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ACERVO REVELADO – Março 2018

Camas – em busca do repouso1

por Wilton Guerra2
Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação
Museu da Casa Brasileira

Em nosso último artigo falamos sobre a Rede, um importante equipamento domiciliar da casa brasileira, que
esteve presente nas Américas mesmo antes da chegada dos portugueses e espanhóis, e foi um dos primeiros elementos
do processo de assimilação cultual entre os povos indígenas e o homem branco. Dando continuidade à nossa reflexão,
nesse ensaio vamos explorar a presença da cama na casa brasileira. Diferentemente da rede, esse móvel, atualmente
indispensável para nosso repouso, somente passou a ser representativo entre os equipamentos domiciliares após a
década de 1920, quando a produção industrial em série permitiu que a base da classe média e sobretudo as classes
operárias pudessem ter acesso a um móvel de qualidade e com baixo custo.
Em busca de relatos que possam apresentar aos nossos leitores a presença das camas e seus usos no Brasil,
principalmente nos primeiros quatro séculos, iremos nos apoiar nas fontes quase que inesgotáveis do Arquivo Ernani
Silva Bruno. Arquivo com 28.900 fichas produzido na década de 1970, que traz em sua base 53 autores, 147 obras de
cronistas, viajantes e romancistas, cartas e inventários e testamentos de famílias, sobre a casa brasileira e seus
equipamentos domiciliares, um corpus documental sem precedentes na historiografia e na museologia brasileira.

Este é o sétimo artigo do projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pílulas de informação sobre peças do
acervo do Museu da Casa Brasileira. É também intenção desta ação que o público possa contribuir com informações sobre os objetos
apresentados aqui e nos demais artigos já publicados no site do MCB.
2
Wilton Guerra atua como gerente do Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB (área responsável pelo acervo) desde
2006. É mestre em Museologia pela USP (2015), bacharel e licenciado em História pela PUC-SP (2003) 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” (Imprensa Oficial). Em 2005, coordenou o
projeto “Acervo Virtual – Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira” (Arquivo Ernani Silva Bruno), que disponibilizou
integralmente o Fichário para consulta no site da instituição. Nos últimos anos, participou do desenvolvimento de exposições como:
“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”, “Madeira e Móvel – Um olhar sobre a Coleção MCB” (2012) e “Coleção MCB – novas doações”
(2016). Em 2015, na coordenação do Eixo Protocolos, do Comitê de Política de Acervo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
desenvolveu juntamente com a equipe de três outros museus (Museu da Imigração, Museu do Café e Museu Índia Vanuíre) o primeiro
Protocolo para Descrição de Mobiliário do Estado.
1

Página 1 de 12

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Catre3, jirau4, cama de vento5, camas de solteiro, cama de casal6, cama de viúva7, etc., são diversas as
denominações dadas para essa tipologia de mobiliário ao longo dos tempos, mas todas com a mesma função, o repouso.
Entre os mais de 500 itens do acervo do MCB, pouco mais de uma dezena diz respeito a camas. Para uma
instituição que tem entre seus objetivos a preservação, pesquisa e difusão da materialidade da Casa Brasileira, ter
exemplares desse item é de fundamental importância. Por meio deles, além de apresentarmos os aspectos estéticos e
técnicos da produção moveleira, podemos também compreender as transformações das necessidades dentro dos
ambientes domésticos.
A cama a mais antiga do acervo data do século XVII, e é uma peça de origem portuguesa representativa de um
período em que a grande maioria dos móveis que chegavam a colônia eram oriundos de Portugal. Este exemplar,
denominado como Cama de Bilros, recebe esse nome devido aos seus inúmeros torneados que lembram os bilros dos
teares antigos. Além dos torneados, destaca-se ao centro da cabeceira um brasão entalhado contendo uma cruz ao
centro, ladeada por duas estrelas, e no topo uma coroa. Sem registro de seu proprietário original, supomos que a cama
possa ter pertencido ao membro de alguma irmandade religiosa. Podemos perceber ainda a forte influência oriental,
característica de alguns móveis portugueses, oriundos das relações na península ibérica. Essa cama foi incorporada ao
acervo do MCB sob o nº de Patrimônio Interno 00253, em 1976, por meio de transferência, vinda da Casa Civil – SP,
provavelmente de um dos Palácios do Governo.

