~

Museu da
Casa· Brasileira
Solar Fábio Prado

,.
J

,

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnolog ia

", :.

' .

"-

"'-.

Museu da
Casa Brasileira
Solar Fábio Prado

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador Paulo Egydio Martins
SECRETARIA DA CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Max Feffer
DEPARTAMENTO DE ARTES E CIÊNCIAS HUMANAS
Diretor Alfredo João Rabaçal
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Diretor Ernani da Silva Bruno

São Paulo, 1978
3

o que é o Museu da Casa Brasileira
Idealizado por Luís Arrobas Martins, então
Secretário da Fazenda do Governo do Estado,
e de início denominado Museu do Mobiliário
Artístico e Histórico Brasileiro foi objeto
do Decreto-Lei n.O 246, de '29 de maio de 1970, que
o criava e lhe fixava, entre outros, os objetivos
seguintes : 1- coletar , classificar, expor
convenientemente, conservar e restaurar móveis,
alfaias, objetos de arte de decoração de residências,
considerados de valor histórico ou artístico para
o país, especialmente o Estado de São Paulo;
11 - organizar exposições temáticas, comemorativas
ou especiais ; 111 - 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; IVpromover 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
cultural com entidades congêneres; IX - firmar
acordos e convênios com entidades congêneres
ou culturais 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.

e expor convenientemente, objetos de valor
sociológico, histórico ou artístico, ligados à cultura
brasileira, particularmente à paulista, em especial
móveis, alfaias, trajes, jóias, elementos
iconográficos, demológicos e etnológicos , de
torêutica, de artesanato, documentos, livros e
papéis de qualquer natureza que possam interessar
ao estudo dos costumes do Brasil, em particular
de São Paulo, visando principalmente à
reconstituição dos interiores das casas brasileiras,
nomeadamente à das paulistas, das origens até
o presente".
UMA NOVA DENOMINAÇÃO
Posteriormente , o próprio Conselho Diretor
do Museu optou por uma nova alte r ação de sua
denominação. Reportando-se aos termos do
decreto que organizara a instituição, atribuindo-lhe
o objetivo central de "reconstituição das casas
brasileiras, das origens até o prosente", propôs
ao Governo do Estado que o museu passase a se
denominar Museu da Casa Brasi leira , proposta que
foi aceita e concretizada através de novo decreto .

A MOLDURA AROUITETÕNICA

É bem de ver que um museu assim definido
não tem compromissos com a arquitetura do prédio
em que está instalado , nem com o esquema de
espacial idade com que esse edifício se configurou
enquanto residência aristrocrática paulista dos
AMPLIAÇÃO DOS OBJETIVOS
anos 40. Para o Museu da Casa Brasileira, o ed ifício
generosamente doado por Dona Renata Crespi
O Decreto n.O 52.558, de 12 de novembro de 1970,
dispondo sobre a organização e o funcionamento
da Si Iva Prado constitui agora imponente moldura
desse museu, alterava-lhe a denominação para
arquitetônica para abrigar aqueles móveis, utensílios
e equipamentos que, ao longo dos séculos,
Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico
e Histórico Brasileiro, e ampliava seus principais
compuseram o ambiente residencial brasileiro .
objetivos, assim então definidos : recolher , por
revestindo-se por isso de atributos históricos.
cQmpra, doação ou empréstimo, classificar. catalogar sociológicos ou artísticos .
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o que é o Museu da Casa Brasileira

