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A MATERIALIDADE DA CASA BRASILEIRA 
por Wilton Guerra1 

 

 

Apresentação 

 

Este artigo originou-se a partir da dissertação de mestrado O Projeto de Ernani Silva Bruno: uma discussão 

sobre as bases de criação, implantação e gestão do Museu da Casa Brasileira (1970-19792), apresentada no Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Museologia e defendida em setembro de 2015, que teve como objetivo discutir, 

sob a ótica da gestão de museus, em perspectiva histórica, a criação, implantação e a gestão do Museu da Casa 

Brasileira (MCB) sob a direção do historiador e memorialista Ernani Silva Bruno3, entre 1970 e 1979. Com a hipótese de 

que a gestão de Silva Bruno, no âmbito dos museus públicos ligados à Secretaria da Cultura do Estado, encontrou um 

ambiente favorável para o desenvolvimento das atividades museológicas, se comparado a outros museus criados em 

períodos anteriores. Isto motivado por um cenário que consideramos positivo da política cultural do Estado, que anos 

antes havia desenvolvido uma nova estrutura administrativa, que possibilitara criar uma instituição museológica com 

objetivo claro e coerente. Tudo isto inserido no contexto internacional dos anos de 1970, em que havia um intenso 

processo de formulações e renovações na emergente área da Museologia, no âmbito do International Council of 

Museums – ICOM/ UNESCO.  

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama da formação do que consideramos ser o primeiro núcleo do 

acervo do MCB, compreendido entre 1970 e 1979, buscando assim compreender por quais vias o acervo foi constituído, 

qual objetivo de sua formação e qual era o seu perfil no final da década de 1970.  

Visa também contribuir e complementar uma série de ações que o corpo técnico responsável pela gestão do 

acervo do MCB vem desenvolvendo desde 2012, com ênfase no aprimoramento das formas de gestão do acervo 

museológico, que passa pela construção da primeira Política de Gestão do museu e uma profunda ação de 

documentação retrospectiva, além de ampliar o conjunto de informações existentes, podendo assim disponibilizar ao 

                                            
1 Wilton Guerra, atua como gerente do Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB (área responsável pelo acervo), 
desde 2006. É Bacharel e licenciado em História pela PUC-SP (2003), mestre em Museologia pela USP (2015) e técnico em museus 
pelo Centro Paula Souza (2007). Desde 1998, é pesquisador do Museu da Casa Brasileira (MCB). Em 2000, organizou três volumes 
(Arquitetura, Objetos e Equipamentos) da coleção “Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira”. Em 2005, coordenou o 
projeto “Acervo Virtual - Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira” (Arquivo Ernani Silva Bruno), que disponibilizou 
integralmente o acervo do MCB para consulta no site da instituição e em CD-Rom, para distribuição em instituições de ensino e 
bibliotecas. Nos últimos anos tem participado ativamente de pesquisa e desenvolvimento de exposições, entre elas: “Renata e Fábio - 
A Casa e a Cidade” (2006); “Coleção MCB” (2007); “A Casa Brasileira do MCB - Memórias de um Acervo” (2008); “A Casa e a Cidade 
– Coleção Crespi-Prado” e “Madeira e Móvel – Um olhar sobre a Coleção MCB” (2012). 
2 GUERRA, J. Wilton N. O Projeto de Ernani Silva Bruno: uma discussão sobre as bases de criação, implantação e gestão do Museu 
da Casa Brasileira (1970-1979). 2015. 385 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da 
Universidade de São Paulo, 2015. 
3 Ao longo da investigação, encontramos uma divergência na grafia do nome de Silva Bruno, ora com a preposição “da” entre o 
prenome “Ernani” e o sobrenome “Silva Bruno”, ora sem tal preposição. Apesar de oficialmente seu nome possui a preposição “da” 
“Ernani da Silva Bruno” como revela seu documento de identificação, a maior parte dos artigos de jornais e livros escritos por ele, 
aparecem sem a preposição e foi desta forma que seu nome foi largamente difundido. Vale mencionar também que ele era chamado 
de “Dr. Ernani” por Waldisa Rússio, conforme lembrança de Heloisa Barbuy. Portanto, adotaremos aqui quando acharmos necessário 
expressar seu nome na forma integral, o nome autoral que ele próprio usou e pelo qual ficou mais conhecido, ou seja, Ernani Silva 
Bruno. No entanto, para citação de suas ações neste trabalho utilizaremos na maioria das vezes somente o sobrenome “Silva Bruno”. 

http://www.mcb.org.br/mcbItem.asp?sMenu=P002&sTipo=5&sItem=924&sOrdem=1
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público visitante e aos demais pesquisadores interessados em nosso acervo, informações qualificadas e embasadas 

cientificamente. 

 

A estruturação do Museu 

Ao analisarmos a história dos museus no século XX é inevitável o reconhecimento de que o movimento pós-

guerra, sobretudo os anos 60 e 70, mudou a forma de atuação dos museus. Foi a partir deste momento que o papel do 

chamado “museu tradicional” foi questionado, as críticas e discussões apontavam para a real necessidade do 

rompimento da ideia do museu como simples repositório de objetos, espaço de mera contemplação de “coisas” 

produzidas pelo homem, para construção de um espaço de comunicação atrativo e que pudesse trazer para discussão 

problemas reais da comunidade. O museu deveria se tornar um elemento dinâmico e transformador da sociedade.4 

Ecoava entre a vanguarda da Museologia a necessidade de transformar o papel dos museus. Estes deveriam 

deixar de ser espaços exclusivos das elites, para tratar de assuntos ligados a cultura das comunidades. Em 1971, a IX 

Conferência Geral do ICOM, realizada em Grenoble (França), que tinha como tema “O Museu a Serviço do Homem 

Hoje e Amanhã: a função educacional e cultural dos museus”, deixa evidente os avanços no papel social dos museus. 

E, um ano mais tarde, em 1972, em Santiago (Chile), evento que é considerado um marco na renovação da Museologia, 

consolida-se o que havia sido discutido em Grenoble (França), apontando para uma profunda mudança nas instituições 

museológicas. 

Enquanto ocorriam essas intensas discussões e proposições de uma “Nova Museologia”, definida por BARBUY 

como “[...] uma filosofia guiada pelo sentido de dessacralização dos museus e, sobretudo, de socialização, de 

envolvimento das populações [...]”5, Roberto Costa e Abreu Sodré6 (1917-1999), assumia o Governo Estadual de São 

Paulo (1967 – 1971). Como uma das primeiras medidas de sua gestão, com o objetivo de reorganizar e modernizar a 

administração estadual, fortalecendo o Executivo no pós-64, foi criado o “Grupo Executivo da Reforma Administrativa” 

(GERA)7, que ficou sob a coordenação de Luís Gonzaga Bandeira de Mello Arrobas Martins8 (1920-1977), secretário 

                                            
4 TORAL, Hernán Crespo. Seminário Regional da Unesco sobre a Função Educativa dos Museus (Rio de Janeiro, 1958). Marcelo 
Mattos Araújo (trad.). In: BRUNO, Maria Cristina Oliveira (coord.); ARAUJO, Marcelo Mattos (colab.); COUTINHO, Maria Inês Lopes 
(colab.). O ICOM-Brasil e o pensamento museológico brasileiro: documentos selecionados. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 
Secretaria de Estado da Cultura; Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus. 2v. 2010. p. 25. 
5 BARBUY, 1995, p. 29. 
6 Roberto Costa e Abreu Sodré nasceu em 21 de junho de 1917, em São Paulo, era filho de Francisco Sodré. Formou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1942. Foi um dos fundadores da União Democrática Nacional (UDN) 
(1945) e integrante da ARENA (1966). Em 1967 foi o primeiro Governador eleito de forma indireta, no período da ditadura militar 
brasileira, exercendo a função entre 1967 e 1971. Em seu governo os destaques foram às ações empreendidas na área da cultura com 
a criação da Fundação Padre Anchieta e consequentemente as emissoras de Rádio e TV Cultura; na educação com a criação do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza; no transporte foi o responsável pelo inicio das obras de construção do Metrô 
de São Paulo. Foi Ministro das Relações Exteriores no Governo José Sarney, entre 1986 e 1990. Faleceu em 14 de setembro de 1999. 
7 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado dos Negócios do Governo. Decreto-lei nº 48.206, de 7 de Julho de 1967. Cria o Grupo 
Executivo da Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em: 09 nov. 2013. 
8 Luís Gonzaga Bandeira de Mello Arrobas Martins nasceu em 30 de maio de 1920, em Jabuticabal (SP), era filho de Aurélio Arrobas 
Martins e Ester Bandeira de Mello Arrobas Martins. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 
1943. Exerceu a função de jornalista colaborando com O Estado de S. Paulo e exerceu importantes cargos públicos na administração 
paulista. Foi Secretário do Planejamento e da Fazenda no Governo Abreu Sodré (1967 – 1971), Secretário de Governo na gestão 
Paulo Egydio Martins (1975 – 1977) e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Era bibliófilo e colecionador, um 
grande apreciador das artes plásticas, com fortes influências do modernismo (pintura e escultura) e ainda da Arte Sacra e do mobiliário 
barroco. Exerceu grande influência na cultura paulista, na gestão Abre Sodré dedicou grande esforço no sentido de estruturar a cultura 
no Estado, organizou museus: Museu de Arte Sacra, Museu da Imagem e do Som e Museu da Casa Brasileira, este ultimo idealizado 
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da Fazenda. De acordo com RÚSSIO a reforma foi um “[...] movimento de renovação que procur[ou] fazer da máquina 

burocrática um instrumento válido de estratégia do desenvolvimento.”9 

Desta reforma administrativa nasceu a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (Decreto 49165/67), que 

passou a agregar todas as instituições culturais concentradas nas Secretarias de Governo e de Educação do Estado de 

São Paulo, inclusive o Serviço de Museus Históricos (SMH)10 criado em 1963 (Decreto 42.101) e o CONDEPHAAT 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) criado em 1968 (Lei 10.247). 

Diferentemente do que ocorreu pelo interior de São Paulo, onde entre 1957 e 1970, foram criadas dezenas de 

museus sem a provisão de uma estrutura mínima, na capital, sob a supervisão de Arrobas Martins e com o apoio de 

uma equipe técnica que tinha entre seus principais membros, a célebre museóloga Waldisa Rússio Camargo Guarnieri 

11, (responsável pelos projetos técnico-administrativos dos museus) – que poucos anos mais tarde viria se tornar uma 

das mais importantes e consagradas museólogas brasileira –, foram criados e implantados três museus temáticos ou 

“monográficos”12, os únicos gestados dentro da reforma administrativa do Estado: o Museu de Arte Sacra (MAS) em 

196913, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro em 1970, 

posteriormente denominado Museu da Casa Brasileira (MCB) em 1971.14 Anos mais tarde em sua dissertação de 

mestrado15, RÚSSIO mencionaria que as ações implementadas a partir da reforma administrativa no âmbito da cultura 

implicaram na criação de um “novo conceito de museu”.16  

                                                                                                                                                 
por ele. Criou o Conselho Estadual de Cultura e instituiu o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Em 26 de abril de 1973 foi para 
assumir uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Faleceu em 3 de julho de 1977. 
9 RÚSSIO, Waldisa Pinto. Museu: Um aspecto das organizações culturais num país em desenvolvimento. (Dissertação) - 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 1977. p. 91. [grifo nosso]. 
10 De acordo com o decreto 42.101, DE 25 DE JUNHO DE 1963, competia ao “Serviço de Museus” a “[...] execução de todos os 
trabalhos técnico-administrativos relativos aos Museus Históricos e Pedagógicos, folclóricos [...].” SÃO PAULO (Estado). Secretaria de 
Estado dos Negócios do Governo. Decreto nº 42.101, de 25 de Junho de 1963. Institui a título precário, na Secretaria da Educação, o 
Serviço de Museus Históricos. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
11 Waldisa Rússio Camargo Guarnieri (1935-1990), museóloga e advogada, graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo em 1959. Ingressou no serviço público estadual em 1957, exerceu funções nas Secretarias da Fazenda, da Cultura e de 
Ciência e Tecnologia. No contato com o universo da Museologia no final dos anos 60, auxiliou na estruturação do Museu de Arte 
Sacra, do Museu da Casa Brasileira e Museu da Imagem e do Som. Já imersa no mundo dos museus desenvolveu seu mestrado e 
doutorado na área de Museologia, com seus trabalhos tornando-se referência para discussão da disciplina no Brasil. Se destacou na 
luta pela regulamentação da profissão de museólogo e foi responsável pela criação do primeiro Curso de Especialização em 
Museologia de São Paulo, junto a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
12 De acordo com RÚSSIO, “a primeira tentativa de monografia museológica, promovida por elementos estranhos ao Serviço de 
Museus Históricos [...], é feita em 1966, com a institucionalização dos museus do Ouro, da Pesca, da Imprensa e do Ferro.” Mas todos 
com uma conotação de Museu Universitário. RÚSSIO, 1977, p. 102. 
13 Conforme indica uma placa fixada no exterior do Museu de Arte Sacra, a instituição foi iniciado por Dom Duarte Lepoldo ainda na 
primeira década do século XIX. E foi instalado em 1931 na sede da Curia Metropolitana de Sâo Paulo, ficando lá até sua incorporação 
ao Estado, em 1969. 
14 Ainda dentro da Reforma Administrativa ocorreu a reestruturação da Pinacoteca do Estado de São Paulo. RÚSSIO, 1977, p. 98. 
15 A dissertação de mestrado de Waldisa Rússio, “Museu: Um aspecto das organizações culturais num país em desenvolvimento” 
(1977), faz uma análise extremamente atual sobre os diversos aspectos das instituições museológicas e governamentais paulista. 
Entendemos, como sendo de grande relevância, no sentido de lançar luzes sobre o cenário de criação dos museus na década de 
1970. Outra referência importante e complementar à anterior é a tese de doutorado de Simona Misan, “A implantação dos museus 
Históricos e Pedagógicos do Estado de São Paulo (1956-19730)” (2005), que analisa a criação da rede de museus históricos e 
pedagógicos do Estado de São Paulo entre os anos de 1956 e 1973, que nos da subsídio para compreender de que forma era 
pensada a Museologia paulista no período anterior à implantação das novas instituições museológicas. Indicamos também o trabalho 
de Ana Carolina Xavier ÁVILA, “Museus Históricos e Pedagógicos no Século XXI: processo de municipalização e novas perspectivas” 
(2014), que em uma perspectiva mais recente aborda o desenvolvimento dos MHPs no interior paulista. 
16 “[...] a transferência do então Serviço de Museus Históricos, da Secretaria de Educação (onde existia em caráter precário) para então 
criada Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, vai implicar num novo conceito de museu, expresso através das finalidades e 
atribuições fixadas pelos Decretos de 1969 e 1970 para os museus de Arte Sacra e da Casa Brasileira, Imagem e Som e para a 
Pinacoteca do Estado, através de sua reestruturação.” RÚSSIO, 1977, p. 104-5. 
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Entre outras análises, podemos pontuar que a reforma desenvolvida no âmbito cultural ao prever a ampliação 

ou mesmo a criação de meios de acesso à cultura, estava em sintonia com os movimentos que eclodiram nos anos 

1960 e tiveram seu ápice no início dos anos 1970 (momento de implantação desta política de Governo), quando 

clamaram que as instituições culturais (museus na sua maioria) deveriam atuar como agentes de desenvolvimento 

social. Também não podemos desprezar o papel central Waldisa Rússio, que no final dos anos 60 mergulhou no 

universo dos museus para auxiliar na concepção e estruturação das novas instituições, sua sensibilidade mostrou que 

cenário museológico internacional passava por mudanças e buscou de alguma forma implementa-las no cenário 

paulista. Estas questões ficam claras na redação do projeto do MCB e em seus primeiros textos escritos quando ainda 

era diretora de Serviço Técnico do MCB (1970 – 1974): “Museu: uma organização em face das expectativas do mundo 

atual” de 1973, mas publicado em 1974; “Museu para que? – A Necessidade da Arte”, publicado em 1975.17 Mais tarde 

na Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, como coordenadora do Grupo Técnico de Museus (GTM), teve um 

contato profundo com os museus do interior, podendo formular um importante diagnóstico sobre as condições dos 

nossos museus e profissionais, esses aspectos estão presentes na sua dissertação de mestrado “Museu: Um aspecto 

das organizações culturais num país em desenvolvimento” (1977), defendida pela Fundação Escola de Sociologia 

Política de São Paulo (FESP)18. Em 1978 já como membro do ICOM, formulou o Curso de Especialização em 

Museologia da FESP. Com grande protagonismo participou dos debates do recém-criado The International Committee 

for Museology (ICOFOM), no ICOM. 

Idealizado pelo então secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Arrobas Martins, em 29 de maio de 

1970, a partir do Decreto nº. 246, foi criado na esfera da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e vinculado ao 

Conselho Estadual de Cultura (CEC)19, o Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro20.  

Diferente dos decretos de criação dos museus anteriores à reforma administrativa, a exemplo dos Museus 

Históricos e Pedagógicos – que pouco ou nada apresentam sobre a estrutura de funcionamento –, o Decreto nº. 246, 

que cria o Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, está divido em cinco seções e um dispositivo de 

transição21, que estabelecem em linhas gerais todo o funcionamento da instituição, destacaremos aqui alguns pontos 

que tocam a formação e comunicação do acervo. 

                                            
17 Sobre a contribuição museológica de Waldisa Rússio sugerimos a leitura da obra em dois volumes “Waldisa Rússio Camargo 
Guarnieri: textos e contextos de uma trajetória profissional. A evidência dos contextos museológicos” (2010), que teve a coordenação 
editorial da museóloga Maria Cristina de Oliveira Bruno. 
18 De acordo com BRUNO, um trabalho “[...] pioneiro nos cenários acadêmicos e, ao mesmo tempo, reflete a sua percepção 
vanguardista ao nomear os museus como agentes de desenvolvimento.” BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Mudança Social e 
Desenvolvimento no Pensamento da Museóloga Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: textos e contextos. In: BRUNO, M. C. O; NEVES, 
K. R. F. (Coords.). Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento: propostas e reflexões museológicas. Aracajú: 
Museu de Arqueologia de Xingó, 2008. p. 25. 
19 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado dos Negócios do Governo. Decreto nº. 34.825, de 9 de Abril de 1959, institui o Conselho 
Estadual de Cultura. Órgão de caráter consultivo vinculado na época ao Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios do Governo. 
Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
20 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto-lei nº. 246, de 29 de maio de 1970. Dispõe sobre a criação do Museu do Mobiliário 
Artístico e Histórico Brasileiro. São Paulo, 1970. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
21 São eles: I. Do Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro e de seus fins; II. Da Estrutura do Museu do Mobiliário Artístico e 
Histórico Brasileiro; III. Das Atribuições do Conselho Diretor; IV. Das Atribuições da Diretoria Executiva; V. Do Patrimônio e sua 
Utilização; Disposições Gerais e Transitórias. 
O MIS em seu decreto 247, de 29 de maio de 1970, também apresenta a mesma estrutura e seções, sendo que a ultima (Disposições 
transitórias) é identificada como seção VI. O (decreto s/nº.) de 28 de outubro de 1969, do MAS não apresenta nenhuma estruturação 
por seções. 
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Iniciemos então pelo artigo 2º, seção I (Do Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro e de seus fins), 

que trata dos objetivos da instituição. Segundo este artigo o Museu deveria: 

I - coletar, classificar, catalogar, expor convenientemente, conservar e restaurar móveis, 

alfaias, objetos de arte e de decoração de residências, considerados de valor histórico ou 

artístico para o país, especialmente o Estado de São Paulo; II - organizar exposições 

temáticas, comemorativas ou especiais; III - realizar pesquisas sobre o mobiliário histórico e 

artístico brasileiro, em particular o paulista, os objetos de arte, as alfaias e outros utilizados 

na decoração das residências nacionais, em especial as de São Paulo; IV - promover e 

estimular a realização de estudos monográficos, bibliográficos e de campo, dentro do seu 

programa de trabalho; V - promover cursos de divulgação, extensão e treinamento na área 

de sua especialidade; VI - realizar cursos especiais de técnicas museológicas; VII - manter 

biblioteca especializada; VIII - manter intercâmbio rural com entidades congêneres; IX - 

firmar acordos e convênios com entidades congêneres, ou rurais, para a realização de suas 

finalidades, sempre mediante audiência prévia do Conselho Estadual de Cultura e do Fundo 

Estadual de Cultura, no que diz respeito à existência de recursos financeiros e 

orçamentários. [grifo nosso] 

Apesar de ser um museu com uma temática voltada para o mobiliário brasileiro, o objetivo deixa claro que o 

foco principal de documentação e coleta seria o mobiliário circunscrito ao “Estado de São Paulo”. Outro aspecto 

bastante interessante é a ênfase na pesquisa, característica inerente ao universo dos museus, mas que até então se 

não desconsiderada, ao menos havia sido minimizada nos museus criados dentro da esfera do Estado até aquele 

momento.  

O artigo 9º, da seção V (Do Patrimônio e sua Utilização)22 deste decreto, apesar de excluído da redação 

posterior23, trazia uma proposta bastante inovadora para os museus brasileiros, que era à possibilidade de “mantença” 

por meio da alienação de bens para geração de receita: 

Entre os móveis, peças e objetos do seu acervo, poderá o Museu, a critério do seu 

Conselho Diretor, definir aqueles que serão inalienáveis, e aqueles que serão suscetíveis 

de permuta por, ou venda para aquisição de, móveis, peças ou objetos mais preciosos para 

a constituição do acervo.  

Apesar de balizar pontos importantes o Decreto nº. 246 apenas garantiu a criação do Museu do Mobiliário 

Artístico e Histórico Brasileiro, foi o Decreto nº. 52.55824, de novembro de 1970, que efetivamente regulamentou a 

                                            
22 A mesma seção do decreto do MIS, não faz nenhuma menção a esta possibilidade. Assim como no artigo 8º do Museu do Mobiliário 
Artístico e Histórico Brasileiro, menciona somente que o museu “[...] será constituído pelos bens móveis e imóveis direitos a eles 
doados ou legados ou que por ele forem adquiridos no exercício de suas atividades.” SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto-lei nº. 
247, de 29 de maio de 1970. Dispõe sobre a criação do Museu da Imagem e do Som. São Paulo, 1970. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
23 Na redação do decreto nº. 52.558, o artigo 9º, do decreto nº. 246 que tratava da possibilidade de alienação por meio de “venda”, foi 
retirado, sendo mantida somente a possibilidade de permuta de peças, não como um artigo específico, mas como uma atribuição 
vinculada às decisões do Conselho e da Direção: Artigo 17 (Compete ao Conselho Diretor), item IV: “deliberar sobre a aquisição e a 
permuta de peças para o acervo do Museu;” e Artigo 22 (Compete ao Diretor Executivo), item VI: “determinar a preservação, a 
manutenção e a restauração das peças do Museu, a aquisição de novas e a permuta por outras, ouvido, previamente, o Conselho, 
bem como as medidas necessárias à manutenção da sede.” 