Cama de Bilros

3

Cama de estrutura simples, desmontável, útil em deslocamentos. Muitas vezes tendo como estrado uma trama de cipó ou couro, com
a presente no acervo do MCB.
4
Espécie de estrado baixo, de estrutura simples e provisória, de uso diverso entre os indígenas e primeiros colonos. Constituía de uma
armação horizontal suportada por quatro pés, coberta por varas ou couro. Também é dada a denominação de jirau para estrutura onde
os indígenas faziam o móquem de carne ou peixe. Também são os estratos onde eram depositados os utensílios de cozinha.
5
Assim como o catre, a cama de vento é desmontável e de uso comum em deslocamentos. Nas residências eram montadas no espaço
disponível a noite e ao amanhecer era desmontada, o que denotava sobreposição de uso dos espaços nas casas.
6
Para esses dois tipos de cama o que vai diferencia-las é a dimensão. A cama de casal padrão tem em média 1.88 x 1.38 m, já a de
solteiro 1.88 x 0.88 m.
7
A cama de viúva, não tão comum em nossos dias variou de tamanho ao longo dos tempos, atualmente podemos encontra-la com uma
dimensão intermediária entre a cama de solteiro e a de casal: 1.88 x 1.28 m.
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Séc. XVII, Portugal
Autoria desconhecida
Transferência da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo
Foto: Rômulo Fialdini

Já o equipamento de repouso mais contemporâneo, é uma representante do século XX, a Cama Patente.
Incorporada ao acervo sob o nº 00988, é um dos símbolos da nossa da produção moveleira em escala industrial, e para
muitos um dos marcos do design industrial no Brasil. Falaremos um pouco mais sobre a história da Cama Patente mais
à frente.

Cama Patente
C. 1915, Araraquara (SP)
Projeto Celso Martinez Carrera (1883-1955)
Foto: Gal Oppido