FATORES ADVERSOS

outubro de 1976, uma Resenha Informativa mensal
para registro do andamento e programação das
Várias circunstâncias retardam a definição e o
atividades técnicas do Museu . E entre as
funcionamento do Museu da Casa Brasileira em
programações culturais de rotina, a realização
termos de organização de sua exposição permanente semanal de sessões de um Seminário Permanente
e de atendimento do público. Criado em 1970, só
de Debates, em colaboração com a Fundação Escola
em setembro de 1972 teve condições de começar
de Sociologia e Política de São Paulo, que vem
a se transferir para o Solar Fábio Prado . E somente
sendo efetivado desde 29 de junho de 1973 e do
de dezembro de 1976 a abri I de 1977 puderam ser
programa, também semanal, NOite de Conversa,
realizadas as obras que colocaram o edifício em
para apresentação e debate de temas de Literatura,
condições satisfatórias e seguras para sua atual
Teatro, Cinema, Música e Artes Plásticas, que vem
destinação . O que não quer dizer que por largos
sendo real izado desde 16 de setembro de 1977.
períodos, durante todos esses anos, o museu não
tivesse recebido numerosos visitantes - em
PROPOSTA
condições não ideais - para conhecimento das
peças de seu acervo.
Pretende-se que o Museu da Casa Brasileira seja
instituição dinâmica, inspirada nas mais modernas
diretrizes da museologia e por isso aparelhada
UM POUCO DE RELATÓRIO
de todos os dispositivos técnico-científicos que
Mas também em outros setores de atividade
lhe permitam, não apenas realizar e estimular
pode o Museu da Casa Brasileira re~li.zar algu,ma
pesquisas em torno da evolução do equipamento
coisa, antes desta sua reabertura oficiaI. Na area
domiciliar e dos costumes ligados à casa brasil-eira
de museologia , pesquisando e aprofundando o
de todas as épocas , como colocar , à disposição
conhecimento das peças integrantes de seu
do público interessado e notadamente dos
acervo, para fins de classificação, catalogação
estudantes , através de todos os recursos de
programação da exposição permanente e de futuras
difusão cultural, os elementos informativos de
exposições temáticas; e ministrando cursos para
que disruser, em seu campo específico de atuação.
orientação de monitores. Na área de pesquisa
sócio-histórica, procedendo a um trabalho de
levantamento classificação e fichamento
de informaçõ~s bibliográficas sobre todos os tipos
de equipamento domiciliar utilizados nas várias
regiões brasileiras ao longo do tempo, montando
um arquivo de consulta que já totaliza mais
de 15 mi I fichas. Na área de documentação,
organizando uma biblioteca de apoio às atividades
de museologia e pesquisa sócio-histórica, mas
também franqueada ao público, atualmente com
cerca de 2.500 volumes além de arquivo de
documentos, recortes, fotografias e diapositivos.
Na área de divulgação, publicando três números
do Boletim do Museu da Casa Brasileira e, desde
6
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Solar Fábio Prado

o Solar Fábio Prado -

edifício concluído em 1945
para residência do casal Renata Crespi da Silva
PradQ-Fábio Prado - é atualmente a sede do Museu
da Casa Brasileira .
Em seu" hall de entrada - Decorado com um
busto de Dona Renata, de autoria do escultor Victor
Brecheret - estão afixadas duas placas de bronze,
alusivas à inaguração simbólica do Museu em 1971 :
"O Solar Fábio Prado foi doado ao Governo do Estado
de São Paulo para nele instalar-se uma instituição
de cultura à disposição dos estudiosos de assuntos
ligados à vida do Brasil e de São Paulo" .
" Este Museu foi fundado aos doze dias do mês
de novembro de 1970 sob o patrocínio de Roberto
Costa de Abreu Sodré, Governador do Estado, Paulo
Marcondes Pestana , Secretário de Cultura, Esportes
e Turismo , Luís Arrobas Martins, Idealizador" .
Como as peças representativas da evolu ção do
equipamento domiciliar no Brasil estão colocadas
nas salas especificamente destinadas à exposição,
reservou-se o saguão principal do edifício para
mostrar alguns exemplares mais requintadamente
artísticos, não só do mobiliário civil , como também
do litúrgico , ressaltando a excelência que esse
artesanato teve entre nós. Em uma visão global,
ali estão as técnicas do entalhe, da pintura popular,
dos goivados ingênuos, da prateação , dos vernizes,
dos embutidos ou marchetados, variantes que
sempre caracterizaram o antigo mobiliário brasileiro.
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Exposição Permanente

Esta exposição permanente do Museu da Casa
Brasileira não pretende ser, nem remotamente , uma
reconstituição da residê.pciá de Dona Renata Crespi
da Silva Prado , doadora do solar Fábio Prado ao
Governo do Estado de São Paulo . Nem poderia
pretendê-lo, uma vez que são outros - definidos
por lei - os objetivos deste Museu.
Também não pretende ser uma exposição da
evolução do mobiliário artístico brasileiro , pois
o decreto que criou o Museu definiu-lhe o campo
de atuação. que deve ser voltado, não apenas para
as peças de valor artístico , como igualmente para
aquelas outras peças caseiras que, em razão de
seus atributos antropológicos ou histórico-sociais,
revestem-se de significacão como documentos
de épocas .