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 6 de 61 

_______________________________________________________________________ 

 

instituição, organizando-a e dando às diretrizes para seu funcionamento. Este documento, tanto alterou a 

denominação25 do Museu de Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro para Museu da Cultura Paulista – 

Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro ou “abreviadamente Museu da Cultura Paulista”, como consequentemente, 

alterou também alguns aspectos do decreto de criação.  

Na redação do decreto de regulamentação o objetivo do Museu (Museu da Cultura Paulista - Mobiliário 

Artístico e Histórico Brasileiro) ficou bem mais claro. O artigo 2º (seção I – Dos Objetivos do Museu) propunha como 

objetivo:  

[...] recolher, por compra, doação ou empréstimo, classificar, catalogar e expor, 

convenientemente, objetos de valor sociológico, histórico ou artístico, ligados à cultura 

brasileira, particularmente à paulista, em especial móveis, alfaias, talhas, trajes, jóias, 

elementos iconográficos, demológicos e etnológicos, de toreutica, de artesanato, 

documentos, livros e papeis de qualquer natureza, que possam interessar ao estudo dos 

costumes do Brasil, em particular de São Paulo, visando, principalmente, a reconstituição 

dos interiores das casas brasileiras, nomeadamente à das paulistas, das origens até o 

presente. 

E para que o Museu pudesse executar seu objetivo, o artigo 3º da mesma seção menciona uma série de ações 

como catalogação; preservação; conservação; restauração; pesquisa; “monitores para acompanhar grupos de 

visitantes”; biblioteca e centro de documentação; desenvolvimento de cursos, seminário, congressos e simpósios; 

“exposições periódicas, temáticas, comemorativas ou especiais”; bolsas de estudo e prêmios para “obras de real valor 

sobre assuntos relacionados com os seus objetivos”; “intercâmbio com entidades congêneres”.  

Um dos requisitos fundamentais para que um museu possa cumprir os objetivos que lhe foram atribuídos, são 

os recursos financeiros disponíveis, que devem ser viabilizados, via de regra, pelo órgão administrativo. Sobre esta 

questão, o Código de Ética do ICOM diz que o “[...] órgão administrativo deve assegurar que hajam recursos financeiros 

suficientes para realizar e desenvolver as atividades do museu.”26 Cabe também a este órgão, estabelecer “[...] um texto 

de diretrizes em relação às fontes de receitas que possam ser geradas através de atividades próprias do museu ou 

originárias de fontes externas.”27 

A este respeito os artigos 5º a 8º do decreto em questão apresentam as várias formas que o Museu teria para 

gerar suas receitas. O artigo 5º que trata da cobrança de ingresso, menciona que o valor deveria ser fixado pelo 

Conselho Diretor “[...] não podendo ser superior a 2% (dois por cento) nem inferior a 0,75% (setenta e cinco centésimos 

por cento) do salário-mínimo28 mensal vigente no Município de São Paulo.” O artigo 6º aborda a questão das receitas do 

                                                                                                                                                 
24 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto nº. 52.558, de 12 de novembro de 1970. Dispõe sobre a organização e o funcionamento 
do Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro e altera sua denominação para Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e 
Histórico Brasileiro. São Paulo, 1970. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
25 De acordo com o que foi exposto por Paulo Duarte “[...] a denominação anterior, ‘Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro’, 
limitava em excesso o campo de ação do Museu e essa havia sido a razão da mudança de nome [...].” ACERVO MUSEU DA CASA 
BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 11 jan. 1971. Folha 20. 
26 EDSON, Gary. Gestão do Museu. In: BOYLAN, Patrick J. Como Gerir um Museu: Manual Prático. França: ICOM – Conselho 
Internacional de Museus. 2004. p. 242. 
27 ICOM. 2009, p. 12. 
28 Em 1970 o salário mínimo era de Cr$187,20 (cento e oitenta e sete cruzeiros e vinte centavos). Portanto, o ingresso no museu 
poderia custar no máximo Cr$3,74 (três cruzeiros e setenta e quatro centavos). 



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 7 de 61 

_______________________________________________________________________ 

 

Museu, quer seja gerada pela venda ingresso29 ou outras “fontes de renda”, com exceção do “exercício de 1970” que 

deveria ser encaminhada integralmente ao Fundo Estadual de Cultura, portanto, não podendo esta ser utilizada “[...] 

devendo, incontinenti, colocá-l[a] à disposição do Diretor Executivo do Museu, em conta especial, no Banco do Estado 

de São Paulo S.A”. Para os anos seguintes “[...] essa receita pertencerá, integralmente, ao próprio Museu, regendo-se 

pelas disposições do Decreto-lei Complementar n.º 16, de 02 de abril de 197030.” O artigo 7º informa que o Estado será 

responsável por destinar ao Fundo Estadual de Cultura verba específica para o “[...] custeio do Museu e das suas 

atividades culturais, as dotações necessárias ao perfeito funcionamento desta instituição.” E o artigo 8º busca garantir 

que toda verba solicitada pelo Museu seja efetivamente cedida pelo Conselho Estadual de Cultura e ou Fundo Estadual 

de Cultura “[...] desde que haja parecer favorável do Conselho Diretor [...]” estabelecendo um prazo máximo de “[...] 30 

(trinta) dias após a entrada da solicitação, no protocolo de qualquer daquelas duas entidades [...].”31 

Segundo EDSON, cabe ao órgão administrativo definir o nível de controle financeiro que o museu deverá ter 

sobre o seu orçamento e receita.32 Isso é exatamente o que os artigos expostos e o artigo 6º das Disposições 

Transitórias33 nos apresenta, ou seja, inicialmente fora previsto que o Museu teria autonomia financeira, tornando-o uma 

unidade especial de despesa34, com dotação orçamentária própria para a manutenção, realização e desenvolvimento 

de sua programação, diminuindo ao máximo os riscos de interrupção das atividades ou projetos, fato comum dentro da 

esfera pública, principalmente em períodos de transição do poder executivo. Segundo RÚSSIO ao tratar desta 

autonomia tanto no MCB como no MAS, diz que “[...] o melhor de tal legislação era a possibilidade de ‘fundos de 

receitas próprias’: os museus poderiam arrecadar recursos através de doações, legados, testamentos, ou através de 

operações que eles poderiam realizar, tais como a venda de ingressos, posters, publicações, reproduções, etc..”35 

A título de curiosidade merece destaque o anteprojeto do Regimento Interno do Museu da Casa Brasileira, 

redigido por Waldisa Rússio e que segundo a própria se perdeu “pelos descaminhos” da máquina pública, também 

apontava outras fontes de recurso. Seu artigo 11 (seção IV – Do Patrimônio) menciona que  

[...] Além dos objetos que constituem o seu acervo, o Museu poderia ter bens móveis ou 

imóveis e direitos que lhe forem doados ou legados. 

[...] 

§ 3º - Os bens e direitos que forem doados ou legados ao Museu poderão ser 

suscetíveis de alienação, sempre que julgar conveniente o Conselho Diretor, em decisão 

tomada pela maioria absoluta de seus membros e desde que, para isso, haja a 

                                            
29 O Regimento Interno do Museu (1971), mencionava em sua seção III (Do Horário), artigo 6º, que: “Todas as quintas-feiras as 
exposições serão franqueadas ao público, não se cobrando ingressos.” 
30 Este Decreto-lei Complementar regula a instituição e o funcionamento de fundos especiais, na Administração. 
31 Somente reforçando que o artigo 9º do Decreto nº. 246, que permitia a venda de peças para aquisição de outras, portanto também 
visto como uma forma de receita, fora retirado deste Decreto. 
32 EDSON, 2004. p. 153. 
33 “A Secretaria da Fazenda, o GERA - Grupo Executivo da Reforma Administrativa - e todos os demais órgãos competentes tomarão 
todas as providências necessárias a que o Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, ou, abreviadamente, 
«Museu da Cultura Paulista», esteja constituído em unidade de despesa e possa operar como tal, o mais tardar a partir de 1.º de 
janeiro de 1971.” 
34 De acordo com o artigo 4º Das Disposições Transitórias: “A Secretaria da Fazenda, o GERA - Grupo Executivo da Reforma 
Administrativa - e todos os demais órgãos competentes tomarão todas as providências necessárias a que o Museu da Cultura Paulista 
- Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, ou, abreviadamente, Museu da Cultura Paulista, esteja constituído em unidade de despesa e 
possa operar como tal, o mais tardar a partir de 1.º de janeiro de 1971.” 
35 RÚSSIO, 1977, p. 129. 
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concordância do governador. 

O grupo que redigiu o decreto do Museu da Cultura Paulista – Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, talvez 

por conhecer a dinâmica da esfera pública, tinha em mente que se a receita arrecadada pelo Museu fosse recolhida aos 

cofres do recém-criado Fundo Estadual de Cultura36, seria muito difícil o retorno deste montante para o Museu. Dessa 

forma, foi previsto em decreto, respaldando-se em outro Decreto-lei específico, a possibilidade do Museu manter a 

receita em caixa próprio. No entanto, RÚSSIO menciona que  

[...] lamentavelmente, essa sistemática não entrou em funcionamento [...]. Entendida como 

revogada por legislação posterior, ninguém se animou a, siquer [sic.], discutir se realmente 

era impossível a sua aplicação. E no entanto, isto implicava na autonomia dos museus: na 

possibilidade de pronto atendimento e necessidades específicas e urgentes, tais como 

restauro de peças danificadas ou deterioradas; tratamento; pronta reposição de material 

empregado na exposição e conservação do acervo, etc..”37 

Em decorrência da falta de orçamento, veremos que o Museu passou por vários problemas financeiros 

contratação de pessoal, manutenção predial, mas sobretudo para aquisição de acervo, prejudicando sensivelmente a 

formação de uma coleção que representasse a materialidade da casa brasileira, de acordo com a concepção de Silva 

Bruno. 

De acordo com a literatura, outro aspecto de suma importância para a boa atuação das práticas museológicas 

é o desenho organizacional do museu e a definição de suas áreas técnicas e administrativas. A estrutura de gestão é 

“crucial” para a boa atuação de um museu. Se a partir desta estrutura for possível traçar um “quadro organizacional”, 

isso facilitará a visualização “[...] das linhas de autoridade e a troca de informação [...]”38 entre os membros da equipe.  

A este respeito, o artigo 9º (seção II – Da Estrutura do Museu), apresenta por meio das áreas idealizadas para 

o Museu, como deveria ser a sua estrutura organizacional. No topo desta estrutura estaria o Conselho Diretor, com um 

Presidente, logo abaixo, a Diretoria Executiva, gerenciando duas unidades de serviço, uma técnica e outra 

administrativa39. Daremos ênfase aqui ao topo desta estrutura (Conselho e Direção) por se tratar das duas instancias 

que deliberavam sobre a formação do acervo. 

A proposta de estrutura organizacional apresentada no decreto regulamentação do Museu é chamada por 

EDSON de “estrutura hierárquica”, uma das mais comuns e normalmente se reflete numa forma de relação vertical entre 

os gestores e os demais membros da estrutura. Existem ainda duas outras estruturas possíveis, a primeira seria a 

“estrutura horizontal”, na qual as áreas possuem uma maior relação com a direção geral e, a segunda, “estrutura 

matriz”, que tem como característica a gestão dos quadros de forma vertical, na qual elementos extremamente 

                                            
36 SÃO PAULO (Estado). Assessoria Técnico Legislativa. Lei n. 10.294, de 3 de dezembro de 1968. Dispõe, que sobre o amparo à 
cultura, em cumprimento ao artigo 127 da Constituição do Estado e da outras providências. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. 
Acessado em 09 nov. 2013.  
37 RÚSSIO, 1977, p. 129. 
38 EDSON, 2004, p. 147. 
39 Uma reforma estrutural ocorrida em 1974 com o objetivo de “racionalizar o serviço e não onerar o orçamento”. Iria enxugar esta 
estrutura, deixando somente o Diretor Executivo e duas chefias (técnica e administrativa). Segundo RÚSSIO, “[...] houve uma 
centralização excessiva, nas mão do Diretor, de competências e atribuições, e os museus da Capital, monográficos, especializados, 
permitindo em tese um trabalho profundo de pesquisa e comunicação, foram reduzidos a estruturas tacanhas e insuficientes, 
semelhantes às dos órgãos interioranos; o diretor, assoberbado com tarefas díspares e numerosas, deixa de ser um coordenador para 
ser um executiva [sic.] de tarefas técnicas e administrativas; isto vai conduzir a um reforço do espírito autocrático, pernicioso e 
retrógrado.” RÚSSIO, 1977, p. 109-10. 
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capacitados gerem grandes áreas temáticas dentro da instituição e possuem controle sobre vários processos. A figura 

do diretor na condução dos trabalhos dentro desta estrutura organizacional é fundamental, caberá a ele o papel de 

articulador e desenvolvedor de um “trabalho de equipe”, criando ambientes onde todos possam desempenhar suas 

funções de forma eficaz e eficiente, atingindo assim os propósitos da instituição.40 

No caso do “MCB” a estrutura proposta apesar da autoridade manter-se “monocrática”, tendo no Conselho 

Diretor um “[...] elemento de apoio para decisões mais graves [...]”, no exercício do trabalho diário esta autoridade “[...] 

deveria exercitar-se de forma democrática [...]”, por meio da “[...] distribuição legal de atribuições e competências [...].”41 

Vejamos então como a figura deste gestor aparece no Decreto nº. 52.558. O artigo 20 (seção IV - Do 

Presidente do Conselho e Diretor Executivo do Museu) traz um dos aspectos mais interessante deste decreto, fato 

inédito até aquele momento dentro da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo: atribui ao Conselho Diretor plenos 

poderes para eleger entre os membros do colegiado o diretor do Museu. O texto determina que “[...] o Diretor Executivo 

do Museu será eleito pelo próprio Conselho, por maioria absoluta de votos, exceto o primeiro, que será de livre 

nomeação, pelo Governador do Estado.” E o mandato será de “[...] 5 (cinco) anos, podendo ser reconduzido.” 

A respeito das atribuições do diretor do Museu, o artigo 22º (seção V – Da Diretoria Executiva) do decreto, em 

linhas gerais, vai de encontro ao que EDSON aponta como sendo papel do gestor de museu, vejamos: 

[...] dirigir todas as atividades do Museu [...]; determinar as providências necessárias ao seu 

bom andamento [...]; programar exposições, certames, congressos, simpósios [...]; cursos e 

conferencias [...]; propor o pessoal a ser nomeado [...]; determinar a preservação, a 

manutenção e a restauração das peças [...], a aquisição de novas e a permuta por outras 

[...]; determinar todas as medidas, de caráter técnico e administrativo, necessárias ao 

perfeito funcionamento do Museu, dentro dos objetivos a que se propõe; elaborar o 

orçamento-programa da entidade; programar, coordenar e dirigir a execução das atividades 

especificas; providenciar a aplicação dos recursos que permitam a execução dos trabalhos. 

O artigo 23º (A Diretoria Executiva), diz que a Diretoria Executiva “[...] é o órgão básico da estrutura e do 

funcionamento do Museu [...]”, portanto, cabendo a ela coordenar iniciativas que cumpram os objetivos propostos para a 

instituição. 

A respeito da figura do Diretor Executivo, RÚSSIO ao analisar a estrutura organizacional dos museus da 

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, afirma que o diretor não só era o  

[...] responsável pela coordenação geral dos trabalhos, como também o representante do 

conselho junto à área de execução, o que significa que tinha de zelar pelo fiel cumprimento 

das deliberações do órgão colegiado; sua autoridade estava, pois, juridicamente definida e, 

sob suas ordens, mediante delegação legal de poderes, agiam os diretores dos Serviços 

Técnico e Administrativo. Estes, por suas vez, planejavam, orientavam e supervisionavam a 

execução de serviços em suas respectivas áreas, cabendo-lhes as tarefas de administração 

técnico-museológica (Serviço Técnico) e de administração da infraestrutura de apoio 

                                            
40 EDSON, 2004, p. 148-49. 
41 RÚSSIO, 1977, p. 109. 
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(atividades-meio, ou seja, atividades administrativas no sentido estrito da palavra: Serviço 

Administrativo).42 

No caso do então Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, a Secretaria de Cultura, Esportes e 

Turismo previu a formação de um Conselho Diretor (artigo 3º - decreto 246), constituído por representantes da 

sociedade civil, especializados nas temáticas dos museus, que tinham como função auxiliar e orientar a direção do 

museu nas tomadas de decisões ligadas aos objetivos e missão da instituição. O Conselho do Museu era um órgão 

normativo e consultivo que deveria auxiliar a direção na orientação das politicas institucionais, discussão dos planos de 

trabalho, definição de orçamentos e contratação de pessoal.43 

Ainda de acordo com o Decreto nº. 52.558, a seção III (Do Conselho Diretor)44 menciona que este deveria ser 

composto por nove membros, inicialmente “nomeados pelo Governador do Estado”, sendo que dois “[...] dos quais por 

indicação da doadora do prédio em que o Museu terá a sua sede”. Obrigatoriamente deveria fazer parte do corpo de 

colegiados “[...] um historiador, um museólogo e um especialista em antiguidades brasileiras.” 

O Conselho Diretor do Museu foi nomeado em 15 de outubro de 1970 (um mês antes do Decreto 52.558) e era 

composto por Lucas Nogueira Garcez e Paulo Duarte, ambos como representantes dos doadores do Solar Fábio Prado 

(futura sede do MCB); como representantes do Estado foram nomeados Sérgio Buarque de Hollanda, Octales 

Marcondes Ferreira, Eldino da Fonseca Brancante, Sylvia Sodré Assumpção, Renata Crespi da Silva Prado, Ernani da 

Silva Bruno, Fernando Barjas Millan.45 

Um mês após a nomeação, o Conselho foi empossado em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, 

conforme noticiado pelos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. O destaque fica por conta deste último, que 

menciona o nome de todos os membros do Conselho do Museu. Este mesmo artigo cita a aprovação do “[...] convênio 

entre a TV-Educativa, a Fundação Fabio Prado e o Museu da Cultura Paulista – do [sic.] Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro [...]”46, que possibilitaria ao novo museu ter uma sede própria, caso este que trataremos mais adiante. 

As funções do Conselho Diretor eram normativas com poucas funções deliberativas, cabendo ao diretor do 

Museu acumular também o cargo de Presidente do Conselho. As reuniões deveriam ocorrer “ao menos uma vez por 

mês”. O mandato dos membros também seria de cinco anos47, sendo que o da Presidência deveria coincidir com o 

mandato do diretor. Ainda de acordo com o decreto, competia ao Conselho Diretor entre outras atribuições: estabelecer 

normas e procedimentos gerais que orientassem as atividades da instituição; decidir sobre aquisições, empréstimos e 

permutas de acervos; opinar sobre a conservação e restauro do acervo; deliberar sobre todas as atividades ligadas à 

programação entre elas cursos e conferências, exposições, etc.; aprovar a nomeação ou o ajuste de pessoal; discutir e 

aprovar os planos de trabalho; aprovar as prestações de contas e relatórios anuais. 
                                            
42 RÚSSIO, 1977, p. 109. 
43 RÚSSIO, 1977, p. 108. 
44 O Decreto nº 247 do MIS, a respeito da estrutura do Conselho apesar de apresentar algumas semelhanças como o prazo de 
mandato do Conselho (cinco anos), traz também diferenças: ao contrário do “MCB”, o Conselho do MIS não poderia ser reconduzido, o 
Conselho em vigência poderia apenas indicar seus sucessores; o colegiado deveria ser formado por apenas sete membros, não 
havendo nenhuma exigência de que entre eles existissem especialistas. 
45 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto de São Paulo de 15 de outubro de 1970. Nomeia os membros do Conselho Diretor do 
Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. p. 05. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
46 ACERVO FOLHA. Sodré empossa Conselho do Museu do Mobiliário. Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 1970. p. 6.. Disponível 
em: <http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
47 A estipulação de um mandato de cinco anos para o Conselho Diretor do Museu nos parece estratégico, tendo em vista que o 
mandato do Executivo estadual era de quatro anos, isso ao menos em tese, daria uma maior autonomia ao CD quando ocorresse uma 
mudança de governo. 
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Além dos membros mencionados anteriormente, integraram o Conselho Diretor do MCB ao longo dos cinco 

anos de atividades48 os seguintes intelectuais brasileiros: Antônio Cândido de Mello e Souza (1973), Carlos Alberto 

Cerqueira Lemos (1972) e Eunice Margarido Monteiro de Barros (1972).49  

Concluindo, aparentemente os Decretos nº. 246/70 (criação) e nº. 52.558/70 (regulamentação) propiciaram as 

condições necessárias para que o Museu pudesse desenvolver suas atividades museológicas com qualidade, 

diferentemente do que ocorreu com os museus criados anteriormente à reforma administrativa50.  

A este respeito, RÚSSIO destaca uma década depois (1980), em um artigo publicado em O Estado de S. 

Paulo, que os projetos dessas instituições revelam características importantes que os diferenciaram dos demais museus 

criados pela máquina pública.51 No entanto, no mesmo artigo ela nos faz um alerta sobre as dificuldades de atuação 

dessas instituições, primeiro devido à “falta de tempo” para a sua implantação e gerenciamento por parte do Estado e 

depois, devido à carência de “recursos humanos”. Mas ainda segundo RÚSSIO, este modelo de estruturação 

representou um “avanço” do “sistema museológico” vigente.52 

Este relato nos revela que apesar de teoricamente ter sido constituído um arcabouço que possibilitasse uma 

boa gestão da instituição museológica, a morosidade do Estado e a ausência de profissionais especializados, podem ter 

posto em xeque a boa gestão do Museu.53 

 

A busca por uma sede 

Oficialmente Silva Bruno assumiu o cargo de diretor do ainda Museu do Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro, em 17 de novembro de 1970, quando o Governador do Estado Roberto Costa de Abreu Sodré “nomeia o Dr. 

