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Móveis de guarda dotados de gavetas para guardar roupas e outros objetos, as cômodas surgem na 

Europa no século XVII como uma evolução a partir das antigas arcas1. É também neste período que vemos o 

                                            
1 MOUTINHO, Stella R. O. Dicionário de Artes Decorativas & Decoração de Interiores. 2ª edição. Rio de Janeiro: 

PDVI, 2005. P.125 
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surgimento de outros móveis fechados, destinados a guardar papéis e servir como mesas para escrever, 

chamados genericamente de secretárias ou papeleiras2. A partir do século XVIII é possível encontrar 

diversos móveis que acumulam as duas funções: de cômoda e de papeleira, como é o caso deste exemplar 

do século XIX do acervo do Museu da Casa Brasileira3. 

Concebidos para a vida privada, geralmente para uso individual, estes móveis compostos de uma 

parte superior com tampo de abaixar, que serve de superfície para escrita, contendo em seu interior uma 

série de pequenos compartimentos para guarda de objetos e papéis, além dos gavetões para guarda de 

roupas, na parte inferior4. Um aspecto importante sobre a produção e uso deste tipo de móvel é sua 

complexidade de construção e o que isto oferecia em termos de possibilidades de organização das posses 

de um indivíduo e, principalmente, como tais móveis ajudam a consolidar práticas sociais ligadas noções de 

intimidade, privacidade e a própria individualidade dentro do ambiente doméstico5. 

Os móveis para a escrita são particularmente interessantes para observarmos este fenômeno, uma 

vez em que tal atividade, que até então se subdividia entre a reflexão do intelectual e atividade mecânica 

do escriba, se via agora integrada em uma única prática, na qual um único indivíduo produzia intelectual e 

materialmente seus próprios escritos, demandando a criação de móveis especializados para este tipo de 

atividade6. O próprio nome “secretária”, que servia para designar a pessoa que transcrevia ou copiava os 

textos, passa agora a designar também o móvel a partir do século XVIII7.  

O surgimento de móveis de uso pessoal para escrita denota a transformação da própria percepção 

desta prática, que passa a ser entendida ao longo do século XVIII também como uma atividade privativa e 

íntima, para além de sua função no ambiente de trabalho ou acadêmico8. Se nos remetermos à França do 

século XVIII, grande centro irradiador de ideias modernas de comodidade e civilidade para o mundo 

ocidental neste período9, veremos que a profusão de secretárias, papeleiras e cômoda-papeleiras vem no 

lastro de grandes transformações da cultura doméstica e da construção de uma nova noção de intimidade 

na qual a subjetividade do indivíduo se confundia com o próprio móvel10.  

A papeleira servia quase como uma materialização da personalidade do indivíduo11, gerando assim 

uma preocupação especial acerca da segurança dos pertences ali guardados. Botões, molas, roldanas, 

                                            
2 Idem, p. 446 
3 Existem ainda em nosso acervo outras duas cômodas-papeleiras, sendo que uma delas, datada do século XVIII, 

também pode ser encontrada na exposição de longa-duração “Coleção MCB”.  
4 MOUTINHO, 2005, p.446 
5 SARGENTSON, Carolyn. “Looking at Furniture Inside Out: Strategies of Secrecy and Security in 

Eighteenth-Century French Furniture”. In. GOODMAN, Dena; NORBERG, Kathryn (ed.). Furnishing the Eighteen 

Century: what furniture can tell us about the European and American past. Nova York: Routledge, 2007.p. 206 
6 GOODMAN, Dena. “The Secrétaire and the Integration of the Eighteenth-Century Self”. In. GOODMAN, Dena; 

NORBERG, Kathryn (ed.). Furnishing the Eighteen Century: what furniture can tell us about the European and 

American past. Nova York: Routledge, 2007.p. 183 
7 Idem 
8 Ibidem 
9 HELLMAN, Mimi. “Furniture, Sociability and the Work of Leisure in Eighteenth Century France”. In. Eighteenth-

Century Studies, volume 32, number 4, 1999. P. 432 
10 SARGENTSON, 2007, pp.207-210. 
11 GOODMAN, 2007, p. 196. 
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engrenagens, mecanismos escondidos, gavetas secretas, cofres, fundos falsos e até armadilhas contra 

possíveis intrusos eram comuns a este tipo de móvel, como podemos observar mais abaixo na peça de 

nosso acervo. Neste sentido, a profusão de tais móveis no ambiente doméstico demarca também novas 

tensões entre os gêneros e novos comportamentos familiares, uma vez que as papeleiras podiam ser 

usadas tanto por homens quanto por mulheres, representando para estas últimas a possibilidade de 

alguma autonomia, de um certo desafio à autoridade12, mas ao mesmo tempo representando novos riscos 

de invasão e violação do móvel e, por extensão, de sua privacidade13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Papeleira com tampo aberto, revelando uma série de gavetas e compartimentos para guarda de documentos e objetos 
pessoais. Foto: Alisson Ricardo. Março, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- O pequeno compartimento em formato de oratório na parte central da papeleira é removível através de um mecanismo 
interno que o mantém travado junto ao corpo do móvel. Foto: Alisson Ricardo. Março, 2016. 