PROPÓSITO E ESQUEMA
O que pretende esta exposição - de forma
sum ária e forçosamente imperfeita - é
proporcionar ao visitante algum conhecimento
so bre como evoluiu o equipamento domiciliar
no Br asil. O tema é amplo e complexo. pois há
a considerar . dentro dessa evolucão, as
dif erenciações regionais e as dis'paridades de
equip amento em função de diferentes padrões
soci ais. O visitante poderá perguntar: evolução
do equipamento de que casa? A do Norte , a do
Centro. a do Sul? A do Litoral, a do Sertão? A da
c lasse abastada , da classe média, da classe pobre?
Ou de algo que fosse a síntese de todas elas e cujo
equipamento pudesse ser reconhecido ao longo
de uma evolução de quatro séculos? Na verdade
a evolução do equipamento da casa, no Brasil cuja imagem o MCB deveria traduzir em termos
museológicos - constitui ainda capítulo quase
inexplorado da história da cultura brasileira.

o

museu de casa ideal, sem qualquer dúvida, seria
aquele que. instalado em edificação representativa
de determinada época, ciclo econômico ou região
cultural, dispusesse de acervo igualmente
representativo dessa época, desse ciclo econômico,
dessa região cultural. Nessa linha de pensamento,
pode ser que o Museu da Casa Brasileira venha
a se transformar, ao longo do tempo. em uma
espécie de instituto ou centro de pesquisas
incumbido. tão somente, de orientar e de comandar
a instalação de tais museus.
Nas atuais circunstâncias, parece não haver outra
opção, para sua exposição permanente, além desta
que foi adotada: a da distribuição dos equipamentos
domiciliares, acompanhados de painéis iconográficos
e de textos explicativos, por vários recintos
correspondentes a diferentes épocas da história
da civilização brasileira. Essas épocas seriam :
1) Pré-história (o Brasil pré-cabraliano , o indígena
e sua contribuicão cultural); 2) Séculos XVI e XVII
(a época do iníéio do ciclo do açúcar e das bandeira's
que desbravaram o sertão); 3) Século XV III (o ciclo
do ouro, o povoamento do centro -oeste e a
transferência da sede do governo para o Rio de
Janeiro); 4) a Corte e o Primeiro Reinado (o ciclo
do café, a abertura dos portos , a independência);
5) Tempo do Segundo Reinado (o vapor e as
máquinas , a estrada de ferro, a presença dos
imigrantes); 6) A República e a Primeira Guerra
Mundial (a caminho do ciclo industrial , as
transformacões urbanísticas); 7) O Século XX
e o Tempo Recente (a industrialização. a
metropolização, o cinema, o rádio. a televisão).

Esse esquema geral da exposição permanente
não significa que as peças que atualmente nela
figuram não possam ser substituídas por outras
que, ao longo do tempo, venham a integrar o acervo
do Museu, processando-se dessa forma um rodízio
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interessante e útil , pois permitirá que a exposição
se renove sem perder sua estrutura fundamental
e seu cunho didático.
PARrNTESIS : MOBILIÁRIO ARTíSTICO
Tendo em vista que, nesta exposição, os móveis
predominam sobre todos os demais equipamentos
domiciliares, convém abrir um pequeno parêntesis
para dizer, a propósito das tendências artísticas
que influenciaram a linha do mobiliário luso-brasileiro , que elas foram batizadas (como ocorreu
em toda a Europa) com os nomes dos monarcas
em cujas épocas floresceram. Além de um escasso
número de peças com feitio medieval ou gótico
gue ainda vigoravam em Portugal no início do
povoamento da terra brasileira, deve-se observar
que a partir do século XVII vieram para o Brasil
ou foram feitos aqui exemplares do mobili ár io
manuelino, notadamente as m esas e camas de bilro.
Do mobili ário de curvas, barroco, dispõe o Museu
de algumas peças entre cõmodas , mesas, camas
e cadeiras - móveis que levaram , co nforme sua
aparência mais ou menos requintadas, os nomes
dos mon arc as D. João V e D. José. Na form a
neo clássica, encontram-se exemplares que foram
c hama dos D. Maria I e os Sheraton -bras ileiro , da
mesma fei ção , com evidência das técnicas
do artista inglês Thomas Sheraton . O variado
mobiliário do século XIX se représenta com as
variantes pós Império e uma mobília de sala que
tomou o nome de seu art ífice , o francês Beranger .
Peç as de expressões artísticas mais recentes, como
o Art-Nouveau e o Art-Decõ , também figuram
na exposição.

10

Exposição Permanente/Roteiro

SEM INÁRIOS

•

I

•

•

•

•

•

I
i
o

1808/ 1840

1808/ 1840

TEMPO DO

2° RE INADO

I.

I

A COATE E

o

PRIMEIRO

1

,~""" J
","co "'"

I

OS T EMPOS

1889/ 1918

I
.