Ernani da Silva Bruno para exercer as funções de Presidente do Conselho e Diretor Executivo [...].”54 Nesta época, Silva 

                                            
48 A vigência do Conselho nomeado em 1970 encerrou-se em 15 de novembro de 1975. A ultima reunião do colegiado ocorreu em 18 
de setembro de 1975. Após essa data não há registro de reuniões, também não conseguimos informações que expliquem a não 
nomeação de um novo Conselho. 
49 Eunice Margarido Monteiro de Barros e Carlos Alberto Cerqueira Lemos, substituíram os conselheiros Fernando Barjas Millan que 
renunciou ao cargo por motivos pessoais (como veremos mais a diante) e Lucas Nogueira Garcez que por outros compromissos 
estava impedido de participar das reuniões. Antônio Cândido de Mello e Souza tomou posse no lugar do conselheiro Octales 
Marcondes Ferreira, que faleceu em 1973. 
50 A respeito dos museus criados anteriormente à reforma administrativa Rússio afirma que “[...] em termos de organizações culturais, 
pouco há a se observar a não ser uma multiplicação numérica, a que, lamentavelmente, não se segue um enriquecimento qualitativo 
como regra geral.” RÚSSIO, 1977, p. 84. 
51 “[...] um grande cuidado com as instalações físicas, chamando especialistas em restauração, em planejamento de exposições 
históricas e artística e pedido de assessoramento de técnicos do patrimônio histórico, artístico e cultural; a procura de profissional 
específico da área – museólogo- nem sempre elevada a bom termo pela sua quase inexistência [...]; a institucionalização de grupos 
multiprofissionais de trabalho, buscando com isso uma ação mais elevada dos museus; a previsão de uma infraestrutura de suporte e 
uma estrutura técnico-jurídica que possibilitasse, e mesmo forçasse, o dinamismo dos museus [...]; previsão de um regulamento, de 
uma ação dinâmica, através de exposições temporárias, especiais e temáticas, de serviços educativos e de ação cultural.” ACERVO 
ESTADÃO. RÚSSIO, Waldisa. Os Museus de São Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jan. 1980. Suplemento Cultural. p. 13. 
Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
52 “Infelizmente a falta de tempo hábil para, dentro dessa mesma Administração, se fixarem as rotinas mínimas de desempenho, 
acrescidas da carência ou inadequação dos recursos humanos, dificultou a plena realização de tais projetos que, todavia, representam 
um avanço no sentido de estruturação e de multiprofissionalização dentro do existente sistema museológico, além de constituírem uma 
séria tentativa de monografia museográfica e virem revestidos de especial cuidado quanto à aquisição de acervo.” ACERVO 
ESTADÃO. RÚSSIO, Waldisa. Os Museus de São Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jan. 1980. Suplemento Cultural. p. 13. 
Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
53 Esta questão é abordada em detalhes na dissertação que originou este artigo. 
54 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto de 17 de novembro de 1970. Nomeia Ernani da Silva Bruno para exercer as funções de 
Presidente do Conselho Diretor e Diretor Executivo do Museu da Cultura Paulista – Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Publicado 
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Bruno ainda era funcionário da Secretaria de Agricultura, onde exercia a função de “redator padrão ‘20E’”. Para que 

pudesse desempenhar função de Diretor Executivo, foi posto à “disposição do Conselho Estadual de Cultura”. Somente 

em 1974 seria definitivamente transferido para a pasta da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, “[...] ficando lotado 

na Divisão de Museus da Coordenadoria do Patrimônio Cultural [...]”.55 

O fato de Silva Bruno ser nomeado diretor somente seis meses após a criação do Museu e um mês após a 

nomeação do Conselho Diretor (outubro), somado à questão de que o Decreto nº 52.558 (novembro de 1970) que 

previa que o Diretor Executivo do Museu poderia ser eleito pelo próprio Conselho, gerou na primeira reunião do 

colegiado, realizada em 20 de novembro de 1970, um episódio relatado por Silva Bruno como “constrangedor e 

humorístico”. Logo no início da reunião, na presença de outros conselheiros (Eldino da Fonseca Brancante, Fernando 

Barjas Millan e Octales Marcondes Ferreira), Paulo Duarte disse: “– Bem, agora precisamos escolher, entre nós, aquele 

que vai ser o presidente do Conselho e Diretor do Museu.” Silva Bruno menciona que “meio constrangido” com a 

situação, porém sem deixar de ser espirituoso, disse:  

– Perdão, o presidente do Conselho e diretor do Museu sou eu. 

E diante do ar de surpresa de meus colegas, acrescentei, rindo: 

– Para que vocês não pensem que eu quero dar um golpe de Estado, vou mandar buscar 

um exemplar do Diário Oficial que publicou o decreto de minha nomeação.56 

E assim começavam os nove anos de gestão de Silva Bruno, sendo esta apenas a primeira de várias “saias 

justas” enfrentadas por ele como diretor do Museu. 

A figura de Ernani Silva Bruno como diretor se destaca desde o início, um de seus primeiros atos foi pôr em 

discussão junto ao seu Conselho Diretor, a redefinição e ampliação dos objetivos do Museu anteriormente proposta por 

Paulo Duarte quando houve a alteração da denominação da instituição de Museu do Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro, para Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, em novembro de 1970.  

Silva Bruno tinha uma dupla opinião sobre a redefinição dos objetivos ocorrida no final de 1970. Achava que a 

atual denominação do Museu lhe parecia ambígua, pois falava de cultura paulista ao mesmo tempo em que enfatizava o 

mobiliário artístico e histórico em âmbito nacional. Além disso, entendia que a palavra “cultura” como possibilidade de 

campo de atuação do Museu, envolveria uma gama tão grande de questões que para isso o Museu deveria ser 

enciclopédico, e o mais grave, nos objetivos da instituição não se apresentava tal amplitude do seu campo de ação, isso 

estava restrito à sua denominação. 

Para ele o que deveria ser revisto não era só uma questão de enquadramento da denominação e objetivos do 

Museu, era também necessário pensar a História e o Museu sob uma nova perspectiva 

[...] tendo em vista uma definição mais precisa dos objetivos do museu, entendia que de 

sua área de atuação deveria ser excluída a historia, entendida a historia em sua 

                                                                                                                                                 
em 18 de novembro de 1970. p. 5. Não localizamos a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 18 de novembro de 
1970, somente a cópia de um documento localizado no Cedoc do MCB. 
55 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Nomeia Ernani da Silva Bruno para exercer em comissão e no Regime de Dedicação Exclusiva, o 
cargo de Diretor Técnico do Museu da Casa Brasileira. Publicado em 25 de outubro de 1974. p. (?). 
56 BRUNO, 1986. p. 177 
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significação tradicional, de crônica dos grandes acontecimentos e dos grandes homens, 

pois êsse era o campo de atuação do Museu Paulista, do Ipiranga, existente há mais de 

setenta anos.57 

Ou seja, o que ele propunha era um museu diferente dos tradicionais, nos quais as narrativas se construíam a 

partir dos “grandes” homens, a exemplo do próprio Museu Paulista citado por ele, e do Museu Histórico Nacional, entre 

outros.  

Na reunião 21 de janeiro de 1971, Silva Bruno submeteria à aprovação do Conselho, a alteração do nome da 

instituição de Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, para Museu da Casa Brasileira, de 

acordo com o seguinte argumento:  

[...] a seu ver, a palavra cultura, tomada em seu significado antropológico ou sociológico, 

envolveria um conjunto tão amplo e complexo das manifestações da vida brasileira, que 

tornaria o Museu indefinido [...] a denominação que propunha, Museu da Casa Brasileira, 

sugeria que, dentro do campo de ação do Museu ficariam, não todos os elementos da 

cultura brasileira, mas só aqueles ligados ao interior da casa brasileira.58 

A sugestão não foi acatada de pronto, gerou uma longa discussão entre os conselheiros. Paulo Duarte, o mais 

combativo, não concordou com a proposta, primeiro alegando que aquele não era um momento propício para fazer este 

tipo de discussão (uma vez que a pauta da reunião era discutir a inauguração) e depois mencionando que “[...] em seu 

entender, a denominação Museu da Casa Brasileira restringia, tanto quanto o primitivo nome, isto é, Museu do 

Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro [...]”59. Mas Silva Bruno firme em seu propósito, rebateu todos os argumentos 

dizendo que “[...] o museu deveria ser, desde o início, adequadamente denominado [...]”60, para que pudesse 

desenvolver com clareza seu papel.  

Arrobas Martins, o idealizador do museu, presente na reunião expôs que 

[...] de sua parte nada tinha a opor à denominação proposta, que de certa forma se 

mostrara fiel ao nome primitivo e também aos objetivos inicialmente fixados, isto é, a 

reconstituição dos ambientes dos lares brasileiros em todas as fases da história do Brasil.61 

Paulo Duarte manteve-se “[...] favorável à conservação do nome de Museu da Cultura Paulista, observando 

que amplitude, no caso, seria virtude e não defeito, chamando a atenção para tudo quanto São Paulo fez pelo Brasil.”62  

Identificamos no argumento de Paulo Duarte muitos dos valores e visão forjadas na primeira metade do século 

XX, entre a intelectualidade paulista que destacavam o protagonismo de São Paulo frente ao resto do país. É caso 

específico do Museu Paulista, que tendo à sua frente Afonso D’Escragnolle Taunay, com uma matriz de pensamento 

oriunda do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo (IHGSP)63, fundamentava na narrativa do museu a construção da 

                                            
57 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 11 jan. 1971. Folha 20. 
58 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 21 jan. 1971. Folha 22. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 21 jan. 1971. Folha 23. 
62 Ibidem. 
63 O IHGSP foi fundado em 1894, por um pequeno grupo de intelectuais da elite paulista, seu objetivo era afirmar a especificidade 
paulista, o que o diferenciava São Paulo do restante do país. Apesar dos princípios básicos serem os mesmo do IHGB (Instituto 
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história de São Paulo, como protagonista da formação da nação brasileira (Cf. BREFE, 2005). Portanto, nada seria mais 

justo de acordo com esta visão, do que um museu que tratasse da Cultura paulista, como lastro para formação da 

cultura nacional. 

Ao final da reunião, por cinco votos (Sylvia Sodré Assumpção, Sérgio Buarque de Hollanda, Fernando Barjas 

Millan, Eldino Brancante e Octales Marcondes Ferreira) a um (Paulo Duarte)64, a alteração da denominação para Museu 

da Casa Brasileira foi aprovada. Dessa forma, em 1º março de 1971, por meio do decreto nº. 52.668 o Museu passou a 

figurar com o nome atual, Museu da Casa Brasileira, com pequenas alterações do artigo 2º que trata dos objetivos, o 

que deixou o recorte temático mais claro e objetivo.  

O Museu da Casa Brasileira tem por objetivo principal a reconstituição dos interiores das 

casas brasileiras, das origens até o presente, através da coleta, mediante compra, doação 

ou empréstimo de objetos de valor histórico, sociológico ou artístico, ligados à cultura 

brasileira, em especial, móveis, alfaias, talhas, trajes, jóias, elementos iconográficos, 

demológicos e etnológicos de torêutica, artesanato, documentos, livros e papéis de 

qualquer natureza, que possa interessar ao estudo dos costumes brasileiros, classificando, 

catalogando, expondo e preservando o acervo assim formado.65 

Para Silva Bruno estava claro, diferentemente do que se havia sido pensado na sua concepção, este museu 

não seria um museu das artes ou da cultura de forma ampla, mas sim um museu “[...] da documentação histórico-social 

voltada para os equipamentos da casa brasileira [...].”66 Em outro documento ele deixa a questão mais explicita 

[...] o Museu da Casa Brasileira se interessa primordialmente por esse aspecto cultural que 

é a habitação, a moradia do brasileiro – embora, como é evidente, outros aspectos da 

Cultura brasileira se reflitam na estrutura e no equipamento da casa, como os hábitos 

alimentares, a recreação, o transporte, a produção econômica, a religião.67 

 

No período de novembro de 1970 a agosto de 1971, as reuniões do Conselho Diretor do Museu que entre 

outras coisas deliberavam sobre a formação do primeiro núcleo do acervo do MCB, ocorreram na sala de reuniões do 

Conselho Estadual de Cultura, em um edifício68 do Centro de São Paulo. Cabe mencionar que desde o início do ano de 

1971, tanto a equipe que vinha sendo constituída, como um pequeno conjunto de peças adquiridas para o Museu, já 

                                                                                                                                                 
Histórico Geográfico Brasileiro), a instituição paulista tinha uma missão clara, afirmar que a “história de São Paulo é a própria história 
do Brasil”. BREFE, Ana Cláudia Fonseca. O Museu Paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional, 1917-1945. São Paulo: 
Editora Unesp; Museu Paulista, 2005. p. 64. 
64 Nesta reunião Renata Crespi da Silva Prado não estava presente, fato que levou Paulo Duarte posteriormente a questionar a 
validade da votação. 
65 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto nº 52.668, de 1º de março de 1971. Dispõe sobre mudança de denominação de unidades 
e dá providências correlatas São Paulo, 1970. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
66 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Fundo Maria de Lourdes Freitas Julião. Resenha Informativa. São Paulo: Museu da Casa 
Brasileira. Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia. nº 1. Out. 1976. p. 01. 
67 ARQUIVO DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS. Fundo Ernani Silva Bruno. O papel do Museu da Casa Brasileira. Código 
de Ref.: ESB (27)7-64. São Paulo. s/d. [c. 1971] 
68 Rua Antônio de Godoy, nº. 88 – 9º andar. 
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estavam abrigados em uma sede provisória. O Museu iniciou seus trabalhos em duas casas do bairro do Campos 

Elíseos, na Alameda Nothmann69 nas proximidades do Palácio dos Campos Elíseos. 

A respeito da sede do novo museu, é importante destacar que o Decreto nº 246/70, que criou a instituição, não 

indicava um edifício como sede do novo museu, mas em seu artigo 14º pontuava quais seriam as possibilidades: “Para 

a instalação e mantença do Museu do Mobiliário Histórico e Artístico Brasileiro poderá o Estado celebrar contratos ou 

convênios com pessoas físicas ou jurídicas.”70 Será somente o Decreto nº. 52.558 que regulamenta o então Museu da 

Cultura Paulista – Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro que irá indicar o Solar Fábio Prado71, como sede definitiva da 

insituição. Isso graças a um convênio72 firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta, 

com repercussão nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo73. De acordo com uma matéria em O Estado de 

S. Paulo, o convênio somente foi firmado porque o Solar não oferecia as condições necessárias para a Fundação Padre 

Anchieta montar ali a estrutura de uma “emissora de TV”. Ciente desta questão, Arrobas Martins sugeriu a Bonifácio 

Coutinho Nogueira, na época presidente da Fundação Padre Anchieta, que ali fosse instalado o novo Museu e em 

contrapartida o Museu “[...] se comprometia a fornecer à TV Cultura subsídios históricos para os programas da emissora 

e, mesmo, mobiliário e objetos para cenários.”74  

Apesar de regulamentado em decreto, a ocupação do prédio não ocorreu de imediato, foram vinte e um meses 

até que o Museu pudesse ocupar o Solar da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 774. Havia um grande problema a ser 

resolvido, pois desde 1965, portanto, antes da doação do prédio para a Fundação Padre Anchieta (1968) e do posterior 

convênio (1970), o Solar Fábio Prado estava locado para o proprietário do “Buffet Torres”, o sr. Francisco Saraiva da 

                                            
69 “Em uma delas – uma antiga residência, de regulares proporções – dispuseram-se as peças iniciais que iriam constituir o acervo do 
Museu do Mobiliário. Na outra, um sobradinho estreito, ensardinhavam-se dez ou doze funcionários.” BRUNO, 1986. p. 178. 
O sobrado de nº 485, onde a equipe do Museu trabalhou, ainda existe. 
70 SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto-lei nº. 246, de 29 de maio de 1970. Dispõe sobre a criação do Museu do Mobiliário 
Artístico e Histórico Brasileiro. São Paulo, 1970. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/>. Acessado em 09 nov. 2013. 
71 O Solar pertencerá ao casal Fábio da Silva Prado e Renata Crespi da Silva Prado. Ele ex-prefeito de São Paulo entre 1934-1938, 
filho de Marinho Prado Junior, cafeicultor paulista, do tradicional ramo dos Prado. E, ela uma influente sra. da sociedade, tida como 
uma grande anfitriã, filha de Rodolfo Crespi, imigrante italiano que fez fortuna no ramo têxtil. Construíram o Solar na década de 40, 
quando o bairro dos jardins estava crescendo. Viveram na casa até 1963, quando Fábio Prado faleceu. De acordo com o que 
expressava Renata Crespi o interesse em transformar a casa em um espaço cultural sempre foi uma vontade do casal, que além de 
colecionadores, sempre estiveram envolvidos no meio cultural paulista. Sem apoio oficial para criação de tal instituição, decidiu alugar 
o Solar para um buffet. Em 1968 com a criação da Fundação Padre Anchieta, decidiu doar o Solar, desde que no local funcionasse 
uma instituição cultural. 
72 Convênio publicado no Diário Oficial de São Paulo em 13 de novembro de 1970. Traz na Clausula primeira o seguinte trecho: “Sendo 
a senhora e legitima possuidora do imóvel – edifícios e respectivo terreno – denominado “Solar Fábio Prado”, situado nesta Cidade e 
Capital de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 774, antiga Rua Iguatemi, mesmo numero [...], adquirido em doação que lhe 
fez a ora interveniente-anuente d. Renata Crespi da Silva Prado, por escritura pública de 8 de maio de 1968 [...] a Fundação Padre 
Anchieta, por este instrumento e na melhor forma de direito [...] cede essa mesma área de 7.263 m² (sete mil, duzentos e sessenta e 
três metros quadrados) [retificado para 5285,85 m²] (grifo nosso) mais ou menos, com o ‘Solar Fábio Prado” nela construído e todos os 
demais edifícios e dependências na mesma existentes, em um comodato por 90 anos [retificado para 50] (grifo nosso), ao Governo do 
Estado, para que este, no referido “Solar Fábio Prado”, instale e mantenha [...] o ‘Museu da Cultura Paulista-Mobiliário Artístico e 
Histórico’ [...].” SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. Decreto de 12 de novembro de 1970. Convênio que, entre si, fazem o Governo do 
Estado de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Publicado em 13 de novembro de 
1970. p. 14. 
73 “Foi assinado convênio entre o Govêrno do Estado e a Fundação Padre para instalação em comodato, no solar Fábio Prado, à av. 
Brigadeiro Faria Lima, 774, do Museu de [sic.] Paulista – Mobiliário Artístico e Histórico. O comodato terá vigência de 90 anos. O 
Museu será aberto a visitação publica e destina-se a recolher, classificar, catalogar e expor objetos de valor sociológico, histórico ou 
artístico, ligados à cultura brasileira, particularmente à paulista. Entre outros objetivos, organizará cursos, congressos, exposições e 
conferências e manterá bolsas de estudos.” ACERVO ESTADÃO. Solar abriga Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 
1970. Nas Artes, p. 10. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
74 ACERVO ESTADÃO. A casa brasileira está neste museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 09 mar. 1971. p. 8. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
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Silva Torres. Foi somente após uma longa negociação, que Silva Bruno e sua equipe puderem em agosto de 1972 

ocupar em definitivo o Solar da antiga rua Iguatemi. 

 

 

O Acervo 

 

“[...] as peças deveriam valer por si mesmas ou pelo que documentavam de uma 

determinada época da vida brasileira e não por haverem pertencido a homens célebres.”75 

 

Antes de iniciarmos a discussão sobre a constituição do acervo museológico do MCB, cabe um pequeno 

parêntese para tratar da questão do Fichário do Equipamento da Casa Brasileira, a maior contribuição de Silva Bruno 

para a Museologia brasileira, um acervo imaterial de alta relevância para a compreensão da materialidade da casa 

brasileira.76 Este farto material referencial sobre a casa brasileira e seus equipamentos domiciliares infelizmente pouco 

contribui diretamente para formação do acervo, isso devido à problemas financeiros, que impediam a prospecção e 

aquisição por meio de compra, e por divergências conceituais dentro do Conselho, estando de um lado aqueles adeptos 

as Artes Decorativas, e de outro, Silva Bruno que enxergava o Museu como uma instituição com perfil histórico e com 

fortes características antropológicas.  

Ao longo de seus nove anos de gestão, Silva Bruno a partir de uma metodologia própria, desenvolveu a frente 

do MCB o “Fichário do Equipamento da Casa Brasileira”77, uma massa documental formada por aproximadamente 

28.900 fichas referenciais sobre a casa brasileira78. Esta vasta pesquisa foi realizada com base em relatos de cronistas 

e viajantes que passaram pelo Brasil entre os séculos XV e XIX; ficcionistas (na sua maioria romancistas) do século 

XIX; e coleções de documentos da época colonial, como os “Inventários e Testamentos” de famílias, “Documentos 

Interessantes para a História e Costumes de São Paulo" e três dos seis volumes dos “Autos da Devassa da 

Inconfidência Mineira”. Ao todo foram pesquisadas mais de 100 obras que compreendem um recorte temporal de quase 

400 anos79 (1500 – 1898).80 

                                            
75 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 11 jan. 1971. Folha 20. 
76 Este assunto é tratado com maior profundidade na dissertação que originou este artigo. 
77 Na documentação referente a pesquisa empreendida por Silva Bruno e sua equipe, o fichário, não é apresentado com uma 
denominação específica, em momentos distintos aparecem as seguintes denominações: “Fichário”, “Fichário do Equipamento”, 
“Fichário do Equipamento da Casa Brasileira”. Esta ultima, foi à acepção adotada por nós, por entendermos melhor traduzir os 
propósitos deste fichário.  
Vale lembrar também que um dos relatórios fruto do trabalho de reorganização do Fichário realizado entre 1995 e 1996, denomina o 
Fichário como “Fichário do Equipamento e dos Costumes da Casa Brasileira. ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. 
Informatização do Fichário do Equipamento da Casa Brasileira e dos Costumes Domésticos. Museu da Casa Brasileira. Secretaria de 
Estado da Cultura. 1995. 
78 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Informações Gerais sobre o Arquivo de Dados Ernani Silva Bruno (Fichário sobre os 
Costumes e Equipamento da Casa Brasileira). In: Fichário do Equipamento da Casa Brasileira. São Paulo. [c. 1996]. 
79 A última fonte da pesquisa foi o inventário de Carlota Pereira de Queiroz, de 1912. 
80 O Fichário em números: Foram consultados 53 autores, entre cronistas, viajantes e romancistas; 147 obras entre crônicas de 
viagem, cartas, inventários e testamentos e romances. Uma observação interessante é que as obras dos romancistas e ficcionistas, 
bem como dos Inventários e Testamentos, somente aparecem nos relatórios de pesquisa a partir de 1977. Este também é o ano que 
Silva Bruno irá escrever “O equipamento da casa bandeirista, segundo os antigos inventários e testamentos”. 
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Esta pesquisa de referência tinha objetivos múltiplos: orientar coletas de acervo, subsidiar com informações 

propostas de exposições e levar ao público por meio de seminários, questões ligadas à casa brasileira e seu 

imaginário.81 De acordo com uma das fichas explicativas do “Fichário do Equipamento da Casa Brasileira” este acervo 

foi criado para  

[...] possibilitar a realização do objetivo do MCB, dentre outros, de pesquisar não só a 

evolução do mobiliário artístico e histórico, mas também a evolução do equipamento da 

casa brasileira em geral e dos costumes domésticos ‘visando a reconstituição dos 

interesses das casas brasileiras, nomeadamente à das paulistas, das origens até o 

presente’.82 

Em suas memórias Silva Bruno também expõe sua motivação para criar o Fichário, seria está uma forma de 

mostrar dentro de um museu, as habitações e os equipamentos de toda e qualquer classe social:  

Por que não procurar, nas coleções de documentos, na literatura de viajantes e na própria 

ficção brasileira, aquelas informações que permitissem o conhecimento das condições de 

habitação e os equipamentos caseiros de outras épocas, que não fossem apenas os 

móveis Beranger e as louças brasonadas das mansões e dos solares – como se 

devêssemos manter uma postura de bajulação retrospectiva para com os ricaços de outrora 

ou como se a habitação e o mobiliário fossem apenas o reflexo da história da arte erudita e 

não um capítulo da evolução cultural de nosso povo?83  

No entanto, o Fichário extrapolou a proposta original de documentar a casa e os equipamentos domiciliares. 