Em um olhar atento para as diversas variações de camas, podemos entender muito sobre os usos e
necessidades de seus antigos proprietários em cada período da história do Brasil. Por exemplo, os catres e camas de
vento, com grandes variações nas suas confecções, são peças de repouso com maior registro entre os documentos dos
primeiros séculos da colônia. São diversos os fatores que justificariam isso, entre eles estão: a presença de poucos
homens com recursos financeiros; a ausência de mão de obra qualificada, para a produção de mobiliário; além do
constante deslocamento pelo sertão em busca de mão de obra gentil, metais preciosos, terras férteis ou estabelecimento
relações comerciais, que tornava esse tipo de equipamento mais prático para o transporte e o breve pouso. Nos primeiros
séculos esse tipo de mobiliário também estava condicionado aos padrões de moradia existentes. Os mais abastados
podiam ter residências maiores, que pressupunha mais especialização dos cômodos e eventualmente alguns móveis de
uso fixo naquele ambiente, como quartos por exemplo. Já a maior parte da população morava em pequenas habitações
onde era comum a sobreposição de funções dos cômodos, durante a noite, catres e camas de vento ou seus semelhantes
eram montados, e logo ao amanhecer desmontados, abrindo espaço para outras atividades cotidianas da habitação.
Em São Paulo, por exemplo, as casas dos primeiros séculos mesmo as mais abastadas, exceto pelos utensílios
de primeira necessidade, eram quase totalmente desprovidas de mobiliário. Além da rede que era indispensável, havia
uma ou outra cadeira de sola (cadeira com assento de couro, que tinha função de abrir e fechar), caixa ou baú, bancos e
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mesas de cavalete8. Pertences que facilmente poderiam acompanhar seus moradores em seus necessários
deslocamentos.
Foram inúmeros os viajantes e cronistas, de ambos os sexos, formação e classe social que passaram pelo Brasil
ao longo dos primeiros quatro séculos descrevendo na forma crônicas, relatos e correspondências, aspectos da fauna,
flora e cotidiano das aldeias, vilas e províncias. Em meio a toda sorte de experiências e dificuldades descritas referentes
ao clima e insetos dos trópicos, estão algumas que tratam das aventuras e infortúnios em busca de uma cama ou apenas
de um lugar “digno” para o repouso.
Os locais oferecidos a esses homens nem sempre eram os mais adequados. Os espaços cedidos por
proprietários de fazendas ou de sítios, que não queriam ter sua intimidade revelada, ou mesmo por moradores de poucas
posses, eram alpendres expostos às intempéries, seleiros infestados de insetos ou “visitados” por animais de todas as
espécies, e choupanas anexas às habitações, muitas em péssimo estado. Mesmo quando contavam com o apoio de um
compatriota ou pessoa de boa alma que os ofertava um pouso seguro dentro da residência, quase nunca havia uma
cama. Esse quadro contribuía para que os viajantes muitas vezes tivessem noites bastante desconfortáveis, conforme
alguns relatos que poderemos ver mais à frente.9
Os primeiros relatos da presença de camas ou qualquer outro equipamento similar são encontrados a partir do
final do século XVI. Nos dois séculos seguintes, avolumam-se informações a partir dos inventários de família. Será
somente no século XIX que iremos encontrar maior número de registros sobre e existência de camas – ou a ausência –
ao longo do território, graças aos relatos dos cronistas e viajantes.
Em 1584, o jesuíta português Fernão Cardim, relata as honras de pernoitar em “ricas camas” oferecidas a um
padre visitador, por famílias de posse na Bahia:
"Grandes foram às honras e gasalhados, que todos fizeram ao padre visitador, procurando
cada um de se esmerar não somente [...] no tratamento [...] mas muito mais grandes gastos
das iguarias [...] nas ricas camas e leitos de seda (que o padre não aceitava, porque trazia
uma rede, que serve de cama, e cousas costumada na terra)."10
No século seguinte, nos Inventários de família, nos deparamos com diversos registros sobre o uso de
equipamentos de repouso, como é o caso de Maria Gonçalves, que deixou entre seus diversos bens, um “catre”11. Em
1607, Francisco Barreto também menciona entre seus bens, um “catre”12. No final da segunda década do século XVII,
Izabel Sobrinha relaciona entre os seus pertences, uma "Cama com seu pavilhão de pano da Índia branco adamascado
e sem capelo."13