SÉCULO

xx.

1II

RECENTES

SERVICOS TÉCN ICOS

I

I----J -

I

SAGUÃO

; L~","..:-

!

,

I,

I

III

I

~

I

I

GUER RA

L..._

REINADO 1 '808/ '840

I

o

1840/ 1889

r

I

A REPÚBliCA E A ~IMEIRA

11

"gã'

I

V>

~

SÉCU LOS

'w

XVI E XVII

-

:f

~

I

I

...•
I

I
~
I

DIRETORIA

: L'

I

-

h.
I1

I

11

Pré-História

o Brasil pré-cabralino. O indígena e sua
contribuição cultural

Antes da história da civilização brasileira sua
pré-história: o Brasil pré-cabraliano, com seu
território e sua gente ainda não revelados ao
mundo civilizado da época. O índio , para o qual
a terra não tem segredos , é o guia do homem
branco na exploração da natureza e na descoberta
dos caminhos. Sua influência cultural persistiria ,
pelos séculos afora, e sobretudo nos primeiros
tempos, na técnica construtiva, no cardápio, nos
sistemas de caça e pesca, na utilização do tabaco,
nos utensílios domésticos, na canoa de tronco
escavado, no tear vertical das redes.
A casa do índio é a morada fragmentada, pois as
funções da habitação se exercem aqui e ali, dentro
da aldeia, inseridas em um sentido comunitário,
onde está implícita a promiscuidade, principalmente
nos abrigos destinados ao repouso . Os dormitórios
coletivos cumprem a necessidade da função abrigo:
há isolamento térmico e total impermeabilidade.
Frestas bem situadas garantem ventilação suficiente .
São aposentos sem janelas, o que é bom , se não
Intencional, porque o escuro protege as pessoas,
dos mosquitos. Próximas às redes, acendem-se
pequenas fogueiras, cuja fumaça também repele
os Insetos. As atividades culinárias são exercidas
ao ar livre ou debaixo de cobertas de palha ou
tijupares.

As mulheres fabricavam louça de barro - potes ,
panelas, frigideiras, tachos.
Sua devoção se praticava no terreiro em ruidosos
rituais. Não tinham totens . Sensibilizavam-se
com as forças da natureza .
Seu lazer , além da cauinagem e das danças, era
o fumo.
Guerreiros por formação , não tinham tradição
de pouso, arribavam fácil e, à ameaça dos inimigos ,
fugiam rápidos , com os poucos trastes de que
dispunham, procurando lugar mais seguro para
nova moradia.

Os índios sabiam fiar e tecer , em fusos compridos
e em teares verticais. A rede era também produ ção ,
desde logo comerciada com o branco.
Não tinham bancos , cadeiras ou mesas . Comiam
sentados no chão ou sobre esteiras de palh a.
Assim como as esteiras, trançavam, com palha,
cestos que também serviam para guardar farinha,
seu alimento principal depois dos produtos da caça
e da pesca.
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Hans Stade n: A lde ia de Uba tu ba
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Séculos ,XVI e XVII
M esa man ueli na de centro, com goivados em toda a volta
e d uas gavetas . Exuberante traba lho de torneados
nas pernas e travas. Séc XVII .
AI! 0,82 c o mp 1,20 larg 0,75 NO de tombo 66
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Frans Pos t. casa de fazenda em Pernambuco .
in Revista IPHAN v . 17

; ..) . 40
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Séculos XVI e XVII
A época do início do Ciclo do Açúcar e das
Bandeiras para o Sertão

Nos dois primeiros séculos de sua formaç ão
a civilização brasileira se apoia principalmente
na indústria do açúcar, que semeia ao longo
do litoral , sobretudo no Nordeste , casas-gra ndes
de pedra e cal e enriquece as cidades de Olinda
e Salvador. Nas demais áreas povoadas, a coleta
de produtos nativos, o pastoreio e as la vou ras
de subsistência sustentadas pelo trabalho de índios
e mamelucos, dão margem a sítíos e povoações
mais pobres , em que predominam as edificações
de taipa e de pau a pique e que se tornam foco s
de expansão das bandeiras para o sertão.
Inspiram-se em motivos religiosos ou em ob jetiv os
de catequese as manifesta ções artísticas que
ocorrem e que se pautam pelo maneirismo e o
barroco , além daquelas manifestações populares
p:oprias da aculturação.
É o tempo das adaptações da habitação a co ndiçõe s

locais . Nas primeiras casas, soluções sincréticas,
aliando técnicas e mater iais de construcão dos dois
continentes. Mas logo se define o form'alismo da
arqL"etura ligada à cultura dominante, portuguesa.
Moradas européias, urbanas e rurais, abr igando um
estilo mesti ço de vida, em que o passadio doméstico
se baseia na mão de ob r a escrava. negra ou índia ,
que influi na maneira de dormir, de comer, de curar
doenças, de louvar os santos. Casas ainda
fragmentadas, com a cozinha quase sempre
no quintal. Prati ca-se o culto r elig ioso em capelas
ou oratórios de tal forma dispostos que os familiares
e os escravos podem orar simultâneamente, sem
contato uns com os outros.