Foi além, transformando-se em um banco de referência sobre o cotidiano brasileiro, nos quatro primeiros séculos, talvez 

uma das maiores contribuições museológicas das últimas décadas. 

Com o Fichário Silva Bruno criou a possibilidade de desenvolver ações de comunicação a partir de dois 

acervos distintos, mas complementares. Um de natureza material, que por mais variado e amplo que fosse não 

conseguiria dar conta do universo material da casa brasileira ao longo dos séculos. O outro imaterial, com potencial 

alargado, poderia recuperar por meio da documentação disponível de forma ampla os mais variados aspectos da 

materialidade desta casa. 

Isto posto, debrucemo-nos agora sobre os caminhos tomados para formação do primeiro núcleo do acervo do 

Museu da Casa Brasileira na gestão de Silva Bruno. 

O mapeamento, análise e interpretação dos acervos ou estudo de coleções nas instituições museológicas é 

sempre um grande desafio. Nem sempre a documentação museológica responde aos nossos anseios, quase sempre 

                                                                                                                                                 
Os Inventários e Testamentos perfazem 42% das fontes pesquisadas; os Cronistas e Viajantes 41% e a literatura 17%. O século XIX 
apresenta o maior número de citações, 13.236 fichas, o século XV é referenciado com apenas 9 citações, neste caso as fichas se 
referem a “Carta a El Rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha. Entre os viajantes Auguste de Saint-Hilaire é o que mais foi 
referenciado, 1546 fichas. Entre os literatos Aluísio de Azevedo é mencionado em 1790 em fichas. Entre as localidades São Paulo é a 
que mais aparece, 10.828 fichas, isso motivado pelos Inventários e Testamentos. O Amapá é citado em 3 fichas. 
81 JULIÃO, Maria de Lourdes. O fichário (Ernani Silva Bruno). Museu da Casa Brasileira. 2005. p. 02. Disponível em: 
http://antigo.mcb.org.br/docs/ernani/pdf/O_Fichario.pdf. Acessado em 11 de jan. 2015. p. 02. 
82 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Informações Gerais sobre o Arquivo de Dados Ernani Silva Bruno (Fichário sobre os 
Costumes e Equipamento da Casa Brasileira). In: Fichário do Equipamento da Casa Brasileira. São Paulo. [c. 1996]. 
83 BRUNO, 1986. p. 180. 
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devido à falta de organização ou sistematização das formas de aquisição: compras (muitas vezes em menor número); 

transferências (quando museus ligados à esfera pública); doações, estas normalmente em grande volume, ação passiva 

que muitas vezes está envolta na ausência de rigor no ato da seleção ou aceite. Tudo isso, fruto de políticas públicas e 

institucionais descontínuas e da ausência de instrumentos que garantam a coerência na formação das coleções.84 

O caso do MCB não é diferente, a documentação museológica apresenta-se de forma confusa e esparsa, há 

processos não concluídos, faltam documentos e há informações desencontradas85. Ao analisarmos a documentação 

existente, podemos perceber que na década de 1980, houve uma primeira tentativa de reorganização e regularização 

dos processos de entrada. Para isso foi realizado um novo inventário e foram retomados os acervos não tombados e os 

processos não concluídos ou que estavam em desacordo com as diretrizes vigentes nos anos 80. Todos foram 

agrupados em novos processos e encaminhados para a Secretaria de Cultura para que fossem tomadas as devidas 

providências de regularização. Se do ponto de vista administrativo esta ação cumpriu seu papel, ou seja, regularizou 

processos pendentes, por outro lado, do ponto de vista das possibilidades de mapeamento e historicização da entrada 

das peças, a ação praticada tornou a compreensão da formação do acervo ainda mais complexa, tendo em vista que 

para esta regularização os processos de entrada antigos não concluídos, foram agrupados em novos lotes, com novos 

números de processos, substituindo assim os números de dezenas de processos antigos (de diversos anos), 

dificultando a identificação individual de cada uma das entradas realizadas entre 1970 e 1979. Mesmo com o 

cruzamento das Atas, dos vários livros de tombo e dos poucos processos de entrada (compra, doação ou transferência) 

localizados, não foi possível concluir com total segurança a forma de entrada e a origem (pessoa jurídica ou física) das 

peças em ordem cronológica, que seriam um aspecto de grande importância para compreensão da formação deste 

acervo, principalmente quando tratamos de um museu que já possuía um lote de peças antes mesmo da nomeação do 

seu diretor e o do corpo consultivo, pessoas que deveriam deliberar sobre aquisição de todas as peças. 

Grande parte dos museus públicos nasceu ou se constituiu a partir de uma ou mais coleções particulares 

doadas ou adquiridas por compra pelo seu órgão administrativo. Foi assim com o Museu Paulista (1894) e a coleção 

“Sertório”, o Museu Histórico Nacional (1922) e sua coleção “Miguel Calmon” e até o Museu de Arte Sacra (1969), co-

irmão do Museu da Casa Brasileira, que teve seu acervo originalmente formado a partir do acervo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo86. No caso do MCB o caminho foi outro, o núcleo inicial do acervo foi gerado a partir da 

aquisição de um “pequeno” lote de peças compradas de antiquários e colecionadores, ou seja, originalmente não se 

                                            
84 Sem uma regulamentação da época achamos interessante citar aqui a atual Resolução da Secretário de Estado da Cultura do 
Governo de São Paulo que trata das formas de aquisição. De acordo com a Resolução SC 105 de 04 de novembro de 2014 (publicada 
em DOE em 12 de novembro), “[...] IV – Por doação entende-se o contrato em que uma pessoa física ou jurídica, por liberalidade, 
transfere de maneira não onerosa, a posse e a propriedade de bens ou vantagens de seu patrimônio para outra – no caso, o Estado de 
São Paulo. [...] VIII – Por transferência definitiva entende-se a ação, autorizada pelo Secretário de Estado da Cultura, de transferência 
gratuita da posse e dos valores do objeto/coleção de uma instituição estadual para outra, segundo critérios claros preestabelecidos. IX 
– Por compra entende-se o ato ou contrato pelo qual uma pessoa jurídica adquire de pessoa física ou jurídica a propriedade de um 
direito, de uma coisa corpórea ou incorpórea, mediante o pagamento do preço convencionado ou prefixado, com dinheiro ou valor 
equivalente, a vista ou a prazo.” 
85 Por exemplo, existem três livros de tombo (1973, 1977, 1978 e 1984), o ultimo sendo o que abrange toda totalidade do acervo do 
Museu há ainda diversos inventários, além das pastas com a documentação de cada peça. Mas, mesmo as pastas na sua maioria 
apresentam pouquíssima informação e diversas delas não se encontram no Museu, fruto de um equivocado processo de transferência 
de peças ocorrido na década de 1990, quando centenas de peças foram transferidas (em alguns casos, junto com sua respectiva 
documentação) para museus da capital e do interior (sobretudo os MHPs) que estavam vinculados a Secretaria de Cultura de São 
Paulo a época. 
86 Acervo oriundo da coleta realizada pelo primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, desde a primeira década do 
século XX. MUSEU DE ARTE SACRA. São Paulo, Edição Banco Safra, 1983. 
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tratava de uma coleção87, mas sim um conjunto de peças com o propósito de constituir um acervo que representasse a 

história do mobiliário artístico brasileiro88. 

A formação deste primeiro núcleo do acervo, do ponto de vista das formas de entrada, não diverge de outras 

instituições museológicas. Foram doações de pessoas físicas, na grande maioria; compras realizadas diretamente pelo 

órgão administrativo via Museu de Arte Sacra ou Casa Civil (Palácios Boa Vista e Bandeirantes) e outras pelo próprio 

MCB; transferências feitas de outros órgãos do Estado, como a Pinacoteca do Estado e também Casa Civil; 

empréstimo89 do Museu de Arte Sacra e o maior deles realizado com a Cúria Metropolitana de São Paulo, além de 

outros realizados junto a pequenos colecionadores.90 

As Atas do Conselho Diretor, mesmo sendo um documento oficial que registra as decisões tomadas pelo 

colegiado, devem ser encaradas como uma construção, onde primeiro há o cuidado de mencionar somente aquilo que 

deve ser registrado, ou seja, os pontos principais das discussões, e segundo, é um relato a partir de um terceiro (relator) 

sobre aquilo que ocorreu (normalmente redigido no pós-reunião), portanto, é um documento parcial. Este documento, 

mesmo com todas essas ressalvas, ainda é a principal forma de apreendermos informações sobre as discussões e 

decisões tomadas no âmbito da gestão do Museu. Assim, na ausência de outros documentos, para a nossa 

investigação, as Atas foram um importante manancial para revelar com maior clareza a relação e o modo de pensar de 

Silva Bruno e do seu colegiado com relação ao acervo. 

Mesmo antes da regulamentação do Museu que ocorreu em novembro de 1970, a Secretaria de Cultura 

Esportes e Turismo por meio do Conselho Estadual de Cultura, vinha adquirindo, selecionando e recebendo ofertas de 

peças para composição do acervo do Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Logo na primeira reunião do 

Conselho Diretor, Silva Bruno alertou ao Conselho sobre as “[...] várias propostas de venda de móveis e outros objetos, 

de interesse artístico ou histórico [...] apresentadas desde meados do ano e que aguardavam [...]”91 a constituição do 

colegiado para que fossem apreciadas. Alertou ainda que havia pressa na decisão, pois o Museu dispunha “[...] de uma 

verba de 820 (oitocentos e vinte) mil cruzeiros que poderia ser aplicada na aquisição de peças [...].”92 No entanto, para 

deliberar sobre as propostas o Conselho menciona que seria necessário constatar a “[...] autenticidade das peças 

                                            
87 POMIAN define coleção como sendo “[...] qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou 
definitivamente fora do circuito das actividades econômicas, sujeitos a uma protecção especial num local fechado preparado para esse 
fim, e expostos ao olhar do público.” POMIAN, Krzysztof. Coleções. In: Enciclopédia Einaudi, vol.1. Memória/História. Porto: 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda: 51-86, 1984. 
De acordo com CURY e SOARES “[...] uma coleção pode ser definida como um conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, 
artefatos, mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos, etc.) que um indivíduo, ou um estabelecimento, se 
responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar em um contexto seguro, com frequência, é comunicada a um púbico mais 
ou menos vasto, seja esta uma coleção pública ou privada.” CURY; SOARES, 2013, p. 32. 
88 Se lembramos do capítulo I, um dos objetivos para a criação do Museu era conter a evasão do mobiliário artístico que saia do Brasil 
para o exterior. 
89 O Regimento Interno do MCB, que como já mencionamos, não foi aprovado nas instancias superiores, mas achamos válido ressaltar 
que caso fosse, asseguraria um maior controle sobre os acervos em empréstimo. De acordo com a sua seção IV (Do Acervo), do artigo 
9º “Os objetos e coleções cedidos por empréstimo serão expostos, desenhados, fotografados, ou ainda retratos sob qualquer forma 
gráfica, mediante as condições que forem avençadas com os seus respectivos proprietários, em cada caso concreto.” 
90 As doações respondem por 60% do acervo, seguido das transferências com 22%, as compras foram 17%. O outro 1% corresponde 
ao empréstimo de uma cama do Museu de Arte Sacar que foi arrolada no livro de tombo (erro detectado somente nos anos 1980) e 
outras peças sem identificação da forma de entrada. As peças vindas da Cúria Metropolitana de São Paulo se somadas ao montante 
do acervo do MCB, corresponderiam a 31% do que foi adquirido ao longo dos nove da gestão Silva Bruno. Foram identificados outros 
quatro pequenos comodatos (empréstimos) entre 1973 e 1976, todos eles com um acordo de 10 anos. 
91 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 20 nov. 1970. Folha 01. 
92 Ibidem. 



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 20 de 61 

_______________________________________________________________________ 

 

descritas nas propostas [...].”93 Paulo Duarte sugere que fossem então adquiridas somente “[...] as peças mais 

interessantes “[...].”94 

O fato de o Museu possuir um “pequeno” acervo – aquisição consumada pelo seu órgão administrativo – e uma 

lista de propostas, não lhe garantia a possibilidade de abertura, era necessário constituir efetivamente um acervo que 

traduzisse os objetivos da nova instituição. Assim, Silva Bruno e o seu Conselho Diretor traçaram algumas estratégias. 

A primeira delas foi montar uma comissão para avaliar as propostas de venda apresentadas ao Museu e também tomar 

conhecimento do “pequeno” conjunto de peças já adquirido pelo Estado95. Esta Comissão de Avaliação foi formada 

inicialmente por Renata Crespi da Silva Prado, Eldino da Fonseca Brancante e Fernando Barjas Millan. A Comissão foi 

instituída em 20 de novembro de 1970, logo depois, em 3 de dezembro do mesmo ano passaram a integrar o grupo a 

conselheira Sylvia Sodré Assumpção e o conselheiro Sergio Buarque de Hollanda. Nota-se que todas as pessoas 

indicadas de alguma forma tinham grande experiência com a formação de coleções e o comercio de obras de artes ou 

artefatos museológicos: Renata Crespi ao longo da sua vida esteve envolvida com o mundo das artes, como 

colecionadora particular formou uma grande coleção96, que mais tarde deu origem à Fundação Crespi-Prado (1975); 

Eldino Brancante, além de profundo conhecedor de cerâmica, porcelana e prataria também era colecionador e 

comerciante de artes; Fernando Barjas Millan, era comerciante de antiguidades e colecionador; Sylvia Sodré 

Assumpção era colecionadora, comerciante de artes e havia sido uma das integrantes da equipe de trabalho 

responsável pela decoração do Palácio Boa Vista; Sergio Buarque de Hollanda, antropólogo e ex-diretor do Museu 

Paulista, talvez fosse o único membro com um perfil diferente, possuía um olhar apurado sobre a cultura material e a 

formação de coleções em museus, no entanto, segundo o que nos apontam as Atas do Conselho, pouco participou do 

processo de seleção do acervo. Esta especificidade da Comissão tinha seus prós e contras. O vasto conhecimento 

contribuiria para identificação de peças “autenticas”, mas ao mesmo tempo, estabeleceu critérios de seleção do acervo 

pautados pelo “bom gosto”, “excepcionalidade”, “raridade” ou primazia técnica, critérios estes que como veremos, 

divergiam do que Silva Bruno pensava como perfil para o acervo do MCB. 

O Solar, futura sede do Museu da Casa Brasileira, também era outra questão que pesava quando se discutia a 

formação do acervo. Para o Conselho Diretor a imponência e “beleza” do Solar Fábio Prado, também deveriam ser 

levadas em consideração no momento de decidir sobre a aquisição de novos objetos. Ainda na primeira reunião o 

conselheiro Eldino Brancante menciona que “[...] as proporções e a beleza do Solar Fábio Prado (sede do Museu) 

exigem que alí se coloque apenas mobiliário nobre [...].”97 Esta posição não era unanime, Paulo Duarte achava que “[...] 

                                            
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 As peças já adquiridas, parte estavam “encaixotadas” na sede da Secretaria da Fazenda, no que eles chamavam de “caixa-forte” e 
outras no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do 
MCB. 03 dez. 1970. Folha 08. 
96 O acervo foi formado ao longo da vida do casal, a partir de peças oriundas das duas famílias e outras centenas adquiridas em leilões 
no Brasil e durante viagens para Europa e América do Sul. Com destaque para o mobiliário formado por peças de origem nacional, 
portuguesa, italiana, francesa e inglesa; Porcelanas - um conjunto de jantar e chá do Barão de Paramirim, presente de casamento 
dado pelo Imperador Pedro II ao seu afilhado e outros serviços de jantar de Limoges e Sévres; Prataria – um faqueiro Vermeil, para 95 
pessoas, com monograma “MS” encimado por Coroa de Marquesa, pertencente à Marquesa de Santos e mais dezenas de outros 
objetos litúrgicos e decorativos em prata de origem portuguesa e francesa; Cristais de origem francesa; Pinacoteca – com obras de 
brasileiros como Candido Portinari, Di Cavalcanti, Oscar Pereira da Silva e Pedro Alexandrino; os estrangeiros Andrea Locatelli (Italia), 
Annibali Carraci (Itália), Edoardo de Martino (Itália), Edouart Vienot (França), Enrico Arcioni (Itália), Franz Xavier Winterhalter 
(Alemanha), Giovani Batista Gaulli (Itália), Jean Ranc (França), Lluchar Desmons (França), Louis Auguste Moreau (França), Pedro 
Orrente (Espanha), Pietro di Cortona (Itália); na escultura o destaque é um torso esculpido pelo amigo da família Victor Brecheret e 
uma Madonna do século XIV (França). 
97 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 20 nov. 1970. Folha 01. 
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não deveria prevalecer a preocupação de se obedecer ao estilo de mobiliário do Solar Fábio Prado, mesmo porque a 

programação do Museu incluiria os mais diversos tipos de exposições.”98 No entanto, a própria Renata Crespi desde o 

início se dispunha a doar parte dos “[...] móveis e outras peças que haviam pertencido ao Solar, tais como serviços de 

jantar, porcelana, etc. [...]”99 para auxiliar a compor a ornamentação do edifício e consequentemente o acervo do 

Museu. 

A preocupação com a origem ou a quem haviam pertencido, sempre foram preocupações das instituições que 

preservaram a memória, principalmente no caso dos museus onde a narrativa histórica se dava por meio dos objetos 

que tinham algum valor simbólico, quer seja por ele ser “testemunho” de uma passagem histórica (por exemplo, a 

caneta com a qual foi assinada uma determinada lei) ou por ter pertencido a um personagem da história (por exemplo, a 

farda de um oficial da guerra do Paraguai).100 

Em 26 de novembro de 1970, na segunda reunião do Conselho os membros da Comissão de Avaliação 

apresentaram um relatório bastante interessante sobre as compras já realizadas pelo órgão administrativo e sobre as 

ofertas feitas ao longo do ano de 1970. O primeiro ponto destacado por Fernando Barjas Millan e Eldino Brancante foi 

que “[...] os móveis que se acham na referida Secretaria de Estado, em sua maioria não interessam ao Museu da 

Cultura Paulista”101, no máximo poderiam ser usados nas dependências administrativas. O relatório destaca ainda a 

dificuldade em avaliar as peças ofertadas sem dispor de um projeto expográficos para o Solar Fábio Prado, bem como 

discutir “[...] as especificações e prioridades na constituição do seu acervo, que deverá abranger múltiplos objetos.”102  

Este trecho do relatório e outras passagens anteriores deixam claro que a constituição deste acervo inicial 

oriundo de compras, tinha uma mirada para a formulação de uma primeira exposição “permanente” e outras 

denominadas “temáticas”, quando oportuno. Assim a consolidação de um acervo que extrapolasse as salas expositivas 

ainda não era o objetivo principal do colegiado. No entanto, Silva Bruno não partilhava desta ideia: em uma reunião do 

início do ano de 1971 quando se discutia que as aquisições deveriam ser pautadas pelo projeto da primeira exposição 

do Museu, o diretor em discordância afirma que “[...] seria muito mais viável comprar peças e depois planejar 

exposições, com o acervo existente [...].”103 

O curto prazo para avaliação e a “[...] heterogeneidade do material ofertado perto de noventa peças, incluindo 

cerâmica e mobiliário de diversos tipos, estilos, épocas, procedências e qualidade [...]”104 dificultaram a avaliação. Assim 

a Comissão decidiu somente opinar “[...] sobre algumas peças, que, a seu critério, representam alto interesse por sua 

qualidade ou raridade, seja também pelo seu vínculo à cultura paulista e brasileira.”105 Destacamos aqui as peças 

selecionadas106 pela Comissão para avaliação do colegiado: 

 

                                            
98 Ibidem. 
99 Ibidem. Folha 02. 
100 Essas questões são muito bem exploradas por Myrian Sepúlveda dos Santos, em “A escrita do passado em museus históricos” 
(2006) e por Regina Abreu, “Memória, história e coleção” (1996). 
101 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 nov. 1970. Folha 04. 
102 Ibidem. 
103 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 25 mar. 1971. Folha 29. 
104 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 nov. 1970. Folha 05. 
105 Ibidem. [grifo nosso] 
106 Na referida Ata, onde estão arroladas as peças, estão destacados o número do processo aberto no Museu e o nome da pessoa que 
ofertou o objeto. Neste quadro decidimos somente dar destaque as pecas selecionadas e o valor de cada uma delas. Vale salientar 
também, que o quadro não representa as peças incorporadas, mas sim uma seleção do que a Comissão julgava pertinente ao Museu. 
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1 Batuta de Carlos Gomes, dependendo de comprovação de sua origem histórica – Cr$ 6.000,00; 

1 Piano Stodart, inglês, cerca de 1820, no qual D. Pedro I teria composto o Hino da Independência e 

que depois pertenceu a D. Pedro II, dependendo da comprovação da origem histórica, sugerindo a Comissão 

que o vendedor apresente parecer do Museu Imperial, ou do Museu Paulista, ou do Museu Histórico 

Nacional, ou, ainda de membro da Família Imperial – Cr$ 15.000,00;107 

1 Arca Cofre, em ferro e madeira, oferecida por Cr$ 15.000,00, a Comissão opina por Cr$ 

10.000,00; 

1 Cama, em jacarandá, D. João V; 1 Banqueta, oferta da Comissão pelas duas peças Cr$ 

39.250,00; 

1 Cômoda, época D. José, madeira cetim e filetes de jacarandá [...]. Cr$ 20.000,00  

 

A Comissão destaca ainda que da dotação108 de Cr$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros) posta à disposição 

do Museu para aquisição de acervo, a seleção proposta utilizaria apenas Cr$ 90.250,00 (noventa mil e duzentos e 

cinquenta cruzeiros) do acervo. O relatório enfatiza ainda que seria importante realizar um levantamento de acervos em 

outros museus de São Paulo, para que eventualmente estes fossem incorporados ao acervo do Museu mediante 

convênios ou transferências109, priorizando a verba destinada para compra de objetos de maior relevância que não 

constassem em tais museus. 