8

Esse tipo de mobiliário pode ser encontrado entre os objetos pertencentes ao acervo do MCB.
ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In História da vida privada: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 65.
10
CARDIM, Fernão. Tratados da Terra e Gente do Brasil (15831593). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu
da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21119/ 21120. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20
mar. 2018.
11
INVENTÁRIOS. Inventários e testamentos. Vol. I (1578-1624). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da
Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21132. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar. 2018.
12
INVENTÁRIOS. Inventários e testamentos. Vol. II (1603-1672). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da
Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21139. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar. 2018.
13
INVENTÁRIOS. Inventários e testamentos. Vol. V (1607-1622). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da
Casa Brasileira, 2005. Ficha: 362. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar. 2018.
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Contudo, se nos ampararmos no pitoresco caso da cama de Gonçalo Pires em 1620, iremos perceber que esses
equipamentos presentes nos inventários não eram nem de longe confortáveis. Em 1620, a vila estava prestes a receber
a visita do Ouvidor Geral, Amâncio Rebêlo Coelho, vindo da corte para resolver questões de interesse do Reino na cidade.
Na intenção de acomodar o ilustre visitante, os oficiais propuseram que Gonçalo Pires cedesse sua cama, a única digna
para se dormir em toda Vila, para uso do representante da coroa.
Gonçalo, não querendo sacrificar sua comodidade, recusou a proposta, e em um ato arbitrário, a Câmara
confiscou a cama com colchão, travesseiro, cobertor e lençol. Após o retorno do Ouvidor para o Reino, houve a tentativa
de devolver o bem ao legítimo proprietário. No entanto, contrariado e reclamando perdas e danos, Gonçalo Pires iniciou
uma disputa com a Câmara, que durou 7 anos.14
No Caderno de Assentos do Coronel Francisco Xavier da Costa Aguiar15, rico comerciante que também foi
Capitão Mór da Vila de Santos, encontramos entre os bens adquiridos:
"Colcha da Índia em morim [...]. Colcha de chita forrada, para a cama em que durmo [...].
Colcha de chita também forrada, para a cama de vento, com guarnição ou babado, assim
como outra de cima [...]. Cama-de-vento [...]. Cama-de-vento ligeira [...]. Cama-de-vento
consertada no Rio."16
O conjunto de itens descritos em meio aos bens do coronel corrobora com que já foi exposto anteriormente,
apesar de haver homens de posses, as camas como as que conhecemos eram raras, camas de ventos catres ou redes
ainda eram os itens mais difundidos, até o final do século XVIII.
No século XIX, após os ciclos econômicos do açúcar e do ouro, que possibilitaram que algumas regiões do
Nordeste, Centro Oeste e Sudeste tivessem acesso a mão de obra qualificada e a importação de mobílias de melhor
fatura, a camada remediada da população pode superar algumas das dificuldades para aquisição de mobílias. Contudo,
de acordo com os relatos, o uso da cama ainda era precário.
Em São Paulo, mais especificamente em uma passagem por Taubaté em 1817, o naturalista alemão John Baptist
von Spix e seu companheiro de viagem o médico, botânico, antropólogo, Carl Friedrich Philipp von Martius, fazem uma
descrição interesse sobre o mobiliário dessas casas, entre eles a cama:
"As casas são raramente de mais de um pavimento [...]. O interior corresponde à efêmera
construção e ao material pobre [...]. O mobiliário dessas casas limita-se ao estritamente
necessário; às mais das vezes, consiste, apenas, em alguns bancos e cadeiras de pau [...]

14

Passagem da história de São Paulo, relatada por Alcantara Machado em Vida e Morte do Bandeirante (1929).
Costa Aguiar, arrolou no que chamou de cadernos de assentos, toda sorte relações comerciais, enristemos, despesas e questões
familiares entre os anos de 1784 e 1821, e que estão divididos em quatro grupos: Assuntos familiares; Despesas gerais; Prejuízos em
geral; Registro anual. Uma farta documentação que dá informações interessantes a respeito das relações cotidianas e comerciais do
período. MAGALHÃES, Erasmo D'Almeida. Resenha de: O caderno de Assentos do Coronel Francisco Xavier da Aguiar. Revista de
História,
São
Paulo,
v.
43,
n.
87,
p.
295-296,
sep.
1971.
ISSN
2316-9141.
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/131098/127530>.
Acessado
em:
28
mar.
2018.
doi:
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1971.131098.
16
O caderno de assentos do Coronel Francisco Xavier da Costa Aguiar. In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu
da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 23532/ 21376. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20
mar. 2018.
15
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uma cama com tabuado assentado sobre quatro paus (jirau) coberta com esteira ou couro de
boi."17
Outro viajante, o comerciante inglês John Luccock, em suas passagens e pousos por diversas regiões do sudeste
brasileiro, nos apresenta uma série de interessantes relatos envolvendo a presença e ausência das camas.
Conhecedor das dificuldades de encontrar um bom lugar para repouso mesmo na cidade do Rio de Janeiro, em
1817 descreve a estratégia utilizada por ele para conseguir um descanso um pouco mais confortável:
"Levei comigo, além de objetos de uso, um colchão e uma cama dos que são construídos
para os viajantes, que se dobram em volume pequeno e constituem aquilo a que chamam de
'cama a venta’".18
Menos precavido, devido a problemas com as bagagens de viagem, em um pouso em uma fazenda nos arredores
de São João Del Rey, Luccock relata as dificuldades de conforto na hora do repouso:
"Como nossa bagagem ainda não tivesse chegado até muito tarde, encheram dois sacos
com palha seca de milho que trouxeram de uma grande casa de fazenda a pequena distância.
Foi cada qual colocado num catre feito de paus toscos, tais como os haviam tirado do mato,
e amarrados juntos com cipó [...]"19
Um ano mais tarde em Mariana (MG), Luccock com um toque de humor dá pistas que a cama ainda era um
artigo raro e indispensável, que acompanhava muitos de seus proprietários em suas viagens:
"Deixamos Mariana e rumamos para a capital. Não tínhamos ido longe, quando deparamos
com um grupo de viajantes [...]. Nada em sua bagagem parecia tão estranho como o
carregamento de uma besta, que levava o trambolho de uma enorme cama, de jacarandá,
com a cabeceira de um lado e os pés a balançarem do outro, de tal maneira que a pobre
criatura ia escondida a meio, mal podendo seguir em linha reta."20
Jean Baptiste Debret, um dos mais ilustres viajantes europeus do século XX, que viveu no Brasil entre 1816 e
1831, em suas impressões sobre os costumes brasileiros, faz uma irônica descrição do que seria a cama de um rico na
colônia, lembremos que nesse período a Corte portuguesa já vivia no Rio de Janeiro:
"Os colchões ou melhor as enxergas, têm em geral, um pé de espessura no Brasil; são duros
e frescos e pespontados de 3 em 3 polegadas; colocam-se em cima de um acolchoado de