Tal tendência se solidifica no século XIX e neste período vemos também no Brasil o mesmo tipo de 

representação da intimidade e subjetividade através de móveis como a secretária, como podemos ver 

                                            
12 Idem 
13 Ibidem 
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neste trecho do romance Senhora, de José de Alencar, que demonstra a dedicação, o esmero e a 

afetividade depositada na atividade da escrita e ao móvel que parece resguardar o próprio “eu” da 

personagem: 

“Aurélia que se dirigira ao seu toucador, sentou-se a uma escrivaninha de araritá 

guarnecida de relevos de bronze dourado e escreveu uma carta de poucas linhas. A 

todos os pormenores dessa comezinha operação, no dobrar a folha de papel, encerrá-la 

na capa, derreter o lacre e imprimir o sinete, a moça deliberadamente aplicava a maior 

atenção e esmero. Ou essa carta era destinada a quem tudo lhe merecia, ou nesse apuro 

e cuidado buscava Aurélia disfarçar a hesitação que a surpreendera no momento de 

realizar uma ideia anteriormente assentada. Depois de sobrescrita a carta, a moça tirou 

do segredo da secretária um cofre cor de sândalo embutido de marfim. Havia ali entre 

cartas e flores murchas um cartão de visita, já amarelo, que ela escondeu no bolso do 

roupão, depois de guardado na sua carteirinha de veludo. Ao som do tímpano apareceu 

um criado. Aurélia entregou-lhe a carta com um gesto vivo e a voz breve e receosa de 

súbito arrependimento. ” ALENCAR, José de.  Senhora. p. 8 

 

 Esta papeleira em particular, pertencente ao acervo do MCB, traz uma história bastante curiosa, 

que dá novo significado para a capacidade deste móvel para guardar segredos. Tendo pertencido à Madre 

Maria Teodora Voiron, francesa e Madre Superiora das Irmãs de São José no Brasil do Convento do Carmo 

de Itu, esta peça estava prestes a ser vendida a um antiquário, pois o Convento passava por dificuldades 

financeiras e necessitava de reformas urgentes no edifício, o que fez com que as irmãs abrissem mão de 

parte de seu patrimônio para custear as obras14. Henrique Luiz Correia, responsável pela avaliação dos 

móveis, teria começado a explorá-la e encontrou embaixo de um fundo falso um saquinho cheio de moedas 

de ouro e um bilhete da antiga Superiora Madre datado de 1892 que dizia: "Sei que a vida está difícil e 

estas libras representam a economia feita por minhas irmãzinhas, durante um longo período de tempo. 

Talvez venham servir para futuras reformas no Convento"15. O dinheiro encontrado teria finalmente 

proporcionado a reforma ao convento e considerado um "milagre", que integrou a argumentação para a 

beatificação da Madre Teodora enviada ao Vaticano. 

                                            
14 Cf. NÓBREGA, José Claudino da. Memórias de Viajante Antiquário. São Paulo: Editora Raízes, 1984.  
15 Idem 
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Figura 3 - A parte posterior do pequeno compartimento em formato de oratório revela ainda dois compartimentos secretos. Foto: 
Alisson Ricardo. Março, 2016. 

 

Figura 4 - Afixada por um pino metálico, o compartimento conta ainda com uma pequena gaveta. Foto: Alisson Ricardo. Março, 
2016. 

 Sua entrada para o acervo do Museu se deu, todavia, por outros critérios, revelando mais uma 

camada de significados atribuídos ao móvel. Adquirida em 1970, a partir de um anúncio de jornal divulgado 

pela instituição que buscava formar o núcleo inicial de seu acervo, a peça foi avaliada por sua complexa 

construção, multiplicidade de funções, mas principalmente por seus aspectos artísticos e estilísticos. É 

importante lembrar que o Museu da Casa Brasileira, recentemente criado, chamava-se Museu da Cultura 
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Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, tendo assim um perfil de acervo bastante voltado para 

as artes decorativas, o que implicou em um interesse especial para aspectos formais das peças16.  

 Feita em Jacarandá, as linhas e ornamentação desta peça sugerem um alinhamento ao estilo D. 

José I, já tardio, visto que este estilo é típico do século XVIII e não do XIX. As marcas do estilo D. José I nesta 

peça estão na talha menos profunda e reservada a alguns pontos da peça, em contraste com o aspecto liso 

e vazio de partes inteiras, e nas pernas inteiriças com pés baixos e largos17. 

 Em 1979, a peça figurou na exposição “Arte no Brasil – Uma história de cinco séculos” no Museu de 

Arte de São Paulo (MASP). Desde 2007, ela integra a exposição de longa-duração do Museu da Casa 

Brasileira intitulada “Coleção MCB”, compondo o módulo dedicado ao mobiliário de guarda. 
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