Tanto as peças que estavam guardadas na “caixa-forte” da Secretaria da Fazenda, como as que se 

encontravam em Campos do Jordão, haviam sido compradas sob a orientação de Arrobas Martins, principalmente as do 

Palácio dos Bandeirantes (SP) e Palácio Boa Vista, de Campos do Jordão, que passavam por um processo de 

constituição do seu acervo, em grande parte com o objetivo de decorar seus ambientes. Portanto, o olhar de quem 

adquiriu as peças estava totalmente voltado para as artes decorativas, tendo em vista que este era o mote para 

composição dos espaços dos dois Palácios.110 

Ainda sobre as peças guardadas na “caixa-forte” da Secretaria da Fazenda, conforme aponta a documentação 

tratava-se de um lote adquirido via Museu de Arte Sacra. O MAS com o objetivo de ampliar e complementar sua 

coleção, no início de 1970 iniciou um processo de aquisição de oratórios, imagens sacras, tocheiros e palmas, 

provenientes da Fazenda São Matias ou Feiticeira (Ilha Bela – SP)111. Sendo o MAS, criado em 1969, o único dos 

museus temáticos já em funcionamento, o Conselho Estadual de Cultura, aproveitando a oportunidade, vendo nesta 

                                            
107 O Piano atribuído à família Imperial foi pauta de discussão em várias reuniões. Não sendo comprado nesta primeira oferta (1970), 
foi apresentado novamente pelo seu proprietário o sr. João Batista de Campos Mello Filho, em agosto de 1972, quando foi solicitado 
um ao proprietário que apresentasse o certificado de autenticidade histórica da peça. Em abril de 1974 o piano é oferecido novamente, 
agora acompanhado de uma bandeira do império e retratos da família imperial. Desta vez, o conselheiro Eldino Brancante 
argumentaria que a peça agora caberia no acervo do Museu, pois com a mudança da denominação do Museu, não havia a 
necessidade do piano ser “histórico”, pois o Museu não era mais o Museu do Mobiliário Artísitico e Histórico Brasileiro, portanto, 
qualquer boa peça caberia para compor ambientes. Paulo Duarte diz que seria “[...] melhor comprar um piano com um bom boato, que 
um piano qualquer.” Em julho a aquisição do piano foi aprovada. 
108 Vale destacar que na Ata da primeira reunião o valor mencionado para aquisição de acervos é de Cr$ 820.000,00 (oitocentos e vinte 
mil cruzeiros). Não encontramos nenhum documento ou menção em Ata sobre a alteração dos valores. 
109 A conselheira Sylvia Sodré Assunção menciona que o Palácio de Campos do Jordão poderia contribuir com o intercâmbio de “pecas 
belíssimas.” ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 nov. 1970. Folha 07. 
110 Arrobas Martins era um admirador das artes, de acordo com o que pudemos apreender dos documentos analisados o fato de ter 
criado o Museu com o intuito de barrar a evasão do mobiliário artístico que estava saindo do País, denota qual era sua visão sobre as 
características do acervo a ser adquirido para o novo museu. 
111 Sendo seus proprietários Floriano Paulo de Almeida e Maria de Lourdes Souza de Almeida. 
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manobra administrativa um canal legal para aquisição de peças, que futuramente poderiam ser transferidas para outro 

equipamento da pasta (Museu do Mobiliário Histórico), instruiu Pedro A. de Oliveira Ribeiro Neto, diretor do MAS na 

época, a adquirir da mesma fazenda, um lote de peças formado por móveis, conforme apontam um dos documentos do 

processo de compra 

Verificamos também que interessa ao Estado a compra dos móveis antigos da Fazenda 

[...]. Em caso de compra os móveis ficarão para o Museu do Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro, ou para alguma das residências do Govêrno do Estado.112 

Outro documento menciona que após a compra, as peças adquiridas da Fazenda São Matias “[...] foram 

recolhid[as] ao cofre Tesouraria da Secretaria da Fazenda, para o Museu do Mobiliário Histórico [...]”113. De acordo com 

a documentação museológica, o conjunto adquirido era formado por vinte e cinco itens, sendo: uma marquesa larga 

com dois gavetões; uma cômoda clássica com gavetas; uma canastra com pés móveis, de madeira; uma mesa 

redonda, pé de galo; duas rodas de fiar; uma cadeira sanitária (tipo retreta); uma cadeira redonda, de escritório; um 

tear-bastidor, com pé; três camas rústicas com cabeceira; uma mesa de cozinha com gaveta; uma penteadeira com 

espelho; um cabide de parede; um banco tosco encavilhado (pequeno); um banco tosco encavilhado; grande); uma 

mesa de almoço, com abas; uma mesa de cozinha retangular; uma mesa de cozinha de cavalete; três pilões almofariz 

com mãos; um relógio de pé com treliça e um vaso de cerâmica africano. Provavelmente, foram essas as únicas peças 

selecionadas dentre aquelas que a Comissão de Avaliação, julgou como “[...] em sua maioria não interessa[ndo] ao 

Museu da Cultura Paulista”114, quando realizou a visita a Secretaria da Fazenda em novembro de 1970. [Imagens 01 a 

05] 

Sobre as peças do Palácio Boa Vista, de Campos do Jordão, que segundo o próprio Arrobas Martins já 

estavam asseguradas para o Museu115, não há indicação de sua avaliação, mas o segundo relatório redigido pela 

Comissão menciona que foi destinada uma verba de Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros) para o Palácio Boa Vista, 

para aquisição de peças, em contrapartida116o Palácio colocou a disposição do Museu “[...] outras peças nobres de seu 

acervo a fim de enriquecê-lo [...]”117. Diferente do que aponta a Ata118, a análise da documentação destaca que foram 

adquiridas trinta itens provenientes do Palácio Boa Vista, são eles: uma mobília de sala Beranger (quinze peças); uma 

meia-cômoda com pés de botas, em vinhático; uma cômoda rústica pintada; uma cômoda de sacristia com entalhes; 

uma tapeçaria flamenga do séc. XVIII; uma mesa de "bolacha" em castanho; uma arca policromada, rústica; uma mesa 

com gavetas entalhada do Minho; uma mesa com gavetas entalhada e pintada, do Minho; uma mesa de cancela, 

facetada; uma cama marchetada, de angelim; uma mesa redonda Império, com mármore; um espelho de pé torneado, 

                                            
112 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de aquisição de peças Museu de Arte Sacra. [Arquivo digital] Processo nº 
936/70. Of. nº MAS-65/70. 27 mar. 1970. Folha nº 9. 
113 Ibidem. [grifo nosso]. 
114 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 nov. 1970. Folha 04. [grifo nosso]. 
115 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 03 dez. 1970. Folha 08. 
116 Como já mencionamos o Palácio Boa Vista estava passando por um processo de decoração dos seus ambientes e parte das peças 
compradas, de acordo coma visão de Arrobas Martins, poderiam servir ao Museu do Mobiliário Artísticos e Histórico Brasileiro. No 
entanto, para que as peças selecionadas pudessem ser retiradas do Palácio o Museu, deveria oferecer uma contrapartida em dinheiro 
para que outras peças pudessem ser adquiridas, em substituição daquelas eventualmente retiradas do Palácio Boa Vista. 
117 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 dez. 1970. Folha 12. 
118 A Ata de 15 dezembro menciona que foram colocadas a disposição do Museu “[...] duas almofadas de madeira, a arca policromada, 
a cômoda filetada D. João V [...], a cômoda policromada D. João V, a meia cômoda pé de valete [...].” Portanto, um número bem menor 
do que o indicado nas fichas catalográficas dos objetos analisados. Devido a discrepância das denominações de uma e outra lista não 
´´e possível afirmar. ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 dez. 1971. Folha 13. 
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de jacarandá; um relógio de mesa Império e par de obeliscos; um espelho de pé diretório; uma mesa de cancela 

(redonda); uma mesa de centro recortada. [Imagens 06 a 11] 

Silva Bruno e seu Conselho também adotaram como estratégia para constituir o acervo a veiculação de 

notas119 nos jornais convocando colecionadores e antiquários que estivessem interessados em vender “objetos 

artísticos e históricos” ao Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Assim em dezembro de 

1970, foram veiculadas quatro notas (todas com redações distintas, mas com o mesmo teor) sendo três (06, 09 e 11 de 

dezembro) em O Estado de S. Paulo e uma (10 de dezembro) na Folha de S. Paulo. Destacamos aqui duas delas: 

Qualquer pessoa que disponha de objetos artísticos ou históricos que deseje vender ao 

Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro – poderá fazer suas 

propostas por escrito até o dia 11 próximo, em carta endereçada ao sr. Ernani da Silva 

Bruno ou encaminhada ao Conselho Estadual de Cultura, rua Antonio de Godoy, 88, 9º 

andar.120 

A segunda nota traz um pouco mais detalhes 

Colecionadores, antiquários ou quaisquer outras pessoas que tenham objetos artísticos ou 

históricos e que desejem vender ao Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e 

Histórico Brasileiro, cuja sede definitiva será o Solar Fábio Prado, na antiga rua Iguatemi – 

poderão fazer suas propostas por escrito até amanhã. A carta deve ser endereçada ao sr. 

Ernani da Silva Bruno e encaminhada ao Conselho Estadual de Cultura, rua Antonio de 

Godoy, 88, 9º andar, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Essas propostas, 

acompanhadas de endereço e telefone do proponente, deverão conter uma breve descrição 

e, se possível, fotografias das peças e os preços pretendidos. Os objetos que interessam 

ao Museu são móveis, alfaias, talhas, trajes, jóias e demais peças que possam servir à 

reconstituição e ao estudo dos costumes e interiores das casas brasileiras.121 

O resultado da divulgação na imprensa foi extremamente satisfatório, a Comissão chegou a avaliar “mais de 

500 peças”122.  

Após a avaliação das peças recém ofertadas a partir da divulgação na imprensa e do primeiro lote indicado no 

relatório de novembro de 1970, a Comissão de Avaliação apresentou um novo parecer com uma lista de peças a serem 

adquiridas. De acordo com o documento, para a seleção das peças a Comissão se pautou no artigo 2º do decreto nº 

52.558/70 e o artigo 3º do mesmo decreto que desta como sendo foco o “[...] mobiliário e as artes decorativas de 

interesse para a sociologia e história dos costumes no Brasil, particularmente em São Paulo [...].”. A respeito das ofertas 

feitas (cerca de 500 peças) a Comissão indicou a “[...] aquisição daquelas que, a seu ver, interessem ao Museu por sua 

                                            
119 A decisão de veicular as notas nos jornais foi discutida na reunião do dia 03 de dezembro de 1970. As notas, segundo a Ata, foram 
redigidas por Silva Bruno e distribuídas nos jornais de São Paulo e Rio de Janeiro. Não conseguimos mapear os jornais do Rio de 
Janeiro, mas de acordo com o que nos apresenta a documentação investigada, muitas ofertas vieram dessa cidade. 
120 ACERVO ESTADÃO. Museu aceita propostas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 06 dez. 1970. p. 36. Disponível em: 
<http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
121 ACERVO FOLHA. MIRANDA, Tavares de. Aviso aos colecionadores. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 1970. p. 30. Disponível 
em: http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
122 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 dez. 1970. Folha 13. 
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qualidade ou raridade ou por seu interesse sociológico, artístico ou histórico, tendo excluído aquelas cujos preços, a seu 

ver, fugiam da realidade do mercado de antiguidades.”123 Vejamos124: 

 

Uma papeleira D. José, histórica, preço Cr$ 65.000,00;  

Uma papeleira D. João V, preço Cr$ 65.000,00, 1 oratório complementar, preço Cr$ 35.0000,00; 

Um armário, preço Cr$ 38.000,00; 

Uma cômoda D. Jose, com filete, preço Cr$ 32.0000,00, 1 cômoda D. João V, preço Cr$ 28.000,00; 

Duas estátuas de mármore Lyoz, representando América e Europa, preço Cr$ 40.000,00; 

Um arcaz policromado, preço Cr$ 50.000,00; 

Uma cômoda de pau setim [sic.], preço Cr$ 25.000,00; 

Um par de credencias, Belém, preço Cr$ 60.000,00, um catre D. José, preço Cr$ 18.000,00; 

Um cofre arca de ferro, preço Cr$ 14.000,00; 

Um cofre arca de madeira, preço Cr$ 15.000,00; 

Um banco holandês datado, preço Cr$ 15.000,00; 

Um painel de azulejos – séc. XVIII “Poesia”, preço Cr$ 15.000,00, um painel de azulejos – séc. XVIII 

“Musica”, preço Cr$ 15.000,00, um chafariz de pedra, Cr$ 15.000,00; 

Uma pia batismal de cantaria, preço Cr$ 15.000,00; 

Uma pia batismal de cantaria, preço Cr$ 15.000,00; 

Uma pia batismal de pedra sabão, preço Cr$ 10.000,00; 

Uma viola Sheraton, preço Cr$ 600,00; 

Um prato Pedro II, preço Cr$ 600,00; 

Quatro bengalas de Pedro de Toledo, preço Cr$ 1.500,00, dois estribos de Floriano Peixoto, preço 

Cr$1.600,00; 

Uma coroa de prata, preço Cr$ 2.500,00, três travessas da Cia. das Índias, preço Cr$ 6.000,00; 

Uma mesa mineira, de vinhático e jacarandá, preço Cr$ 6.000,00, uma credência bahiana [sic.], séc. 

XVIII, preço Cr$ 8.500,00; 

Um arcaz de sacristia, séc. XVIII, preço Cr$ 14.000,00 

 

Após apresentação do relatório, Silva Bruno apesar de estar de acordo com as peças indicadas, indagou a 

Comissão “[...] se não ficariam melhor no Museu de Arte Sacra, algumas das peças selecionadas [...]”125, citando o 

arcaz de sacristia e as pias batismais, estritamente tipologia de móveis religiosos. Paulo Duarte não concordando com o 

argumento de Silva Bruno menciona que “[...] tratando-se de um Museu da Cultura Paulista, as referidas peças estariam 

de qualquer forma incluídas em seu campo de interesse.”126 Outro conselheiro, Eldino Brancante, apesar de considerar 

                                            
123 Ibidem. 
124 As peças foram indicadas por ordem de prioridade, caso fosse necessário descartar alguma, isso deveria ser feito entre as ultimas 
apresentadas. ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 dez. 1970. Folha 14. 
Mais uma vez o que apresentamos aqui é uma seleção do que foi apontado pela Comissão como sendo pertinente ao Museu. 
125 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 dez. 1970. Folha 14. 
126 Ibidem. 
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em parte a observação feita, destacou “[...] que era preciso levar em conta o caráter decorativo do arcaz e das pias”127, 

Fernando Barjas Millan também se manifestou dizendo que “[...] era necessário também lembrar que no Brasil, no 

decorrer do século dezoito, era nas igrejas que se encontravam os melhores móveis.”128 

Esta passagem parece bastante emblemática, ela nos dá dimensão de como estava dividido o Conselho, de 

um lado Silva Bruno que via na coleta do acervo uma forma material de documentar aspectos dos “interiores das casas 

brasileiras”, excluindo materialmente todo o restante que não pertencesse a este universo e utilizando critérios de 

seleção que não levassem em consideração atributos estéticos ou artísticos. E de outro, um grupo de conselheiros, na 

maioria integrante da Comissão, que pensavam a formação do acervo com outro tipo de critério. Como é o caso de 

Eldino Brancante e Barjas Millan que pensavam o Museu ainda com o objetivo inicial, ou seja, um museu de artes 

decorativas (do mobiliário artístico), onde critérios como plasticidade, excepcionalidade e raridade eram extremamente 

valorizados, ou seja, não estava em discussão as tipologias de objetos que deveriam ser incorporados, mais sim os 

atributos extrínsecos dos objetos, além de Paulo Duarte, que via a necessidade de documentar a “Cultura Paulista” da 

forma mais ampla possível, sem recortes. 

Em outro documento, Silva Bruno conceitua os propósitos do Museu da Casa Brasileira e expressa sua visão 

sobre o acervo, destacando também o que entende por objetos “históricos” 

[...] devem ter valor sociológico, histórico ou artístico, sem atribuir precedência a qualquer 

desses critérios. O que significa que, para o Museu da Casa Brasileira, estão em pé de 

igualdade os atributos artísticos, os atributos históricos e os atributos sociológicos das 

peças de seu acervo, isto é, das peças que deverão figurar em suas exposições. 

[...] histórico é um pouco vago e penso que não deve ser entendido em seu antigo e restrito 

sentido, quando a história era crônica apenas dos imperadores, dos guerreiros, das famílias 

importantes, mas em seu sentido moderno de crônica da vida coletiva. Não é objeto 

histórico apenas o que pertenceu a D. Pedro I, a Feijó, ao Barão do rio Branco, aos 

viscondes, aos capitães-mores. É todo aquele objeto, por mais anônimo que tenha sido seu 

possuidor, que tenha ajudado a compor ou a caracterisar [sic.] a habitação brasileira de 

qualquer época de sua evolução.129 

A discussão apresentada sobre a pertinência ou não dos objetos selecionados pela Comissão para o acervo do 

MCB nos parece sintomática para que Silva Bruno tomasse as medidas necessárias para implementar o museu que 

almejava. Um museu sobre a casa e seus equipamentos, que não deveria valorizar a “[...] crônica dos grandes 

acontecimentos e dos grandes homens [...].”130 O que ele propunha era um museu diferente dos tradicionais, que 

tratavam dos grandes fatos e dos grandes heróis, e que formavam seus acervos a partir dessa perspectiva. Para ele as 

peças que eventualmente viessem a compor o acervo do Museu da Casa Brasileira deveriam “[...] valer por si mesmas 

ou pelo que documentavam de uma determinada época da vida brasileira e não por haverem pertencido a homens 

célebres.”131 Sobre esta questão MENESES afirma que o museu histórico não deve ser entendido como “[...] aquele que 

                                            
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 ARQUIVO DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS. ESB (27)7-64. s/d.. p. 02. 
130 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 11 jan. 1971. Folha 20. 
131 Ibidem. 
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opera ‘objetos históricos’ [...]”132, mas sim o que aborda e discute “problemas históricos”. Ainda neste sentido, menciona 

que esta tipologia de museu, deveria coletar ou problematizar seus acervos não só pelo valor histórico dos objetos, mas 

qualquer sorte de “[...] objeto que lhe possa permitir formular e encaminhar os problemas que tiver selecionado como 

prioritários dentro de seu campo.”133 

Além de um perfil histórico, o discurso de Silva Bruno também apresenta uma visão antropológica, visão esta 

destacada pelo sociólogo e antropólogo Manuel DIÉGUES Jr. ao mencionar que um objeto não deveria ser analisado 

somente pelo “[...] lado estético, ou artístico, que ele apresente, mas o seu sentido antropológico, quer dizer, a situação 

do objeto no seu complexo cultural, suas origens e suas relações com o meio, também sua função no grupo social.”134 

Se relembrarmos, a proposta de alteração dos objetivos do Museu da Casa Brasileira ocorreu em Janeiro de 

1971, ou seja, um mês após a discussão sobre o escopo do que deveria ou não fazer parte do acervo do Museu. Silva 

Bruno tinha plena consciência do que pretendia desenvolver com o Museu e seu acervo, o mesmo discurso 

apresentado na reunião do Conselho em 1971, quando mencionou que as peças deveriam ser valorizadas por seu valor 

documental e não por pertenceram a “grandes homens”, é repetido oito anos depois (1979) em uma das suas ultimas 

entrevistas sobre o Museu, quando discorre sobre a formação do acervo: “O museu avalia as peças pelo seu valor 

histórico, como documento da época, muito mais do que pelo seu valor monetário. O fato de pertencer a este ou aquele 

personagem também não interessa, na hora da aquisição de alguma peça.”135 

Retomando a questão do relatório da Comissão de Avaliação do Museu da Casa Brasileira, da lista indicada 

foram adquiridos trinta e dois itens, sendo: duas Estátuas "Europa" e Estátua "América" (alegórica); uma pia batismal 

em pedra sabão; uma pia batismal em granito; um ornamento de jardim em calcário; um chafariz de pedra entalhada; 

um banco de sacristia com arca; uma papeleira-cômoda com arca; uma papeleira- cômoda de vinhático; um oratório 

entalhado D. João V (par com a cômoda de vinhático); um cofre-arca de madeira e ferro; uma cômoda de jacarandá D. 