17

SPIX, Johann Baptiste von e MARTIUS, Carl Friedrich Philippe von. Viagem pelo Brasil (1817-1818). In: Equipamentos da Casa
Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21496/ 21498/16261. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/ptBR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar. 2018.
18
LUCCOCK, John. Notas Sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil (1808-1818). In: Equipamentos da Casa Brasileira –
usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21480. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>.
Acessado em: 20 mar. 2018.
19
LUCCOCK, John. Notas Sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil (1808-1818). In: Equipamentos da Casa Brasileira –
usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 309. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>.
Acessado em: 20 mar. 2018.
20
LUCCOCK, John. Notas Sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil (1808-1818). In: Equipamentos da Casa Brasileira –
usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21502. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>.
Acessado em: 20 mar. 2018.
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lã, sobre o qual se estende uma esteira de Angola muito fina, mole e fresca, que se recobre,
com o lençol: é a cama do rico."21
Já os prussianos Theodor von Leithold e Ludwig von Rango, entre os anos de 1819 e 1820, em um contraponto
com o relato de Debret, destacam a beleza exótica da cama de um general, no Rio de Janeiro:
"Sua cama tinha o formato de um sarcófago, envernizado de preto e guarnecido de gavetas
e um mosquiteiro."22
Corroborando com o que descreveu Luccock, o médico e explorador alemão, Robert Avé-Lallemant, em
passagem por Santa Cruz (ES) em 1858, registrou que o fato de conseguir uma cama para dormir era apenas um dos
desafios a ser enfrentado durante as peregrinações desses homens pelo território:
"Sem cerimônia entramos na casa de um colono, onde [...] cordialmente [...] primeiro serviram
a ceia e depois [...] foi cedida a cama, de tão boa vontade, que tudo se lhe perdoa, sobretudo
os percevejos indo-germânicos, espalhados em toda a terra com a imigração alemã [...].
Recebi de noite diversas visitas zoológicas. Um bicho saltou sobre a minha cama e
diagnostiquei que era um gato [...] veio um cão [...]. Vieram também alguns porcos; ouvi ainda
um morcego [...] roçando-me o rosto. Mas isso não incomodava um viajante e dormi muito
bem, apesar dos gatos, cães, porcos, morcegos e percevejos."23
Por fim, o escritor e jornalista de origem portuguesa, Augusto Emilio Zaluar, que emigrou para o Brasil em1850
e naturalizou-se cidadão brasileiro em1856, durante passagem pelos arredores de Porto Feliz (SP), no ano de 1961, ao
referir-se a um pouso em uma casa, menciona que:
“Pouco depois trouxeram um catre de pernas desconjuntadas que foi preciso amparar num
ângulo da casa para não cair, formados de travessas de madeira e correias de couro
entrelaçadas, negro e repugnante [...]”24
A série de relatos de cronistas e viajante apresentados acima possui um caráter de registro histórico e etnográfico
que contribui para a interpretação da história do mobiliário no Brasil. Suas impressões, mesmo carregadas de um olhar
eurocêntrico, uma “visão do outro” sobre os nativos, negros e colonos pobres ou ricos, são de extrema relevância para
compreensão daquela sociedade e seu cotidiano. No entanto, por ser uma das poucas fontes sobre o Brasil colonial,
como bem destacado por Vânia Carvalho, esses relatos carregados de preconceito “[...] com relação aos costumes

