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Os usos do pau-brasil pela história são revelados no livro  

“Pau-Brasil a cor e o som” com lançamento realizado pelo MCB 

 

 

6 de novembro, domingo, às 14h – entrada gratuita 

História, meio-ambiente e música são os temas que compõem o livro “Pau-Brasil – a cor e o som”, 
da editora Terceiro Nome, com textos de Ricardo Maranhão. Seu lançamento será realizado pelo 
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em evento 
gratuito realizado no dia 6 de novembro, domingo, às 14h, com show acústico de música brasileira 
jazzística do Quarteto Bonanza. 
 
Com versão em português e inglês, o livro aborda os séculos de história, o momento atual e as 
utilidades da árvore símbolo do Brasil. O pau-brasil correu risco de extinção devido à sua extração 
em larga escala desde os primeiros séculos da colonização do país, por fornecer tinta vermelha para 
tingir as vestimentas de nobres europeus. Agora, a espécie vive processo de recuperação, e a 
música é um dos principais agentes dessa transformação. Sua madeira dura, pesada e flexível na 
medida certa é considerada a melhor do mundo para a produção de arcos de instrumentos de 
cordas, como violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. A grande maioria dos arcos do mundo 
inteiro é feita de pau-brasil. 
 
Durante a pesquisa para o livro, além do trabalho historiográfico, o autor percorreu diversos 
estados brasileiros onde ouviu cidadãos que trabalham a favor da preservação do pau-brasil, além 



de histórias de pessoas que se dedicam a produzir os arcos de violino e a preparar a madeira para 
exportação. 

Durante o evento de lançamento, o livro será vendido por R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). 

 

Sobre o autor 
Ricardo Maranhão é doutor em História e professor de gastronomia. Autor de 22 livros e 
pesquisador da cultura e da história do Brasil, venceu o Prêmio Jabuti 2015 de Gastronomia com o 
livro “Gente do mar – vida e gastronomia dos pescadores brasileiros”, publicado pela editora 
Terceiro Nome, por onde também lançou os livros “Caminhos da conquista – a formação do espaço 
brasileiro” e “Diário de navegação – Pero Lopes e a expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-
1532)”, indicado ao Prêmio Jabuti 2012 de Ilustração.   

 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, dedica-se à 
preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu do país 
especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições temporárias 
e de longa duração, com uma agenda com base em debates, palestras e publicações que 
contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em temas como 
arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. 
Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do 
segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da 
memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
SERVIÇO 
Lançamento do livro “Pau-Brasil, a cor e o som” 
6 de novembro, às 14h – entrada gratuita 
 
Ficha técnica: 
Título: “Pau-Brasil, a cor e o som” 
200 páginas. 18 cm x 23 cm 
Editora: Terceiro Nome 
Coordenação: Norberto Tabira Torres Baracuhy 
Textos: Ricardo Maranhão 
Valor no lançamento: R$ 59,00 
 
Local: Museu da Casa Brasileira – 11 3032.3727 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
 
Ingressos: R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia-entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de 60 
anos. Deficientes e seu acompanhante pagam meia-entrada. Gratuito aos sábados, domingos e 
feriados 
 
Acesso a pessoas com deficiência | Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: 11 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br 
www.mcb.org.br    

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/


 
Museu da Casa Brasileira 
Luciana Tamaki – 11 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – 11 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – 11 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – 11 3339.8243 |viferreira@sp.gov.br 
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