João V; uma cômoda marchetada D. José I; uma cômoda marchetada de pau cetim; um prato brasonado (Pedro II); 

uma mesa de almoço em vinhático (séc. XVIII); um armário de sacristia pintado; uma caixa forte de ferro; dois capitéis 

entalhados (fragmentos); uma poltrona D. João em jacarandá; duas credências ou console prateados; uma mesa 

console D. Maria I, entalhada; uma arcaz de sacristia em vinhático; um painel de azulejos "Poesia"; um painel de 

azulejos "música"; quatro bengalas comuns; um par de estribos prateados. [Imagens 12 a 17] 

Notamos que este primeiro conjunto de peças do acervo do MCB, foi formado integralmente por meio de 

compras. No caso das indiretas (Museu de Arte Sacra e Palácio Boa Vista), ou seja, realizadas diretamente pelo órgão 

administrativo ou autorizadas por este, tinham inicialmente o objetivo de suprir a necessidade de outras instituições, 

mas aproveitando-se do momento, as compras foram engrossadas com peças que serviriam para compor o acervo do 

Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. As compras diretas, realizadas pelo próprio Museu, foram feitas a 

partir de listas de ofertas feitas anteriormente a oficialização da direção e do Conselho, e de outras ofertadas 

posteriormente, fruto proposta divulgada na mídia dirigida a “colecionadores, antiquários ou quaisquer outras pessoas” 

que quisessem vender ao Museu “objetos artísticos ou históricos”. Estes dois conjuntos de compras, tinham fortes 

                                            
132 MENESES, 1994. p. 16. 
133 Ibidem, p. 21. 
134 DIEGUES Jr., 1952, apud VIANA, 2002, p. 127. 
135 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Fundo Maria de Lourdes Freitas Julião. Artigo de Revista. SERENZA, Eli. Nossos 
Móveis, Nossa História. Revista ARTE HOJE. Rio de Janeiro: Editora Globo. Jan. 1979. p. 38 
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características das artes decorativas, sobretudo as peças provenientes do Palácio Boa Vista, de Campos do Jordão e 

as adquiridas de antiquários e colecionadores. 

Na constituição desse primeiro conjunto de peças (Museu de Arte Sacra (Fazenda São Matias), Palácio Boa 

Vista e aquisição de particulares pelo MCB, notamos similaridades e diferenças no que se refere a perfil das aquisições. 

As peças adquiridas da fazenda São Matias, apesar de terem a provável supervisão de Arrobas Martins (um olhar das 

artes decorativas), devido à sua proveniência (uma fazenda do século XIX), os móveis adquiridos não apresentam 

grandes características ornamentais, quase não se vê entalhes, pinturas ou marchetarias, as linhas são sóbrias, o que 

denota aos olhos de quem busca aspectos artísticos, uma certa simplicidade no conjunto. A própria denominação de 

algumas peças ou a ausência de atributos nas suas denominações referendam esta ideia: cama rustica; banco tosco; 

mesa de cozinha; canastra de madeira; etc.. Já o lote oriundo do Palácio Boa Vista, apresenta outra conotação, que o 

aproxima mais da ideia de mobiliário artístico, são peças carregadas de ornamentação, entalhes, frisos, marchetaria, 

com curvas e desenhos inspirados na natureza, os atributos físicos e estéticos e as filiações artísticas, ganham 

destaque na própria denominação: meia-cômoda em vinhático; espelho de jacarandá; arca policromada; mesa pintada, 

do Minho; mobília Beranger; mesa Império; etc.. Todas com os atributos de “bom gosto”, “excepcionalidade” ou 

“raridade” que o Conselho do Museu perseguia. O mesmo podemos dizer das peças adquiridas pelo MCB de 

antiquários e colecionadores particulares, que na sua maioria são peças ornamentadas com entalhes, marchetaria, 

policromia, etc., com seus atributos de fácil identificação: pia em pedra sabão; papeleira- cômoda de vinhático; cômoda 

de jacarandá D. João V; credências ou console prateados; arcaz de sacristia em vinhático; etc.. 

Sobre as subjetividades postas como critério de seleção do acervo, MENESES menciona que “[...] os objetos 

materiais só dispõem de propriedades imanentes de natureza físico-química [...]”136, assim, atributos como os 

justificados pelo Conselho para aquisição de determinadas peças, seriam valores secundários, portanto, não deveriam 

servir como critério para coleta ou comunicação do acervo numa perspectiva etnográfica. Ainda sobre a coleta de 

acervo, MENESES, afirma que um museu não precisa restringir a aquisição de peças a uma determinada tipologia ou 

categoria (no caso o mobiliário), poderia fazê-lo a partir de “problemáticas” impostas pelos acervos já adquiridos ou 

pelos objetivos da instituição, definir políticas de coleta.137 

Cabe aqui destacar que o mobiliário, sobretudo o artístico quando introduzido no universo dos museus, 

tradicionalmente foi tratado e abordado sobre a perspectiva das artes decorativas, uma tipologia de museu instituída no 

século XIX, cujo primeiro representante é o Victoria and Albert Museum (Londres), instituição à qual o Museu da Casa 

Brasileira chegou a ser comparado quando foi criado138. MARTINS em sua investigação sobre a formação do Museu 

Republicano “Convenção de Itu”, destaca que Afonso d’Escragnolle Taunay (diretor do Museu Paulista entre 1917 e 

1945) tanto no Museu Paulista, para compor a “Sala do mobiliário antigo e velhos retratos” (1922), como na constituição 

da narrativa do Museu Republicano, para configuração da “Sala da Convenção”, dedicou-se a coletar mobiliário 

                                            
136 MENESES, 1994. p. 27. 
137 Ibidem. 
138 ACERVO FOLHA. Todas as casas brasileiras. Folha de S. Paulo, São Paulo, 09 de mar. 1971. Folha Ilustrada, p. (?). Disponível 
em: <http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
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“artístico” e histórico”, mas assim como ocorria no âmbito do Conselho do MCB, seu olhar era o das “artes decorativas” 

e privilegiava os atributos estéticos do mobiliário.139 

As artes decorativas ou “artes menores”, como contesta DREYFUS140, exerceram profunda influência no 

universo social das residências e se caracterizariam por dois aspectos, o da utilidade e o da decoração ou “arte do 

adorno”, está presente em várias tipologias de objetos: Mobiliário; Joalheria; Ourivesaria; Prataria; Cerâmica; Têxtil; 

Tapeçaria, Vidro etc.. Para DREYFUS, a arte de decorar não estava entregue ao acaso, era necessário haver harmonia 

no propósito entre os envolvidos na execução da peça, dessa harmonia é que surgia o objeto artístico. 

Dentro do universo das artes decorativas o mobiliário parece ter sido a tipologia que exerceu a maior 

representatividade. Seu uso de fundo essencial dentro da residência, com o passar dos séculos, passou a ter uma 

segunda função, a decorativa junto com os demais objetos da casa.  

Com a ascensão das classes burguesas no século XIX, no Brasil a partir da sua segunda metade, as 

residências se especializaram, criando uma clara delimitação entre espaços públicos e privados. Estes ambientes 

residências passaram a ser também locais de relações sociais que envolviam diversos interesses, familiares, financeiros 

e políticos. Foi neste contexto que esses ambientes passaram a compor “verdadeiras paisagens particulares”141, onde 

os objetos decorativos ganharam alta significância, além de compor as necessidades dos programas residenciais e 

individuais, este conjunto harmônico de objetos transformou-se em símbolos de status. Dessa forma, a “[...] decoração, 

atributo relacionado à aparência assumiu papel nas cenas da vida doméstica e foi superdotada de expressão visual e 

simbólica [...].”142 

MALTA, falando sobre a composição dos ambientes nas residências brasileiras dos oitocentos nos dá uma 

interessante visão destes objetos domésticos 

[...] tomava um caráter exibicionista, já que caprichava em suas formas e em seus enfeites, 

fazia questão de se mostrar. Cada peça, cada ambiente, diante de grande quantidade de 

itens diferentes entre si, precisava aparecer para se destacar, tornar-se apreensível entre 

aquela multidão de estranhos objetos circundantes. Na ação expositiva, o móvel, cortina, o 

bibelô, foram fatores denunciantes de virtudes morais e estéticas dos seus usuários e 

proprietários por meio da sua imagem. Da maneira como estavam dispostos, seu estado de 

manutenção, seus asseio, as escolhas dos tipos, dos estilos, dos materiais, dos 

revestimentos e acabamentos demarcariam questões morais e estéticas implicadas.143 

                                            
139 MARTINS, Mariana Esteves de. A formação do Museu Republicano “Convenção de Itu” (1921-1946). Dissertação (Mestrado em 
História Social) – Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
2012. . p. 98-101. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-21082012-093930/>. Acessado em: 10 mai. 
2015. 
140 De acordo com DREYFUS, artes decorativas, são consideradas “menores” ou inferiores dentro da hierarquia das belas-artes, pois 
segundo este conceito possui somente a “[...] aparência comum com aquelas.” A autora conceitua que as “[...] artes menores são 
resultantes dos produtos normais do trabalho do homem, que não alcançaram o vulto proeminente das grandes artes, apresentando, 
contudo, aspectos estéticos, aliado a um caráter de utilidade que lhes é essencial.” DREYFUS, Jenny. Artes Menores. São Paulo: Ed. 
Anhanbi. 1959. p. 09. 
141 MALTA, Marize. O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad X/ 
Faperj, 2011. p. 15. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. p. 17-8. 
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Não é difícil compreender como todo este simbolismo forjado dentro da sociedade, posteriormente, migrou com 

os mesmos valores para os museus, locus que por muito tempo foi espaço de grande representação burguesa. É óbvio 

que o teor classificatório e seletivo das instituições museológicas deu conta de “filtrar” este universo “visual” da casa, ora 

estes objetos foram incorporados devido aos seus atributos “artísticos”, ora por terem pertencido a pessoas que 

partilharam deste universo de representação social, mas em ambos os casos os valores e critérios estão em um mesmo 

nível de compreensão, o museu deveria receber aquilo que fosse digno de representar a sociedade.144 

Acreditamos que fosse com estes conceitos que parte do Conselho do MCB trabalhava ao sugerir o que 

deveria ou não compor o acervo e mesmo sendo necessário compô-lo com peças “rústicas” (para eles sem valor 

estético ou social), estas não deveriam ser apresentadas nos espaços “nobres” do Museu. 

Retomando a questão dos critérios e a falta de clareza do que deveria ser coletado para formação do acervo 

do MCB – objetos com características das artes decorativas ou outros que documentassem de forma ampla e sem 

restrições a casa brasileira –, o assunto não era de todo desconsiderado dentro do Conselho, Eldino Brancante mesmo 

muitas vezes com uma postura ambígua quanto ao que deveria ser adquirido ou não, fez menção à ausência desses 

critérios em várias reuniões, na primeira delas menciona que  

[...] o estudo e a escolha de peças só poderiam ser feitos dentro de critérios seguros depois 

que se estabelecesse uma planificação e se fixassem diretrizes e prioridades que 

orientassem os trabalhos do Museu da Cultura Paulista.145 

Mas de fato faltava ao Museu uma Politica de Acervo146, instrumento que fornecesse as diretrizes centrais para 

as tomadas de decisões no que tange o desenvolvimento, gerenciamento e uso de coleções147. Na atualidade, de 

acordo com o ICOM (International Council of Museuns) este documento “[...] deve sublinhar claramente a importância 

desses acervos como testemunhos primários. Não deve se guiar apenas por tendências intelectuais do momento ou por 

usos habituais do museu.”148 O ICOM estabelece ainda que cabe ao órgão administrativo desenvolver, “[...] adotar e 

tornar público um documento relativo à política de aquisição, proteção e utilização de acervos (...)”149. Mas o Museu na 

década de 1970 não estava desemparado, vale lembrar que no mesmo ano de criação do MCB, o ICOM a partir do 

estudo feito por vários de seus membros, divulgou sua “Ética para Aquisições”, com várias recomendações, baseadas 

nos princípios de que: 

Qualquer que seja a especialidade ou categoria do Museu, qualquer que seja o lugar em 

ele se situe no mundo, certos princípios éticos e de integridade profissional devem ser 

aplicados por aqueles que são encarregados das aquisições. Isto significa que a origem de 
                                            
144 MARTINS aponta uma importante perspectiva sobre a introdução da temática das artes decorativas nos museus europeus: “[...] a 
estes museus caberiam também o papel educativo, uma vez que em suas salas os iniciantes e iniciados neste ramo da indústria teriam 
contato com seus acervos, formados tanto por objetos antigos quanto por amostras do que havia de mais atual na época. Tratava-se, 
na realidade, de grandes ‘catálogos tridimensionais’ colocados à disposição dos visitantes para inspirar e servir de cópia aos artistas do 
ramos na criação de móveis, objetos de decoração e utilidade doméstica que impressionassem, não só por sua funcionalidade, mas 
também por seu aspecto estético. Não podemos esquecer que sobretudo na Europa com a industrialização.” MARTINS, 2012, p. 99. 
145 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 nov. 1970. Folha 06. 
146 De acordo com Rússio “[...] um regulamento de aquisição de peças [...]” chegou a ser regido e encaminhado para o órgão 
administrador área a provação, mas se perdeu “[...] pelos descaminhos, não logrando chegar ao ‘funil’ decisório ou – pelo menos – não 
obtiveram o ‘placet’ do Secretário.” RÚSSIO, 1977, p. 117. 
147 Ver no capítulo I o que diz os decretos de criação e regulamentação do Museu, acerca da gestão do acervo, bem como o 
Regimento Interno do Museu. 
148 ICOM, 2009, p. 20. 
149 Ibidem. p.14. 
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todo objeto a ser adquirido, qualquer que seja a sua natureza, deve ser documentado 

devidamente. Este princípio serve não só para o objeto “artístico”, como também, para o 

“arqueológico”, “etnológico”, “histórico” ou pertencente às ciências naturais.150 

Mas em linhas gerais, internamente eram os três decretos151 que estruturaram o MCB, que serviam em 

momentos distintos como únicos instrumentos para auxiliar o órgão administrativo, Silva Bruno e seu Conselho no ato 

de seleção do acervo. Este documento constitutivo de certa forma estabelecia um objetivo152, um norte temporal153 e 

tipológico154 para o acervo. Vale relembrar que outro instrumento formulado pela equipe de Silva Bruno, que se tivesse 

sido implementado, poderia ter ajudado na estruturação da gestão do acervo era o Regimento Interno. Aprovado no 

âmbito do seu Conselho Diretor em junho de 1971, este documento na seção IV (Do Acervo), tratava da questão das 

possibilidades de alienação, o artigo 7º trata da divisão dos acervos em inalienáveis e disponíveis. Sendo que o 

inalienável seria aquele definido pelo Conselho Diretor, como integrante de um acervo em caráter permanente. Já o 

disponível seria formado por peças em duplicata ou não, que poderiam ser alienadas com o objetivo de aquisição de 

outros "mais preciosos” para ampliação do acervo da instituição. Na análise das questões ligadas a aquisição de 

acervo, em nenhum momento o Regimento ou a possibilidade de duplicação do acervo foi posta em discussão, talvez, 

entre outros fatores, a própria dificuldade imposta para formar um núcleo para o acervo, impedia inicialmente o 

colegiado de pensar tais possibilidades. 

De toda forma, mesmo sem diretrizes mais específicas, pautando-se no que indicava o decreto da instituição e 

na maioria das vezes em critérios subjetivos, o MCB a partir desse primeiro conjunto de peças constituiu um acervo de 

aproximadamente oitenta e sete peças. Como já mencionamos, inicialmente o acervo foi sendo acumulado, de forma 

provisória em uma das residências da Alameda Nothmann, até que o Museu pudesse ocupar em definitivo o Solar Fábio 

Prado a partir de agosto de 1972.155 

Conforme apresenta as Atas do Conselho, Renata Crespi da Silva Prado foi a primeira a doar156 uma peça ao 

acervo do Museu, um busto em mármore esculpido em sua homenagem por Victor Brecheret, que estava em sua 

coleção particular desde os anos 30. A escultura estava de posse do MCB desde o início do ano de 1971, pois havia 

figurado na “inauguração solene” do Museu em março daquele ano. De acordo com o conselheiro Eldino Brancante, a 

peça “[...] além do valor artístico, tinha a significação de prestar homenagem à nobre figura de D. Renata Crespi da Silva 

Prado, devendo por isso figurar com destaque na solenidade com que se inauguraria o Museu da Cultura Paulista.”157  

                                            
150 ICOM. Ética para Aquisições. Paris: International Council of Museuns. 1970. In: NASCIMENTO, Rosana. (FCH – 337) Classificação 
e Documentação. Curso de Museologia. UFBA. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Disponível em: 
http://museologia.mestrados.ulusofona.pt/Textosapoio_rosana.htm. Acessado em: 14 fev. 2015. 
151 Decreto nº 246/70 (Criação); Decreto nº 52.558/70 (Regulamentação e alteração de denominação); Decreto nº 52.668/71 (Alteração 
de denominação). 
152 A “reconstituição dos interiores das casas brasileiras”. 
153 A coleta material “das origens até o presente” da casa brasileira. 
154 “móveis, alfaias, talhas, trajes, jóias, elementos iconográficos, demológicos e etnológicos de torêutica, artesanato, documentos, 
livros e papéis de qualquer natureza [...] que interessem ao estudo dos costumes brasileiros” 
155 Lembremos que para a “inauguração solene” do Museu que ocorreu em 9 de março de 1971, parte das peças do acervo vieram da 
sede da Alameda Nothmann e as outras do Palácio Boa Vista e, posteriormente, todas foram alocadas na residência da Alameda 
Nothmann. Em novembro de 1971, o governador Laudo Natel havia visitado o Museu e lá: “[...] examinou as peças do Museu – arcas, 
escrivaninhas, camas marquesas e utensílios do séc. XVIII.” ACERVO FOLHA. Museu do Mobiliário. Folha de S. Paulo, São Paulo, 03 
nov. 1971. p. (?). Disponível em: http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
156 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de um busto de mármore da interessada [Renata Crespi da Silva 
Prado]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 149/71). 04 ago. 1971. Folha nº 12. 
157 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 03 dez. 1970. Folha 10. 
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Mesmo com o Museu ganhando objetivos mais claros a partir de 1º março de 1971 – um museu que deveria 

tratar dos aspectos materiais da casa brasileira – o que vemos nas discussões do Conselho a respeito das propostas de 

aquisição, são critérios e valores subjetivos para indicações de aquisição. Em abril de 1971 o Conselheiro Eldino 

Brancante apresenta a oferta de um quadro da Marquesa de Santos, pintado na Alemanha, que segundo ele, tratava-se 

“[...] trata-se de peça excepcional, dessas que aparecem raramente [...].”158 Na mesma reunião, outro conselheiro, 

Octales Marcondes Ferreira comunica aos membros do conselho que “[...] era de seu conhecimento estarem à venda, 

na Bahia, duas peças raras, de autoria de Aleijadinho [...].”159 Até mesmo Silva Bruno, uma vez ou outra era o portador 

de notícias a respeito de possíveis doações de móveis de figuras “ilustres”. Segundo ele “[...] o dr. Cássio Egydio de 

Queiroz Aranha prometera doar ao Museu, 6 cadeiras que pertenceram ao seu avô paterno, sr. Manuel Carlos Aranha, 

“Barão de Anhumas’.”160 

A emergência em se formar uma coleção e a falta de verbas para aquisição, somada a ausência de diretrizes 

institucionais, fez com que mais uma vez o Museu adotasse como estratégia de ampliação do acervo, o aceite de 

eventuais peças que poderiam vir de outros órgãos do governo, como era o caso do Palácio dos Bandeirantes, que 

passava pela troca da decoração, realizada pelo professor especialista em artes e Museologia, e comerciante Claudio 

Henrique Basile. Basile também estava “[...] autorizado, pelo governador do Estado, a fazer um levantamento dos 

móveis antigos existentes nas repartições públicas estaduais, para que os mesmos [fossem] transferidos para o Museu 

da Casa Brasileira [...].”161 Caso semelhante é destacado por MARTINS, ao falar das formas de entrada e estratégias 

adotadas por Afonso D’Escragnolle Taunay para composição do acervo do Museu Republicano “Convenção de Itu” 

(1921): 

No caso do Museu Republicano, órgão do Governo Estadual, as transferências eram 

provenientes de Secretarias Estaduais (Secretaria de Negócios do Interior, Secretaria de 

Justiça e Segurança Pública e Secretaria de Instrução Pública) e do próprio Museu Paulista 

[...].162 

Outro aspecto interessante sobre a formação do acervo do Museu da Casa Brasileira é a discussão sobre os 

móveis do Barão de Iguape. O assunto é posto em pauta na última reunião de 1970. O conselheiro Eldino Brancante 

menciona que o Museu deveria “reivindicar a posse” dos móveis do Barão que estavam no Museu Paulista. Silva Bruno 

observa que “[...] lhe parecia não ser possível retirar as peças do Museu Paulista, pois o Conselho Universitário se 

recusaria a admitir a ideia [...].”163 Este assunto está relacionado com o que apresenta o artigo 6.º do decreto nº 

52.558/70, que criou o Museu: “Tendo em vista que o Museu se instalará no «Solar Fábio Prado», o Museu Paulista lhe 

transferirá os móveis que pertenceram aos Barões [sic.] de Iguape e que lhe foram doados pelo casal Fábio Prado.” Não 

conseguimos identificar o motivo da inserção deste artigo no decreto, mas supomos que isso tenha ocorrido porque 

Fábio Prado proprietário do Solar, era bisneto de Antônio da Silva Prado (1778–1875), o Barão de Iguape, e havia 

                                            
158 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 15 abr. 1971. Folha 31. [grifo nosso]. 
159 Ibidem. 
160 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 16 set. 1971. Folha 49. [grifo nosso]. 
161 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 30 abr. 1971. Folha 32. [grifo nosso]. 
162 MARTINS, 2012, p. 61. 
163 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 19 dez. 1970. Folha 18. 
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herdado uma parte dos pertences do bisavô, mas posteriormente doou tais bens ao Museu Paulista164. Portanto, a 

redação do decreto tenta na medida do possível reverter à doação ao MP, numa primeira tentativa de vincular o acervo 

do casal Crespi-Prado ao Museu recém-criado. Mas após esta passagem o assunto não voltou a ser mencionado em 

Ata. 

A Brasiliana de José Mindlin, hoje na USP, e a de Rubens Borba de Moraes, que juntas de acordo Paulo 

Duarte seriam a “[...] melhor brasiliana existente [...]”165 também foram “oferecidas” em testamento ao Museu. No 

entanto, frente às várias dificuldades enfrentadas pelo MCB em ocupar o Solar Fábio Prado e dar as garantias 

necessárias para receber os acervos, a oferta foi suspensa “[...] até que o museu se consolidasse [...]”.166 O assunto 

não mais entrou na pauta das discussões. 