21

DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816-1831). t. I, vol. I e II, São Paulo, Martins Editora, 1940. p. 181
Ficha: 304/ 307/460
22
LEITHOLD, Theodor von e RANGO, Ludwig von. O Rio de Janeiro Visto por Dois Prussianos em 1819. In: Equipamentos da Casa
Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 487. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/ptBR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar. 2018.
23
AVÉ-LALLEMANT, Robert. Viagem pelo Sul do Brasil no Ano de 1858. In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu
da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 10271. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 20 mar.
2018.
24
Zaluar, Augusto Emílio. Peregrinação pela Província de São Paulo (1860-1861). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e
costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21670. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>.
Acessado em: 20 mar. 2018.
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brasileiros tem como contrapartida uma percepção mais aguçada para a observação de comportamentos [...]”25, que
contribui para que possamos ter inúmeras observações sobre a casa e as condições de vida de seus moradores e
viajantes em relação aos equipamentos domiciliares.
Um outro olhar bastante interessante, nos revela Leila Algranti, ao tratar da falta de conforto doméstico. Segundo
a autora, o pouco conforto nas casas poderia não estar ligado somente a questões econômicas ou mesmo a ausência de
mão de obra especializada para a confecção do mobiliário, mas “[...] ao próprio modo de vida dos colonos, que assumia
muitas vezes certo caráter passageiro, típico nas colônias, aonde se ia para voltar o mais breve possível [...]”26. Assim,
essa brevidade no assentamento seria compatível com a pouca comodidade também nas residências mais abastadas de
algumas regiões.
Apesar do cenário apresentado nos relatos acima, ainda na segunda metade do século XIX, as residências e
seus ambientes começaram a passar por transformações, graças ao poder econômico da produção cafeeira no Vale do
Paraíba e a posterior introdução da mão de obra imigrante, que impulsionou uma nova “arte de construir” e modificações
na arquitetura domiciliar.27
Para atender essa classe abastada e suas demandas influenciadas pelo gosto europeu, entre as últimas décadas
do século XIX e as primeiras do XX, gradativamente se estruturou uma rede de comércio moveleiro, por meio de lojas no
eixo Rio - São Paulo, que ofereciam catálogos de móveis importados da Europa, bem como a criação de inúmeras
pequenas indústrias e marcenarias, em sua maioria tendo à frente exímios artesãos, muitos deles imigrantes.
Neste cenário, em São Paulo, se destaca o Liceu de Artes e Ofícios, criado em 1873, responsável pela
capacitação técnica de inúmeros imigrantes e brasileiros. O Liceu pelas mãos dos seus mestres marceneiros, também foi
responsável por mobiliar diversas residências abastadas, pois aceitava encomendas para confecção de ambiente inteiros,
baseados em catálogos próprios, inspirados em modelos europeus, introduzindo um padrão de alta qualidade para época
ao mobiliário brasileiro.
Na primeira década do século XX, já existiam inúmeras oficinas e pequenas indústrias moveleiras
economicamente ativas no Rio de Janeiro e São Paulo, muitas de estrutura familiar, que mesclavam a produção artesanal
com princípios industriais. O que nos mostra que, ao menos entre a classe abastada, o cenário de precariedade do
mobiliário, entre eles as camas normalmente vendidas como parte dos jogos de dormitório, havia sido superado. 28
Já entre a população de menor poder econômico, essa situação ainda perduraria por mais tempo. O cenário
somente irá mudar com a introdução no mercado moveleiro de empresas que conseguiram desenvolver móveis de
qualidade com menor custo de produção, refletindo assim em produtos mais baratos e acessíveis. Esse é o caso da
Indústria de Cama Patente, indústria que contribuiu substancialmente para ampliação do acesso ao mobiliário, a partir da