a cama. Incorporou à sua bateria de cozinha a louç a
de barro nativa. Limitou seu conforto aos móveis
muito necessários . Supriu sua casa com arcas e baús
(cai xas l.onde guardava seus haveres , enxoval e
mantimentos.
Entretanto, no litora l açucare ir o. a riqu eza dos
muito engenhos propiciou o luxo de algun s so lares,
o que chegou a impressionar aos missionários
da época. Nes sas casas os móveis eram do Reino
e, se feitos aqui, também saíam das mãos de
mestres portuguese s. Camas de bilro, mesas
manuelinas e arcas com molduras de goivados,
se ostentavam. E até contado res de altos pés
torneados.
A devoção trazida da Península exaltou-se
na so li dão desértic a. Ermid as ao lado de cas as
santuá ri os e altares de rezar missas nos alpendres ,
e nich os e oratórios' pelos quartos, defini am o local
da oração.
Est a pequena mostragem tenta s itu ar os mó ve is
trazidos pelos portugueses e ai nd a aqueles f eitos
po r oficia is do Re ino entre nós. Des ta prim eira fase
do mobil iário Luso-b ras il eir o, destaca -se o armá rio
de dois co rpos, de feição cláss ica, com almofadas
enta lh adas e front ão renascentista. Ao lado
da arc a - de registro tão freqüente nos in ven t ários
de bens - serviu co mo móvel de guard a, para
aco modar peças de enxoval e out ros haver es.

Habituados aos climas meridionais, conhecendo
superficialmente os trópicos, o português ainda não
enfrentara o convívio constante e íntimo da floresta
tropical.

No decorrer do sécu lo XV II não deve ter sido rara
a ex istê ncia de camas como a de bilr os. Os
tor neados eram grandemente usados , tanto po r
po rtugueses quanto por espanhóis. Uma var iante
mais pobre também ocorreu no Br as il , com
a mesma denomin ação .

Seu equipamento volumoso reduziu-se, afeiçoou-se
à moda da terra. Adotou a rede sem desprezar

Mesas partidas ou de grandes abas, com a base
em torneados e me ca nismo de abrir em forma
19
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de portão, foram chamadas de cancela,
Mantinham-se encostadas, como consoles e eram
abertas para a refeição ou para o jogo,
As cadeiras de pau - como eram chamadas quando não tinham o assento forr ado de couro,
tecido ou palha, cons tituem tipo muito encontradiço
na época . Em conj unto, esses móveis se
apresentavam em linha ret a, solidários com o padrão
c lássico que imperava .
Exemp lar r ep resentativo do apar ato case iro de
algumas casas muito abastadas, a mesa manuelina,
também chamada de bolachas pela form a dos
torneados e com todos os demais elementos
artíst icos dessa escola - esp inhados , tremidos
e metais apl icados.

Arm á rio Po rtuguês de ca rvalho, de dois corpos, fartamente
enta lh ado exem plifi ca nd o mobiliário do séc XV II .
AI! 1,95, pro! 0,57 larg 1,46 N.o de tombo 309
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Mesa de cancela , com duas abas, pernas móveis , torn eadas.
Usada para refeições e jogo. De cedro. Séc XVIII.
Alt 0,85 comp 1,20 .N. o de tombo 84

21

Séculos XVI e XVII
Cadei ra rústica co m espa ldar ent al hado.
Alt 0,92 larg 0,43 N° de to m bo 242

Pés enc avilhados.