Apesar da aparente dificuldade, o acervo aos poucos foi sendo constituído, sobretudo com doações 

particulares. Destacamos aqui a doação de Claudio Henrique Basile, o mesmo que estava responsável pela composição 

dos ambientes do Palácio dos Bandeirantes e por mapear nas repartições públicas estaduais, peças para o MCB. Basile 

doou 40 peças167 para o acervo: uma poltrona austríaca; duas bengalas “comuns”; uma candeia de ferro, uma 

cadeirinha de balanço infantil, uma cadeira austríaca, uma poltrona de palhinha Império, quatro formas para fazer 

partículas (hóstias), duas lanternas de latão, um missal, um oratório “rústico”, uma porta de oratório, dois pilões 

nordestinos, duas máquinas de costura de mão, três caldeirões de ferro, sete chaleiras de ferro, duas panelas, duas 

panelas de madeira (gamela ?); dois moinhos (café e pimenta), um vaso noturno de louça, um vaso de madeira, um 

almofariz de bronze, um quadro de tear e tulipa de vidro.168 

A coleção de Claudio Henrique Basile contribuiu para que mesmo pequeno o acervo ganhasse projeção, é o 

que sugere uma matéria veiculada em O Estado de S. Paulo, no final de 1971, em virtude de o Museu ter peças 

emprestadas para figurar em uma exposição no Museu de Arte de São Paulo (MASP): 

A maior coleção de móveis históricos brasileiros – 80 peças já catalogadas – [...]. Em junho 

de 1972, quando o museu se transferir para sua sede definitiva [...] o interessado poderá 

ver, entre outros, moveis de varias regiões do Brasil [...] objetos (utensílios, alfaias, trajes, 

joias, etc.) desde que tenham interessa histórico, sociológico ou artístico ligados à cultura 

brasileira, incluem-se em seu campo de atuação.”169 

Está “coleção de móveis”, ganharia ainda mais destaque, em dezembro do mesmo ano quando o Museu 

oficializou o recebimento da doação de doze peças, feita por Júlia Ferraz. O conjunto apesar de pequeno era formado 

por peças representativas dos séculos XVIII e XIX: uma mesa de cavalete; uma mesa D. João V; seis cadeiras tesoura; 

                                            
164 Como mencionamos no capítulo II, na década de 1950 houve uma tentativa de vincular a coleção do casal Crespi-Prado ao Museu 
Paulista, que em tese seria dirigido por Paulo Duarte, talvez possa ter sido neste momento que a doação de Fábio Prado foi realizada. 
Está questão ficará para uma outra etapa de pesquisa. 
165 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 11 jan. 1971. Folha 21. 
166 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 21 set. 1971. Folha 51. 
167 Doação aprovada em Ata de 1º de julho de 1971. Mais uma vez a documentação não se mostra clara, há uma lista datiloscrita com 
mais de 120 peças, há nesta lista marcações a caneta e a lápis, que sugerem uma seleção. No entanto, em grande parte as 
marcações não são compatíveis com o que esta arrolado no inventário de 1978 como sendo as doções de Claudio Henrique Basile. 
Par compor a lista mencionada nos valemos das ficha catalográficas das peças. 
168 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças de arte doadas ao Museu da Casa Brasileira [Claudio 
Basile]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 117/71). 26 mai. 1971. Folha nº 273. 
169 ACERVO ESTADÃO. Um pouco de história na exposição de móveis. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1971. p. 15. 
Disponível em: http://acervo.estadao.com.br/. Acessado em 23 nov. 2013. 
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uma batedeira de manteiga; uma cadeira Império; duas cadeiras império mocha170. A doação mereceu destaque em a 

Folha de S. Paulo: 

O museu da Casa Brasileira, a ser em breve decorosissimamente instalado no Solar Fábio 

Prado, acaba de receber de dona Julia Ferraz, paulista de quatro costados, um lote de 

móveis antigos, que certamente farão a delícia dos especialistas em mobiliário brasileiro 

[...].171 

A matéria ainda destaca que com esta significativa doação 

[...] São Paulo dá pioneiramente ao Brasil o exemplo de conversar com técnica sofisticada, 

com todo o rigor da moderna museologia, os remanescentes do vetusto mobiliário que 

nossos antepassados usaram na Colônia, no Reinado, no Império, na Primeira 

República.172 

E reforça que os supostos motivos pelo qual o Museu fora criado em 1970, foi para “[...] erguer um dique contra 

os atentados de lesa cultura infelizmente muito usuais em nosso meio [...]”173, ou seja, salvaguardar o mobiliário 

brasileiro174 que estava sendo comercializado para fora do pais. 

Em meados de 1973, Julia Ferraz voltaria a doar outro conjunto de 70 itens entre objetos e documentos para o 

acervo do MCB: uma cama de casal "Art-Noveau"; uma penteadeira com espelho; duas mesas de cabeceira; conjunto 

de salas de visitas com nove peças; um buffet aparador para sala de jantar; duas cantoneiras; uma cadeira de palhinha; 

um armário de cozinha; uma mesa de cozinha; um guarda casaca; uma cômoda; uma cômoda-lavatório; um oratório 

rústico; fragmentos de sofá; uma cama rústica D. João V; um baú de couro; duas canastra; um baú de folha; duas malas 

de madeira; cinco balaios trançados; um pilão estragado; dois latões para leite; dois livros caixa pertencentes ao Cel. 

João Batista do Amaral Bueno; uma almofada para fazer renda; um bastidor de bordar; um tacho de cobre; um tacho de 

ferro; um torrador de café; um moinho de café; um lavatório portátil; uma escarradeira; um caixote com utensílios de 

cozinha; um copo com suporte de prata; uma licoreira; uma licoreira com armação; uma licoreira com cálice; um bule de 

louça; duas travessa de louça inglesa; três peças avulsas de louça; uma bomboniere japonesa; uma xícara de louça 

                                            
170 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças antigas [Julia Ferraz]. [Arquivo digital]. Processo nº 
4516/84 (Processo Antigo nº 185/71). 24 nov. 1971. Folha nº 17. 
171 ACERVO FOLHA. Um lote de móveis antigos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1971. Visor 2. p. 37. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 É valido ressaltar que até o final do século XIX, parte do que compunha os ambientes domiciliares eram móveis importados pela 
metrópole, de origem portuguesa, inglesa ou mesmo francesa. O mobiliário brasileiro, sobretudo até o XIX, é conhecido por ser um 
mobiliário de estilos, assim como os demais segmentos dos equipamentos domiciliares, esta tipologia seguiu a “evolução das artes da 
metrópole” constituindo-se a partir das diversas influências estilísticas europeias e, foi este mobiliário que ganhou projeção nas casas 
burguesas até o início do século XX. Nos primeiros séculos pós-colonização, o mobiliário era encontrado em pequeno número nas 
residências, ressalvas feitas para as regiões do nordeste grandes produtoras de açúcar e posteriormente, nas minas gerais com a 
explosão do ouro. Estes dois movimentos além de ampliar a utilização do mobiliário, mesmo ainda restritos as camadas mais 
privilegiadas, também incentivou as corporações de ofício que se caracterizaram pelo uso de madeiras nobres, encontradas aqui com 
facilidade, e o rico trabalho de entalhes e adornos, das peças, questão que o caracterizou este mobiliário como, “mobiliário artístico”. 
(Cf. FLEXOR, 1978; CANTI, 1980) 
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lavrada; uma quadro com estampa; um quadro com retrato do Cel. João Batista do Amaral Bueno; um álbum antigo sem 

fotografia; uma casaca (1908); dois pesos de papel; duas bengalas.175 

No mesmo ano a família Crespi realizaria novas doações, primeiro, Renata Crespi que em março de 1973, 

doou oito peças da sua coleção particular: duas poltronas estofadas (assento e espaldar) em veludo "bordeaux", com 

brasão; duas abat-jours de pedestal; uma porta cartola de madeira; uma moldura dourada para quadro; duas cadeiras 

de canto, com estofamento em tecido verde.176 E em maio, outra doação, agora: um vaso trifacetado, de cristal, marca 

Legras, de fins do século XIX"; um vaso em forma de canudo, boca larga, marca Daum Nancy, da mesma época [século 

XIX]; um prato com borda estampada que pertenceu à antiga Fazenda Santa Cruz; uma xícara e pires, fundo azul e 

bolas brancas, da mesma procedência [Fazenda Santa Cruz]177. No mesmo ano, Titina Crespi, cunhada de Renata 

Crespi, também doou: uma cadeira antiga com braços, com assento e espaldar em couro; uma tela a óleo, 

representando uma paisagem; uma tela oval com moldura dourada, representando uma figura feminina; quatro 

molduras douradas.178 

Mas não só de compras e doações foi composto o acervo, Silva Bruno e seu Conselho buscaram fazer 

comodatos, para ampliar o acervo de forma rápida. A Cúria Metropolitana de São Paulo teve papel fundamental neste 

processo. Inicialmente Silva Bruno tentou receber em doação o Arquivo da Cúria. Mas de acordo com as Atas as 

tratativas não avançaram, sendo a ultima informação que a Cúria na figura do Monsenhor Benedito de Ulhoa Vieira, 

poderia ceder por empréstimo, pelo prazo de cinco anos somente parte do arquivo.179 No entanto, em 1973 Silva Bruno 

oficializou ao Conselho um convênio a ser firmado com a Cúria Metropolitana de São Paulo, pelo período de dez anos 

para o empréstimo de 159 peças180, entre mobiliário e utensílios de cozinha.181 

O acervo da Cúria Metropolitana, assim como os provenientes do Palácio Boa Vista e as peças adquiridas por 

compra pelo MCB, vinham de encontro aos anseios do Conselho que desejava apresentar ao público uma primeira 

exposição “permanente” de grande qualidade, digna da “beleza do Solar Fábio Prado”. Esta questão suscita mais uma 

vez na reunião a discussão sobre os atributos dos objetos que deveriam figurar nas exposições do Museu: 

                                            
175 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças e móveis para o acervo do MCB [Julia Ferraz]. [Arquivo 
digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 433/73). 24 mai. 1973. Folha nº 46. 
176 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de duas poltronas, dois abat-jours, um porta cartola, uma moldura 
e duas cadeiras [Renata Crespi da Silva Prado]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 387/73). 30 mar. 1973. 
Folha nº 206. 
177 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de dois vasos, um prato, xícara e pires para o acervo do MCB 
[Renata Crespi da Silva Prado]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 423/73). 11 mai. 1973. Folha nº 42. 
178 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças de arte doadas ao Museu da Casa Brasileira [Titina 
Crespi]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº n. id./71). 18 jan. 73. Folha nº n. id.. 
179 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 06 jan. 1972. Folha 57. 
180 um armário art-nouveau; uma escrivaninha art-nouveau; uma poltrona art-nouveau; quatro mesas manuelinas; uma escrivaninha do 
século XIX; um armário cristaleira; uma cama estilo D. José; duas cadeiras estilo D. José; um crucifixo moderno com base art-nouveau; 
trinta e cinco pratos rasos Limoges; nove pratos fundos Limoges; trinta e seis pratos de sobremesa Limoges; três pratos com 
apoiadores Limoges; uma sopeira grande com tampa Limoges; três sopeiras grandes sem tampa Limoges; uma sopeira pequena  
Limoges; três fruteiras Limoges; duas travessas Limoges; uma molheira Limoges; cinco cálices com bocal de metal; duas compoteiras 
de cristal brancas sem tampa; uma compoteira de vidro branca; uma queijeira branca trincada; quatro garrafas de cristal com tampas; 
nove garfos de prata portuguesa com conchas nos cabos; nove colheres de prata portuguesa com conchas nos cabos; nove facas de 
prata portuguesa com conchas nos cabos; uma concha banhado a prata; seis garfos banhados à prata; seis facas banhadas à prata; 
quatro facas pequenas lâmina "Paris"; seis facas grandes lâmina "Paris"; seis garfos; cinco colheres de sopa; seis colheres de 
sobremesa; uma concha; seis garfos de peixe; seis facas de peixe. ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de 
empréstimo por 10 anos [Cúria Metropolitana de São Paulo]. Processo nº 50/73. 1973. 
181 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 abr. 1973. Folha 75. 
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[...] entrou em debate a questão de móveis considerados, por alguns, de mau gosto. 

Perguntou o Sr. Ernani Silva Bruno se por exemplo na montagem de uma casa de 

época da mineração, móveis rústicos ou considerados de mau gosto, mas que eram 

os utilizados na época, deveriam figurar. O Sr. Paulo Duarte opinou que a exposição 

permanente deverá ser feita com a melhores peças e as temporárias com quaisquer 

peças mesmo as consideradas de mau gosto [...].182 

Em outra reunião, não satisfeito com olhar do Conselho sobre o que deveriam ou não figurar na exposição 

“permanente” do Museu, Silva Bruno ressalta que algumas das salas expositivas deveriam ser “[...] montadas com 

peças rústicas, pois o projeto de decreto de organização do Museu, em que colaborava decisivamente o conselheiro 

Paulo Duarte punha em destaque o interesse por qualquer categoria da casa brasileira antiga.”183 

Como vimos até agora as Atas nos apresentam que de diversas formas e por diversas vezes, Silva Bruno 

tentou demonstrar e expor ao Conselho que a relevância do objeto a ser adquirido estava em seu valor como 

documento material da casa brasileira, sendo os atributos físicos, secundários para o propósito da instituição. O 

Conselho mesmo dois anos após a alteração dos objetivos da instituição seguia com o intuito de privilegiar as 

aquisições sob a perspectiva das artes decorativas. Já Silva Bruno buscava fazer com que o colegiado capitaneado por 

ele percebesse que este era um museu que tinha outros propósitos, onde acervo, seja ele qual fosse, era um 

instrumento para compreensão e análise de toda e qualquer casa brasileira. 

Mesmo com visões distintas, os trabalhos em busca de formar um acervo seguiram. Uma nota do Diário de S. 

Paulo menciona que o “[...] Museu da Casa Brasileira da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo continua a receber o 

apoio da população paulistana e do Interior do Estado, através de doações constantes.”184 Destaca a doação de “[...] 

uma imagem de São Vicente de Paula, que pertenceu a poetiza Vicentina de Carvalho; um cardador de lã, procedente 

de Guaíra, doado pela sra. Maria Zoé Penteado [...].”185 E ainda a última doação de Julia Ferraz “[...] um novo lote de 

mais 50 peças, incluindo móveis (camas, salas de visitas, lavatórios, cadeiras etc.), utensílios de cozinha, louças, 

cristais, um baú de caminho, livros, documentos, fotografias e partituras musicais (estas do começo do século).”186 Por 

fim, reforça que “[...] quaisquer doações poderão ser encaminhadas ao Museu da Casa Brasileira.”187 

Funcionários do Museu e membros do Conselho, também contribuíram pessoalmente para composição do 

acervo. Em março de 1973, Maria Afonsina Furtado Rodrigues, museóloga da instituição, doou três garfos de prata188. 

Mas, essas doações nem sempre pareciam ser pertinentes aos propósitos do Museu da Casa Brasileira, como no caso 

                                            
182 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 28 jun. 1973. Folha 79. [grifo nosso]. 
183 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 jul. 1973. Folha 80. 
184 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Fundo Maria de Lourdes Freitas Julião. Artigo de Periódico. Museu da Casa Brasileira 
recebendo novas doações. Diário de S. Paulo. São Paulo, 30 jun. 1973. p. (?). 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
188 Como justificativa temos uma carta de próprio punho; “Esses garfos romperam, pelo século XX (segunda metade) lugar à mesa de 
modesta família de colonizadores do Nordeste. Era um guardado quase inútil, e logo mais, seriam uma lembrança [...] inexpressiva. 
Querer preserva-la do esquecimento seria petulância minha? Não sei. Melhor fiquem n’algum canto de estante no testemunho de sua 
velha pertencia. Em nome de minha bisavó Cândida Bela de Albuquerque, ofereço essa pouca coisa ao Museu da Casa Brasileira – 
três garfos de prata.” ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de três garfos de prata [Maria Afonsina Furtado 
Rodrigues]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 370/73). 01 mar. 1973. Folha nº 201. 
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de alguns dos onze itens doados189 por Paulo Duarte, em janeiro de 1974: um Vaso Xavante, um Cocar Xavante, uma 

Cartola "claque" (de fechar), um Porta retrato e Daguerreotipo, um Díptico (pintura sobre madeira), uma Medalha e duas 

Alianças da “Campanha Ouro para o Bem de São Paulo” (Revolução de 1932), uma Aliança “Ouro para o Bem do Brasil 

(Revolução de 1964) e ainda, dois documentos manuscritos do século XIX190. Em Abril do mesmo ano foi a vez de 

Maria de Lourdes Freitas Julião doar191 com maior pertinência, em nome da família “Freitas Julião” um conjunto de 

peças de mobiliário do início do século XX, formado por: uma mesa, um aparador etagère, um buffet aparador, um 

guarda-roupa e um guarda-casaca. O próprio Silva Bruno, em parceria com o conselheiro Carlos Lemos, figuram como 

doadores de “duas poltronas Art-Déco”, com registro de entrada em 1975192. Carlos Lemos afirma ainda ter doado 

outras peças, entre elas: Geladeira ou porta-gelo (1977), Carrinho de chá de junco (1977)193. Em maio de 1974, Eldino 

Brancante propõe em reunião do Conselho Diretor “[...] um voto de louvor ao Sr. Carlos Lemos, que tem conseguido 

muitas doações para o Museu [...].”194 

O Museu também recebeu doações de instituições inusitadas como o Serviço Funerário do Munícipio de São 

Paulo, que doou195 em setembro 1974, três máquinas de costura das marcas: Mercury (modelo luxo); Leonam (modelo 

familiar) e Singer (modelo familiar). 

Em 1975, a Folha de S. Paulo destaca que o Museu da Casa Brasileira havia aumentado “[...] o seu acervo 

cultural e patrimonial durante o ano de 1974, com a doação de 52 peças além da Custódia de outras 197, muitas delas 

verdadeiras raridades mobiliarias que justificam essa preservação por parte do governo do Estado.”196 

Como já mencionamos a imponência do Solar Fábio Prado, somada ao vínculo do casal Crespi-Prado com a 

residência e ainda, a presença de Renata Crespi da Silva Prado no Conselho do Museu, exercia forte influência sobre a 

formação e gestão do acervo do MCB. Ela além de fazer parte da Comissão que avaliava e selecionava peças para a 

constituição do acervo do Museu, também foi indicada por Paulo Duarte para ser uma das responsáveis pela “[...] 

disposição das peças do acervo [...]”197no que se pretendia ser a primeira exposição do Museu. O outro aspecto 

interessante desta influência, é que a partir de 1973 as Atas nos apresentam uma longa tentativa do que parece ser a 

incorporação da coleção particular de Renata Crespi ao acervo do MCB. Esta discussão inicia-se com a comunicação 

de que o conselheiro Eldino Brancante estava inventariando as “numerosas” e “valiosas” peças do acervo que seria 

doado em testamento por Renata Crespi198. Sugere-se até que o Museu obtenha “[...] recursos necessários para 

                                            
189 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças para o Museu da Casa Brasileira [Paulo Duarte]. [Arquivo 
digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 551/74). 18 mar. 1973. Folha nº 299. 
190 A doação de Paulo Duarte seja a que mais destoe do perfil do Museu. Não há registro nas Atas se houve algum tipo de 
questionamento a incorporação do material etnográfico ou mesmo das medalhas e alianças. 
191 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação de peças para o Museu da Casa Brasileira [Família Freitas Julião]. 
[Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 563/74). 06 de abr. 1974. Folha nº 256. 
192 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ficha Catalográfica nº 306. 
193 Carlos Lemos afirma ter doado as peças quando ainda era conselheiro. Nas fichas catalográficas Nº 295 e 307, respectivamente, o 
campo doador aparece como “doador desconhecido”. Depoimento fornecido por Carlos Alberto Cerqueira Lemos em São Paulo, nas 
dependências do MCB, em 31 de março de 2014. 
194 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 02 mai. 1974. Folha 88. 
195 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Processo de doação três máquinas de costura [Serviço Funerário do Munícipio de São 
Paulo]. [Arquivo digital]. Processo nº 4516/84 (Processo Antigo nº 595/74). 10 set. 1974. Folha nº 304. 
196 ACERVO FOLHA. Museu da Casa Brasileira. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 jan. 1975. Roteiro. p. 17. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
197 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 26 jul. 1973. Folha 80. 
198 As peças estavam na sua residência em São Paulo (Higienópolis) e na fazenda Santa-Cruz de Araras (SP), pertencente ao casal. 
De acordo com a Ata de 10 de maio de 1973, uma lista manuscrita com as peças foi entregue a Silva Bruno. No entanto em nossa 
pesquisa não localizamos o documento.  
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construir mais duas alas na parte superior do edifício ou para edificar, no fundo do parque, o edifício previsto no 

convênio de doação do Solar.”199 As Atas não especificam quais seriam as peças mas mencionam que este acervo 

seria fotografado e publicado em um catálogo200. A intenção de doação da coleção teve repercussão junto ao 

governador do Estado201, que sugeriu que fosse marcada uma data para assinatura do documento de doação.202 Quatro 

meses mais tarde, numa guinada do assunto, Paulo Duarte em reunião menciona que Renata Crespi estudava a 

possibilidade de transformar o Museu da Casa Brasileira em uma Fundação e consequentemente, a transferência da 

posse do Solar Fábio prado da Fundação Padre Anchieta para o próprio MCB, sendo este mantido com subvenções do 

Estado.203 No entanto, frente às dificuldades na gestão e implementação da transformação do Museu em Fundação, à 

medida que os meses avançam o assunto dentro do Conselho se esvazia. A última notícia foi dada por Paulo Duarte 

indagado por Silva Bruno, menciona que o documento para constituição da Fundação havia sido “[...] assinado a sua 

revelia e com muitas modificações [...]”204 e que o Conselho da Fundação estaria incumbido de fazer contato com o “[...] 

Governo do Estado para estabelecer suas relações com o Museu da Casa Brasileira.”205 O que ocorreu de fato foi que 

Renata Crespi vendo a enorme dificuldade em transformar o Museu da Casa Brasileira em uma Fundação que 

garantisse a preservação da sua coleção particular, optou por constituir ela mesma, em 14 de janeiro de 1975 a 

Fundação Crespi-Prado206. Tudo indica que a intenção era de posteriormente, vincular a coleção Crespi-Prado, agora 

institucionalizada, ao Museu da Casa Brasileira. 