25

CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 18701920. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2008. p. 35.
26

ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In História da vida privada: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997 p. 111.
27
LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira do século XIX. Anais do
Museu Paulista: História e Cultura Material. [S.l.], v. 1, n. 1, jan. 1993. p. 100. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5277>. Acessado em: 20 mar. 2018.
28
SANTI, M. Angélica. Mobiliário no Brasil: origens da produção e da industrialização. São Paulo: SENAC, 2013. p. 135.
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racionalização da produção, melhor aproveitamento dos materiais e uso de tecnologia, atingindo assim “[...] camadas
populares por meio da produção em escala [...].”29
Celso Martinez Carrera (1883-1955), idealizador da Cama Patente, era espanhol, chegou ao Brasil em 1906 e
se estabeleceu em Araraquara. Três anos mais tarde inauguraria sua marcenaria, a Fábrica de Móveis Carrera, que
utilizava maquinário importado e a mão de obra de outros imigrantes espanhóis e italianos da região para produzir “[...]
armários, prateleiras, mesas, cadeiras e camas [...]”30.
A Cama Patente, fruto de controvérsias, foi criada por Carrera em meados de 1914, muito provavelmente para
atender a encomenda de Francisco Pedro Monteiro da Silva, médico que estava equipando sua clínica em Araraquara.
Tradicionalmente as camas hospitalares eram confeccionadas em ferro, mas devido a Primeira Guerra Mundial, o produto
além de caro estava em falta no mercado, assim, a solução foi desenvolver o projeto de uma cama inteiramente de
madeira, mas mantendo o aspecto formal dos móveis tubulares.31
Entretanto, não fora Carrera o responsável pela popularização da cama nacionalmente conhecida. Por um
descuido a respeito das questões ligadas aos direitos autorais, Carrera não patenteou seu projeto32, que acabou indo
parar nas mãos do imigrante italiano, Luiz Liscio (1884 – 1974), que havia chegado ao Brasil em 1894, radicando-se em
Santos, mas posteriormente se estabelecendo em Araraquara.
Liscio, que inicialmente produzia móveis sob encomenda em uma pequena serralheria e marcenaria, logo
percebeu a necessidade de produzir camas que não necessitassem do uso de ferro, material comum ao período, mas
caro devido à importação, que acabava inviabilizando o acesso a maior camada da população33. De acordo com
Loschiavo:
“[...] Luiz Liscio tinha consciência dos problemas na produção de camas populares,
incomodas e de curta duração [...] era preciso que houvesse, um tipo de cama simples e
elegante, sólida e leve, resistente e portátil, ao alcance de todas as bolsas, capaz de ser
fabricado industrialmente, em grande escala, para atender a todas as necessidades, co o
aproveitamento de madeira, uma das riquezas naturais do país.34
Assim, em 1915 já de posse da patente da cama, Liscio fundou a Indústria Cama Patente L. Liscio S. A.,
passando a produzi-la em escala industrial. Confeccionada em 3 peças (cabeceira, peseira e estrado), em madeira
torneada, inicialmente imbuia e pinho, com o passar dos anos a oferta do catálogo de madeiras aumentou.