Ca m a de bilros de or igem po rt uguesa, com colunas torneada s
e cabeceira entalhada. In fluénc ia or iental bem n ítida.
De jacarandá ,
Ali 2,20 co m p 1,90 larg 1, 20 N, o d e tombo 235
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Século XVIII
Papeleira de jacarandá com tampa utilizável, tendo no
interior, escaninhos e segredos para guarda de documentos.
Séc XVII I (final) .
Alt 1,13 larg 1,30 prol 0,75 N.o de tombo 33
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Século XVIII

Aposento paul ista de casa nobre. São Paulo .
in " O Brasil de l hamas En der "
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Século XVIII

o Ciclo do Ouro, o povoamento do centro-oeste e a
sede no Rio de Janeiro

o desbravamento de algumas terras centrais
dá ensejo à definição do Ciclo do Ouro, com raízes
em Minas Gerais Goiás e Mato Grosso, nascendo
as primeiras vila~ distantes da costa, Ouro Preto,
Mariana, Sabará , Goiás, Cuiabá. O comércio interno
ganha novas dimensões, mobiliz ando as tropas
cargueiras, e o rio São Francis co assegura a
unid ade do p::lVoamento interi or. Des loc a-se
do norte para o ce ntro-sul o eixo eco nômi co
do Br as il , transfere-se de Salvador para o Rio
de Jane iro a sede de seu governo e a ocupação
portuguesa se es tend e até o Rio Grande do Sul.
E a época das primeiras academ ias literárias e das
prime ir as manifestações da expressão brasileira
do barroco: Aleijadinho e Mestre Valentim .
As casas desse tempo se caracterizam por uma
espécie de renovação em sua organização , devido
à influência repentina de uma multidão de
ave ntureiros , funcionários e militares recémchegados ao Brasil em busca do ouro ou das
vantage ns dele deco rrentes. Importam-se hábitos
puros , da Metrópo le . As cozinhas passam
sistematicamente a fazer parte integrante das
co nstru ções principais, ora em puxados anexos
à zona de estar, das va r andas , ora dentro do corpo
principal , com seus fogões providos de chaminés
à moda do Algarve. As fun ções da habitação se
definem melhor dentro das construções e o
equipamento domiciliar é enr iquec ido e
aperfe içoado principalmente através do
aprimoramento do mobiliário.
Vale a pena distinguir , nesta fase , a tendência
nativista que vai prevalecer nos costumes e até nas
manifestacões artísticas entre nós. Resultado de
uma acultúração de dois séculos , o brasileiro tem
suas maneiras, sua civilidade própria , seu estatuto.
Assim , embora prevalecessem nas casas senhoriais
os padrões do Reino, insinuara-se um maneirismo
caboclo na confecção do mobiliário utilitário .

Sobretudo as variantes de mes as, são in co ntávei s.
Fugindo aos preceitos dos mestres artesãos .
por todos os caminhos do sertão se fez um móvel
nativo , não tanto regional , como ocorreu nas aldeias
de Portugal , mas com mais div ers idade. Mesas
de pé de lira tr ansform aram-se em bufetes com
gavetas , com rombud as sustentações. As de abas
que pressupunham serviços e emp regos variados,
iam do jogo à refeição e ao balcão ou console onde
se co lo cavam utensíl ios de mesa.
Per outro lado , a explosão artística que definiu
o barroco brasileiro também influiu no mobiliá ri o.
repetindo de forma erudita altas cabeceiras
entalhadas à D. João V , poltronas de espaldar
recortado, espreguiceiros, mesas de encostar,
papeleiras e oratórios. Os grandes centros
artesanais , além da Bahia e do Rio de Janeiro, foram
as c id ades mineiras de Ouro Preto , Sabará
e Mariana.
A ocorrência de um estilo des vi nculado dos padrões
grego-romanos, que tomou o nome de Barroco,
também se manifestou no mobiliár io, mod ificando
sua morfologia, enriquecendo-o com um design
audacioso de curvas, re cortes e entalh es
caprichosos , fug indo de propós ito aos tradicionais
esqueletos arquitetônicos de armários, camas
e cadeiras.
No Brasil essa moda coincidiu com a riqueza do ouro .
Mas o que se f ez de dourado aqui, ficou nas igrejas.
Os móve is caseiros se encheram, is so sim , de uma
profusão de entalhes que a excelência das madeiras
sugeria.
Ricas cabeceiras de cama denunciam a obra
de artífices da terra ou de mestres portugueses;
eram feitas de encomenda , com traça de mestre,
nas oficinas e tendas de ofício . Não são assinadas .
Constituem obra anônima que nas igrejas, graças
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Século XVIII