                                            
199 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 29 mar. 1973. Folha 74. 
200 Em outra Ata de 30 de agosto de 1973 (Folha 82), Renata Crespi entrega para Silva Bruno slides (diapositivos), com as peças a 
serem doadas e que figurariam no suposto catálogo que estava sendo preparado em comemoração a doação do acervo. De acordo 
com as poucas informações das Atas, acreditamos que o catálogo não chegou a ser editado. 
201 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 13 dez. 1973. p. 85. 
202 A Folha de S. Paulo chega a publicar a seguinte nota: "Peças de arte no valor de 20 milhões de cruzeiros foram destinados pela sra. 
Renata Crespi da Silva Prado ao Museu da Casa Brasileira. A informação foi dada ontem pelo secretário Pedro Magalhães Padilha, da 
Cultura, Esportes e Turismo, após despacho com o governador Laudo Natel. De acordo com a escritura de doação, a outorgante diz 
que que parte da relação das peças de artes encontra-se no seu apartamento residencial e parte na fazenda Santa Cruz, na cidade de 
Araras, em São Paulo. As peças doadas não poderão de forma alguma, ser desincorporadas da coleção do Solar Fábio Prado, sede 
do Museu da Casa Brasileira. Ainda segundo a escritura, a entrega dos objetos só será efetivada imediatamente após o falecimento da 
doadora, estando o Museu da Casa Brasileira obrigado a segurar os objetos desde já, contra roubo, fogo ou outro sinistro." ACERVO 
FOLHA. Museu da Casa Brasileira recebe doação. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 1973. p. 35. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
203 Não há nenhuma menção a isso fora das Atas. Outra Ata menciona que o motivo para propor está ação estava ligado ao 
descontentamento de Renata Crespi na demora da abertura efetiva do Museu. Ao que parece, essa foi uma tentativa da própria ex-
proprietária do Solar (Renata Crespi) de primeiro fazer com que a finalidade da doação se cumprisse, ou seja, que o Solar Fábio Prado 
fosse de fato uma espaço cultural. Segundo, tentar assegurar que a sua coleção particular que deveria ser doada ao Museu, tivesse 
garantias de que ficaria atrelada ao Solar Fábio Prado, local de origem desta.  
No entanto, a ação não passou de uma tentativa, o próprio Arrobas Martins, que participou de uma das reuniões sobre este assunto, 
informou que por não haver lei que respaldasse este tramite a entrada com uma ação deste tipo poderia emperrar ainda mais o 
processo de abertura do Museu, sugeriu ao Conselho que se aguardasse um pouco mais de tempo “[...] pois o novo governo tem 
grande interesse pelas atividades culturais.” ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 
22 ago. 1974. Folha 91. 
204 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 23 jan. 1975. Folha 92. 
205 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 23 jan. 1975. Folha 92. 
206 A Fundação tem como objetivo entre outras coisas: “I - Instalar, manter e conservar um museu de organização e estrutura moderna, 
aberto à visitação pública, com pagamento de ingresso, de todos os objetos ou conjuntos de valor atinentes à arte e à história, com 
monitores competentes para acompanhar grupos visitantes. II – Organizar coleções de objetos de interesse artístico e histórico, 
móveis, documentos, trajes, jóias, livros, peças e iconografia, de toreutica, de artesanato, alfaias, elementos folclóricos, documentação 
civil e religiosa de toda natureza, enfim, quaisquer elementos, papeis ou conjuntos de valor artístico ou histórico, principalmente ligados 
à história do país e em especial à de São Paulo. III – Organizar cursos regulares ou periódicos sobre os mesmos assuntos, dirigidos 
por especialistas nacionais ou estrangeiros, idôneos e competentes, dos quais serão fornecidos diplomas ou certificados. IV - 
Organizar congressos, conferências, simpósios, exposições sobre qualquer assinto de interesse histórico ou artístico. V – Manter 
serviços dedicados aos estudos e pesquisas bibliográficas, paleográficas de restauração, encadernação, de artesanato e outros, em 
especial aqueles de maior interesse para a arte e a história do Brasil, principalmente as de São Paulo. VI – Manter bolsas de estudo 
para alunos frequentarem cursos, que interessem os seus objetivos, em entidades nacionais ou estrangeiras. VII – Conceder prêmios a 
autores de obras de real valor de interesse e ligados aos seus objetivos. VIII – Prever em seu orçamento, quando necessário, verbas 
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Superada a questão da constituição de uma Fundação que preservasse o acervo do casal, em 1975 inicia-se 

então uma discussão no âmbito do Conselho sobre a possibilidade de Renata Crespi ceder “[...] peças de sua coleção, 

em custódia, ao Museu da Casa Brasileira [...].”207 No mês seguinte o assunto avançou chegando a ser realizada uma 

reunião com o conselheiro Lucas Nogueira Garcez, Arrobas Martins, agora Chefe da Casa Civil, José Bonifácio 

Coutinho Nogueira (Pres. da Fundação Padre Anchieta), José Mindlin (Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia), 

onde ficou acordado que a Secretaria de Cultura, reservaria um montante de “[...] um milhão de cruzeiros para as obras 

de reforma e pintura do Solar Fábio Prado [...]”208 e que se estava estudando a possibilidade de contratação da 

museóloga e diretora da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal)209, Maria Tereza Gomes Ferreira, para ser a 

responsável pelo projeto de “acomodação” do acervo da Fundação Crespi-Prado. 

Note-se, pelo que indicam as Atas, que a coleção de Renata Crespi não viria para compor o restante do acervo 

já incorporado, mas assim como ocorria em outros museus, a coleção teria um espaço específico destinado a ela, com 

uma curadoria própria. Não sabemos qual era a proposta curatorial, mas se a “acomodação” deste acervo não fosse 

para representar o interior de uma residência de elite, assim como definido nos objetivos do Museu, a vinda deste 

acervo não teria sentido. 

No entanto, mais uma vez o assunto não avançou e o próprio Silva Bruno declara na reunião seguinte que “[...] 

nada podia dizer, uma vez que não recebera qualquer informação ou determinação [...]”210 sobre a oficialização da 

incorporação deste acervo. Aparentemente como envolvia investimento do Estado para reforma do Solar, para que 

pudesse comportar o acervo, a questão estava sendo discutida no âmbito da Secretaria de Cultura, Ciência e 

Tecnologia, sem que o próprio Silva Bruno pudesse intervir de alguma forma.211 

A partir de 1974, as doações de particulares212 aparecem em maior quantidade, ora apenas uma peça, em 

outros casos conjuntos de objetos, como é o caso dos que apresentamos aqui. Manoel Sanches em 1974, doou: um 

                                                                                                                                                 
para contrato de cientistas ou artistas nacionais ou estrangeiros ou para determinada missão, atinentes aos mesmo fins, que podem 
ser prorrogados a critério do Conselho Curador. IX – Determinar auxílios pecuniários para pagamento de auxiliares necessários à 
incentivar a pesquisa artística e histórica do Brasil. X – Adquirir obras raras, antigas ou modernas, aparelhos científicos e outros e 
demais material destinado aos mesmos estudos e investigação. XI – Financiar no todo ou em parte, edições de obras científicas ou 
artísticas sobre qualquer assunto de interesse de arte ou da história do Brasil e de São Paulo. XII – Manter em dia o cadastro, 
classificação e catalogação dos objetos e quaisquer peças do acervo. XII – Manter uma biblioteca, a mais completa possível, com uma 
seção brasiliana e arquivo organizado, de todas as suas atividades. XIV – Manter intercambio com entidade congêneres, inclusive 
convênios do interesse dos seus objetivos.” Entre outros bens da Fundação, estão: “A coleção de móveis antigos, quadros, pratarias, 
tapeçarias, ourivesarias, baixelas e demais objetos constantes do catálogo rubricado pela instituidora e por testemunhas por ela 
designadas, que ficam em poder da mesma até a sua morte, após a qual, passarão imediatamente para a posse da Fundação [...].” 
ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Escritura de constituição da Fundação Crespi Prado. [cópia]. São Paulo. 14 jan. 1975. 
207 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 24 jul. 1975. Folha 94. 
208 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 14 ago. 1975. Folha 95. 
209 A Fundação lisboeta Calouste Gulbenkian, foi criada em 1956 a partir da coleção de mais de 6.000 itens do milionário Calouste 
Gulbenkian. Tendo o Museu Calouste Gulbenkian sido aberto ao público, em 1969. 
210 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Ata da reunião do Conselho Diretor do MCB. 18 set. 1975. Folha 97. 
211 Por ser a Ata de setembro de 1975, a ultima da gestão Silva Bruno, não foi possível apurar efetivamente os motivos que não 
consolidaram o empréstimo do acervo da Fundação Crespi-Prado. O único indício do que poderia ter ocorrido é um texto da 
historiadora, Maria Helena Brancante, viúva do ex-conselheiro, Eldino Fonseca Brancante, que foi a morte repentina de Arrobas 
Martins, em julho de 1977, que impediu a conclusão do processo. BRANCANTE, Maria Helena. Fundação Crespi-Prado. In: Museu da 
Casa Brasileira. São Paulo, Edição Banco Safra, 2002. 
O acervo da Fundação Crespi-Prado viria para o Solar Fábio Prado somente na década de 1990, durante a gestão de Marlene Milan 
Acayaba, ocupando as dependências do que foi um dia a biblioteca do casal. Atualmente o Museu da Casa Brasileira possui em 
comodato 450 peças, parte delas em exposição na mostra “A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”. 
212 Para um museu a incorporação de uma coleção particular (a exemplo das várias citadas aqui) possui dois sentidos, o primeiro é o 
valor daquele conjunto como uma coleção, ou seja, a representação de um período ou imaginário, a análise e interpretação da lógica 
do colecionador. O segundo seria o valor e significado de cada objeto que compõe aquela coleção, ou seja, a análise de cada item 
pode contribuir para a ampliação do entendimento da própria coleção existente na instituição. Já para o colecionador a importância da 
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guarda roupa "art-noveau"; uma cama de casal; uma cadeira de braços; três cadeiras sem braço; par de cantoneira para 

vasos; dois tabuleiros de doce; um rolo de abrir massas. Em 1975, Severo Mendes Soledade, doou três máquinas de 

costura; um filtro de pedra com suporte; uma boneca francesa; três leques de senhora. No ano seguinte foi a vez de 

Ruth Barbosa de Almeida doar: uma mesa giratória "tilt-top"; quatro cadeiras "Art-Déco"; um porta chapéus "Art-Déco". 

A documentação não permite analisar o motivo do aumento de doações de particulares, mas tudo indica que à medida 

que o Museu foi se consolidando, as ofertas foram sendo feitas naturalmente. [Imagens 18 a 30] 

Entre os anos de 1975 e 1977 dois grandes conjuntos de peças foram transferidos para o MCB. O primeiro 

vindo da Casa Civil (Palácio dos Bandeirantes e Campos Elíseos), assim como no primeiro lote proveniente de Campos 

do Jordão, este também tinha características do mobiliário artístico: uma banheira de madeira (cocho); um cadeirão; 

uma cadeira de balanço de palhinha; duas poltronas chinesas com marfim; um espreguiceiro de séc. XVIII; um armário 

provençal; uma cama D. João V entalhada; uma cama de bilros do séc. XVII; uma cama império; uma colcha de 

damasco; uma colcha bordada à seda indiana. Destoando das tipologias pertinentes ao Museu, foram transferidas, 

ainda, trinta e cinco gravuras de personagens políticos do império. [Imagens 31 a 34] 

O segundo conjunto, com perfil similar, veio transferido da Pinacoteca do Estado em 1977. Foram 16 peças: 

uma cadeira de palhinha; uma cadeira de pau; uma cadeira do séc. XIX; um armário para tintas; uma escrivaninha; uma 

cadeira de couro com espaldar; uma cadeira com espaldar entalhado; uma cadeira com pernas em "x"; uma cadeira 

com torneados; dois tamboretes estofados; uma mesa manuelina de canto; duas cadeiras manuelinas; um armário 

português de carvalho; uma cristaleira com portas de vidro curvo. [Imagens 57 a 58] 

Em novembro de 1977, a Folha de S. Paulo menciona que o Museu “[...] apresenta um rico e curioso acervo 

[...]”213 que reúne “[...] um total de 500 peças, das quais cerca de 200 já estão em exposição, enquanto as demais 

passam por reparos.”214 Dá destaque ainda para as tipologias presente no acervo:  

O acervo é integrado por móveis antigos usados por famílias e igrejas, talheres de prata, 

louças brasonadas, objetos de cozinha em geral, máquinas de costura, rocas, moedores de 

café, pilões e relógios antigos [...].215 

Outra matéria em O Estado de S. Paulo menciona que o acervo do Museu “[...] reúne móveis usados de várias 

regiões brasileiras, desde o século XVI”216, e sugere que uma boa maneira de compreender a “nossa história” é “[...] a 

observação atenta dessas peças de uso caseiro expostas no Museu.”217 Mais à frente destaca que  

[...] numa visita ao Museu da Casa Brasileira, o brasileiro verá sua própria história refletida 

nas mais diversas peças que constituem o mobiliário nacional: grandes oratórios de 

jacarandá, papeleiras de vinhático, imensas arcas com mais de um metro de altura 

guarnecidas de metal, cômodas, mesas cadeiras de espaldares altos, cadeiras de tesoura 

                                                                                                                                                 
doação reside na possibilidade de manutenção da sua coleção em um instituição que visa este fim e consequentemente, a 
preservação simbólica da sua memória. (Cf. ABREU, 1996) 
213 ACERVO FOLHA. As soluções da casa brasileira, num museu. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 1977. Turismo. p. 21. 
Disponível em: http://acervo.folha.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 ACERVO ESTADÃO. 200 peças em exposição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 1977. Suplemento de Turismo. p. 05. 
Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 23 nov. 2013. 
217 Ibidem. 
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com couro original, móveis estilo Dona Maria I, D. José, D. João V e mobiliário artístico do 

estilo Império, estes de época mais recente mais trabalhados artisticamente.218 

Em 1979, ano da exoneração de Silva Bruno, o Museu da Casa Brasileira possuía 344 peças219, sendo a 

maioria delas doadas por particulares. Esta informação é corroborada por uma matéria da revista Arte Hoje220 de janeiro 

de 1979, que destaca: “Das quase 500 peças que hoje formam o acervo, apenas um terço foi comprado. Grande parte 

foi doada e algumas peças estão sob a custódia do Museu.”221 Lembremos que as peças citadas como em custódia, 

são as mais de 150 peças da coleção da Mitra Arquidiocesana de São Paulo. 

Como pudemos observar neste breve histórico da formação do acervo do MCB, as formas de entrada foram 

diversas compras, transferências, doações e comodatos. Silva Bruno e seu Conselho se empenharam ao longo dos 

primeiros em formar um acervo, que em tese traduzisse os objetivos da instituição e neste ponto talvez resida o maior 

problema. Ao menos a distância de quem busca interpretar por meio da documentação o que de fato pode ter ocorrido 

durante aqueles anos, a divergência entre o pensamento de Silva Bruno e aquele dos membros do Conselho é nítida. 

Como mostramos ao longo deste artigo, por diversas vezes, tanto Silva Bruno como os membros do Conselho, tentaram 

pautar qual seria o perfil do acervo a ser formado. Talvez não haja certo nem errado, apenas perspectivas diferentes. O 

colegiado como já mencionamos era formado por colecionadores e comerciantes do mundo das artes e viam a 

formação do acervo do Museu sob o lar das artes decorativas, uma visão tradicionalista comum para os museus que 

trabalhavam com móveis e objetos de residência, talvez o equívoco dos membros do corpo consultivo estivesse em 

mesmo após a alteração dos objetivos do Museu, não compreenderem que uma abordagem da casa sob a perspectiva 

das artes decorativas não fosse tão interessante. Silva Bruno, com mais lucidez sobre o que de fato era o papel de um 

museu que tratava da casa brasileira, buscou ao longo dos anos convencer o Conselho de que a abordagem daquele 

museu era outra, as artes decorativas também caberiam, mas não poderiam pautar as aquisições.  

Em suma, apesar das divergências dentro do Conselho e do perfil do acervo formado entre 1970 e 1979, não 

podemos dizer que os critérios pelos quais parte deste acervo tenha sido adquirido, tenham comprometido o trabalho 

idealizado por Silva Bruno. No entanto, para um museu que em nove anos incorporou apenas cerca de 500 itens, entre 

objetos e mobiliário, se levarmos em consideração as dificuldades da instituição em conseguir verbas para novas 

aquisições, sendo assim na maior parte do tempo um agente passivo dependente de doações, a possível desproporção 

do que foi adquirido inicialmente por compra (via Estado ou pelo MCB) levando em consideração atributos estéticos em 

detrimento de uma busca por objetos que testemunhassem a materialidade da casa brasileira, fossem eles rústicos ou 

nobres, podem de certa forma ter comprometido a potencialidade de trabalho com o acervo, ou seja, um acervo mais 

bem equilibrado e distribuído, pensando nos atributos da cultura material (Cf. BUCAILLE, PESEZ, 1989), somado ao 

                                            
218 Ibidem. 
219 De acordo com Inventário de 30 de outubro de 1978, assinado por Silva Bruno e Maria Afonsina Furtado Rodrigues, o acervo era 
composto por 338 conjuntos tombados o que perfazia um total de aproximadamente 440 itens. O Inventário seguinte, do início da 
década de 1980 menciona que até o final de 1979 o acervo era composto por 344 conjuntos tombados ou 446 itens aproximadamente. 
O número de 500 peças mencionado nas duas matérias (1977 e 1979), devem fazer menção aos conjuntos tombados. 
220 Revista voltada para as Artes Plásticas, Escultura, Arquitetura, etc.. Publicada desde 1977, era editada pelo Jornalista Milton Coelho 
da Graça e o crítico de arte Wilson Coutinho. Com grande qualidade editorial, suas cerca de 90 páginas, apesar de agradar aos críticos 
não teve o mesmo sucesso nas bancas, a ultima edição foi em dezembro de 1979. Memória Roberto Marinho. Arte Hoje. Editora 
Globo. Disponível em: <http://www.robertomarinho.com.br/obra/editora-globo/rio-grafica/arte-hoje.htm>. 
221 ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Fundo Maria de Lourdes Freitas Julião. Artigo de Revista. SERENZA, Eli. Nossos 
Móveis, Nossa História. Revista ARTE HOJE. Rio de Janeiro: Editora Globo. Jan. 1979. p. 37 
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acervo imaterial formado pelo “Fichário do Equipamento da Casa Brasileira’, poderia ampliar as possibilidade de 

abordagem sobre à casa brasileira. 
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Acervo Museológico – Lote adquirido pelo Museu de Arte Sacra 

 
Imagem 01 – Marquesa larga com dois gavetões 

[MCB_0001] 

 
Imagem 02 – Canastra de madeira com pés móveis 

[MCB_0003] 

 
Imagem 03 – Cama rústica com cabeceira 

[MCB_0010] 

 
Imagem 04 – Mesa de cozinha [MCB_0020] 

 
Imagem 05 – Pilão Almofariz com mão [MCB_0023] 

 

Foi selecionada somente uma amostragem do conjunto adquirido. A peças estão denominadas com a denominação 
registrada no livro de tombo. 



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 56 de 61 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Acervo Museológico – Lote adquirido pelo Palácio Boa Vista (Campos do Jordão) 

 
Imagem 06 – Canapé Beranger [MCB_0056] 

 
Imagem 07 – Meia - cômoda com pernas de 

valete [MCB_0062] 

 
Imagem 08 – Cômoda-arcaz [MCB_0064] 

 
Imagem 09 – Mesa manuelina ou de "bolacha" 

[MCB_0066] 

 
Imagem 10 – Arca ou caixa rústica policromada 

[MCB_0067]  
Imagem 11 – Espelho de pé [MCB_0076] 

Foi selecionada somente uma amostragem do conjunto adquirido. A peças estão denominadas com a denominação 
registrada no livro de tombo. 
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Acervo Museológico – Lote adquirido pelo Museu da Casa Brasileira 

 
Imagem 12 – Estátua "Europa" e “América” 

[MCB_0026 E 0027] 

 
Imagem 13 – Ornamento de jardim em calcário 

[MCB_0030] 

 
Imagem 14 – Arca – Banco [MCB_0032] 

 
Imagem 15 – Cômoda papeleira D. José I 

[MCB_0033] 

 
Imagem 16 – Caixa-cofre de madeira e ferro 

[MCB_0036] 

 
Imagem 17 – Meia-cômoda marchetada 

[MCB_0039] 

Foi selecionada somente uma amostragem do conjunto adquirido. A peças estão denominadas com a denominação 
registrada no livro de tombo. 
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Acervo Museológico – Lote adquirido por doações diversas 

 
Imagem 18 – Mesa de cavalete [MCB_0078] 

Doação Julia Ferraz 

 
Imagem 19 – Cadeira de sola dobradiça ou de 

campanha [MCB_0080] 

Doação Julia Ferraz 

 
Imagem 20 – Cadeira Sheraton Brasileira 

[MCB_0081] 

Doação Julia Ferraz 

 
Imagem 21 – Batedeira de manteiga [MCB_0082] 

Doação Julia Ferraz 

 
Imagem 22 – Poltrona Thonet [MCB_0088] 

Doação Claudio Basile 

 
Imagem 23 – Moinho de café [MCB_0105] 

Doação Claudio Basile 
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Imagem 24 – Poltrona de couro com pregaria 

[MCB_0112] 

Doação Titina Crespi 

 
Imagem 25 – Estátua "Renata Crespi" 

[MCB_0057] 

Doação Renata Crespi 

 
Imagem 26 – Vaso trifacetado de cristal 

[MCB_0907] 

Doação Renata Crespi 

 
Imagem 27 – Vaso em forma de canudo 

[MCB_0908] 

Doação Renata Crespi 

 
Imagem 28 – Mesa de refeições [MCB_0204] 

Doação família Freitas Julião 

 
Imagem 29 – Aparador etagère [MCB_0205] 

Doação família Freitas Julião 
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Imagem 30 – Poltrona Art-Déco [MCB_0306] 

Doação Ernani Silva Bruno e Carlos Lemos 

 

 
 
 
Foi selecionada somente uma amostragem do conjunto adquirido. A peças estão denominadas com a denominação 
registrada no livro de tombo. 
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Acervo Museológico – Lote adquirido por transferências (Pinacoteca do Estado e Casa Civil) 

 

 
Imagem 31 – Cama Império [MCB_0249] 

 
Imagem 32 – Gravura "Vue de Rio de Janeiro" 

[MCB_0252] 

 
Imagem 33 – Cadeira tipo renascentista 

[MCB_0240] 

 

 
Imagem 34 – Papeleira rústica [MCB_0242] 

 

Foi selecionada somente uma amostragem do conjunto adquirido. A peças estão denominadas com a denominação 
registrada no livro de tombo. 
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