29

Ibidem. p. 142.
SANTOS. Maria Cecília Loschiavo dos. Móvel Moderno no Brasil. São Paulo: Ed. Olhares, 2ª Ed. 2015. p. 57.
31
Ibidem. p. 55.
32
De acordo com uma nota no Jornal o Estado de São Paulo, Liscio conseguiu a patente da cama de madeira devido ao aperfeiçoamento
da cama de madeira que consequentemente “[...] revolucionou por completo a indústria das camas e conquistou o mercado pela
simplicidade, elegância, limpeza, facilidade de manejo, etc.”. ACERVO ESTADÃO. Cama Patente. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24
mai. 1931. p. 10. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 20 mar. 2018.
33
SANTOS, 2015. p. 57
34
Ibidem. p. 59.
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Cama Patente – Conjunto de cabeceira, peseira e estrado de molas
Foto: Marcelo Andrade

O grande destaque da cama, além do torneado e da fácil montagem, resultado do encaixe por meio de pinos de
ferro acoplados a cabeceira e peseira, fica por conta da malha de ferro que compunha o estrado “[...] um tecido metálico,
de pequenos pedaços de arame, formando malhas articuladas entre si [...]” 35, que ligadas por molas as longarinas de
sustentação, conferem estabilidade e elasticidade ao sistema. Foram desenvolvidos seis modelos de Cama Patente,
sendo as mais conhecidas às versões populares, confeccionadas em madeira curvada ou torneada, com e sem filetes
ornamentando as curvas nas cabeceiras e peseiras e detalhes em latão nos pés.
Com sua diversidade de opção, a Cama Patente conquistou um mercado formado por operários e a base da
classe média. Era vendida nas famosas lojas de departamento, como Mesbla e Mappin Store, além de diversas outras
casas de móveis espalhadas por todo pais.
“A Cama Patente não apresentou somente uma inovação nos hábitos do dormitório brasileiro;
acima de tudo ela foi um dos episódios mais significativos na história da indústria brasileira
em termos de criação de novas tecnologias”36
Não sem motivos, a popularização da Cama Patente chamou a atenção de inúmeros outros fabricantes de
móveis, que mesmo sem licença passaram a produzir, com variações, camas no etilo da Patente, o que levou a Indústria
Cama Patente L. Liscio S. A. a adotar diversas estratégias de defesa de sua marca. Além de inúmeros processos abertos

35
36

Ibidem. p. 59.
Ibidem. p. 61.
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contra fabricantes que utilizavam seu projeto37, a empresa investiu maciçamente em difusão comercial por meio de
anúncios em jornais, revistas, e criou uma espécie de selo de garantia, a famosa “Faixa Azul”, colada no estrado, próxima
a cabeceira, conferindo autenticidade a genuína Cama Patente.

Cama Patente – Detalhe do selo “Faixa Azul” com o seguinte texto: “Ind. Cama Patente L. Liscio S/A
Foto: Marcelo Andrade

Esse ensaio muito mais descritivo que analítico buscou apresentar um breve panorama histórico sobre a cama
e seus usos, muitas vezes condicionados as diversas variações desse equipamento domiciliar dentro da casa brasileira.
Bem menos comum que a rede, a cama durante todo Brasil colonial foi um artigo raro, disponível para poucos
homens de posse. Suas variações, como catres, camas de vento ou jiraus, por vezes de fatura simples, eram as únicas
alternativas para aqueles que buscavam um repouso. Impressionados com a precariedade dos equipamentos
domiciliares, cronistas e viajantes registraram desde o final do século XVI as venturas e infortúnios em busca de uma
simples cama para o descanso. Esse cenário somente ira se transformar no século XX, quando grande parte da população
passou a ter acesso a camas duráveis e de baixo custo, graças a racionalização do processo produtivo.

37

Os resultados de muitos desses processos eram publicados nos grandes jornais de circulação nacional, com o intuito de alertar aqueles
que já produziam ou que pensavam em produzir camas com as mesmas características da Patente, alerta em letras garrafais “Luiz Liscio
Avisa ao público e com especialidade aos que acham bom negócio participar illicitamente e aproveitar-se do producto da intelligencia e
esforço alheios que: A) As suas patentes acham-se em pleno vigor, garantidas pela lei, pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual em
successivos julgados, e com o apoio da opinião dos mais acatados mestres na matéria [...].” (sic.). ACERVO ESTADÃO. Cama Patente.
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 1933. p. 12. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 20 mar. 2018.
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