aos livros de assento, pôde ser identificada, como
no caso do Aleijadinho. No mobiliário civil, não
se conhecem desenhistas nem marceneiros, nem
aqui e nem em Portugal. Assim, cadeiras
artisticamente trabalhadas, de inspiração inglesa
ou francesa, foram feitas por marceneiros hábeis ,
mas que não tinham o costume de identificar seu
trabalho .
Este detalhe, porém, não tira o mérito da obra.
Em uma visão de conjunto, como nesta mostra. pode
ser observada a elegância das linhas de uma cômoda
sóbria, em jacarandá, tendo como detalhe a saia
baixa, entalhada em volutas e a linha sinuosa das
gavetas com os panos frontais realçando o veio
da própria madeira. Mesmo os móveis mais
simples, despojados, guardam uma compostura
artística coerente, quer nos recortes ásperos de um
banco de sacristia ou alpendre, quer no remate
colorido do avental da. pesada cômoda-caixão, que
além do mais representa a variante do móvel pintado ,
tão em voga entre nós, na época.
Uma poltrona de alto espaldar, com tabela em
recorte, grande inclinação do encosto, pés em garra,
ou em outras formas fantasiosas, exprime bem
o destaque de precedência que se devia ao dono
da casa. Examplares como este estiveram presentes
nas grandes casas e, além de sua função ritual
de distinguir o chefe, era oferecida ao visitante.

Cadeira de couro de artesanato rústico (picadores de sola)
com pernas em X, dobráveis, de transporte fácil. S€c XVIII.
Alt 0,92 x 0,38 N° de tombo 80
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Século XVIII

Ra ncho nos arredores de São João M arcos / SP
in "O Bras il de Th omas End er "

/

~,

~\,

.~:.

Banc o d e sac ristia o u alD end re, em vin hático co m
es paldar reco rta d o. Séc XV III.
Alt 1,10 co mp 1,80 N O de tombo 32
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Século XVIII
Espregui c ei ro co m ca bece ira e nt alh ad a e alm of ada em
vel udo . Exe mpl ar barroco do sec XV II I. Usado pa ra o lazer
ocioso , co mo in d ica o no m e.
Alt 1,50 , co m 1,75 larg 0, 87 N° de to mb o 226

Cade ir a d e co ur o co m p rega ri a, c in ze lad a co m mo ti vos
c láss icos . Exe mpl a r do ti po sen ho ri al.
Alt 1,40 la rg 0, 60 pro! 0,45 NO d e to m bo 11 2

Ca ma co m c abeceira enta lh ada na linh a O J oão V, d e
jaca ra nd á. Patrimô ni o d a Cúria Met ro pol it ana,
e m Custódi a no M use u. Séc XV III (f in al).
AI! 1,03 la rg 1,15 co mp 1,90 N° de to mbo ll -A
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Século XVIII
Cõmoda rústi ca em forma de caixão, co m saia recortad3.
Exe mp lar de móvel p intad o, usado largamente no séc XV III.
Mais com um em Minas, p orém encontrado em o ut ras
regiões . Séc XVI I1.
AI[ 1,12 larg 0,84 co mp 1,50 N.o ce tombo 63
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Mesa co nsole co m a caixa re co rt ;;:da em vo luta s, de
jacarandá, utiliz ada para conter vas ilhames . Foi m ob ilia do
Sob rado de Atib ai a.
Doação de Jul ia Fer raz. Séc XVI II (final).
Alt 0,92 x 0,43 N ° d e tombo 79

Arcaz de Sa c ristia em vinhát ico , recortado , na lin h a
D. José I. Peça da á rea litúrgica. Móvel bras ile iro
do séc XVIII.
Alt 1,20 larg 1,40 comp 3,70 N.o d e tombo 49

30

A Corte e o Primeiro Reinado

1808-1840
Marquesa com gavetôes, servindo ao lazer e ao repouso .
Móvel do litoral.
Alt 0.87 larQ 0.93 comD 2.00 N.o de tombo 1
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A Côrte e o Primeiro Reinado
1808-1840
Quarto numa residência do Rio de Jane iro . Notar o chão
assoa lhado e o teto forrado, os pouquíssimos móveis e
a arca em lugar de armário.
in " Q Brasil de Thomas Ender ".
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A Corte e o Primeiro Reinado

1808-1840

o Ciclo do Café, a Abertura dos Portos, a Independência

Ao cabo de três séculos de existência, estão
definidas as fronteiras geográficas do Brasil e sua
consciência nativista, expressa na inconfidência
M ineira e na Conjuração Baiana . O início da
cafeicultura em bases econômicas , a transferência
da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro ,
a abertura dos portos brasileiros ao comérc io
internacional , a fundação da Imprensa Régia e a
presença da Missão Artística Francesa, constituem
etapas de um processo que desemboca na
independêcia política do país e na vivência de seu
Prime iro Reinado . Época do neoclassicismo nas
artes e das manifestaçôes iniciais do romantismo
na literatura.
A tradição rústica que caracterizara a arquitetura
vernácula da casa da época do ouro é quebrada ,
nesta fase histórica, pelo neoclássico introduzido
no Brasil pelos artistas da Missão Francesa e pelos
r ecentes recursos propiciados pelo café. A casa
torna-se erudita . feita com novos materiais e com
maiores definições espac iais. Mais luz e ar dentro
dos compartimentos e zoneamento mais definido .
Interiores decorados, paredes pintadas , mobílias
importadas e, pela primeira vez , o supérfluo dentro
da s casas , expresso em mesinhas de canto ,
aparadores, biombos , cachepôs, bibelôs e quadros ,
escarradeiras de porcelana.

interior na base do azeite e da candeia . Os
mecanismos dos artífices ingleses e a faceirice
de costureiros e cabeleireiros da França talvez
tenham influído na desenvoltura do homem
como de sua casa.
A presença de cientistas , artistas, soldados
e comerciantes estrangeiros que, tendo conhecido
a terra, deram dela seu depoimento escrito e
iconográfico, serviu para a avaliação desses aspectos
da história de nossa cultura .
Entre outras peças , figuram aqui uma cama
representativa dos móveis Império , com elementos
heráldicos na cabeceira e nos pés ; uma cama
D. Maria I, em linhas neo c lássicas , com fina
marcheteria: um marqu esão da ár ea de lazer mas
que .. por seu feitio, podia também ser utilizada em
funções de repouso ; uma mes a Império, com tampo
de mármore e estrado sustentando as pernas ; um
espelho de vestir do mobiliário francês , no estilo
Diretório, com incrustrações de bronze ; e uma
espineta , forma intermediária do cravo para o piano .

A vinda da corte portuguesa veio determin ar a
modificação dos costumes brasileiros e serviu como
ex emplo para a adoção de uma civilidade européia,
já esquecida do povo, e daí por diante repetid a, até
nas províncias, como sinal de progresso . O começo
do século XIX apresentava o panorama caseiro
já modificado por influências neoclássicas
conhecidas e agora engrossado com o repertório
europeu . O sentar-se à mesa de j antar, onde se
exibia a fina louça da fndia e do Reino e as baixelas
de prata do Porto , ia agora se difundir entre o povo ,
que inclusive alterou seus horários de refeições,
presos até então às dificuldades de iluminação
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A Corte e o Primeiro Reinado

1808-1840
Interio r de residênc ia pobre
Jean Baptiste Debret : Viagem Pitoresca e H istórica ao Brasil
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A Corte e o Primeiro Reinado

1808-1840

Espelho de vestir cqrn colunas torneadas.
da Bahia. Séc XIX.
Alt 1,86 larg 1,20 N° de tornbo 74

Ern jacarandá

Espelho de vest i r c orn i nscrusta ç ões de bronze ,
de origern francesa. Séc XIX .
AI! 2,08 x 0,98 N° de tornbo 76
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A Corte e o Primeiro Reinado

1808-1840
Cama com baldaqui m ou dosse l (armação). Do i ni c io
do sec XIX. de inf luência ing lesa. Esir ado de co uro c rú.
Foi usada pelo Barão de Ig u ape .
Doação da fam ilia
Al i 2, 00 comp 1.9:' larg , ,20 N O d e to m bo 73

Cama de d oss el c om march eta ri a n a cab ece i ra .
Linha n êo- c láss ica , em p a u c etim.
Proprieda de d a fa míli a Anha ia d e M elo.
e m Cu stódi a no Mu seu .
Alt 1,95 c omp 1,90 larg 1,20 N ° de tombo 38-A

Tamborete o u m ocho , c o m p e rna s torn eadas, usado n a área
de recepção .
AI! 0,48 x 0,35 NO de tomb o 247
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A Corte e o Primeiro Reinado
180 8-1 840
Cadeira
inglesa ,
Doação :
Alt 0,83

com marchet aria . De sala de visita.
(Sherato n Brasileir o).
J ulia Ferraz.
x 0,40 N.o de tombo 81

Influênc ia
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A Corte e o Primeiro Reinado
1808-1840
Sofá de espal dar continuo. com tabelas horizontais na li nh a
Sheraton brasilei ro.
Comp 1,9 1 prol 0,52 alt 0. 86. N .o do tombo 300

Cadeira de palhinha com espalda r re cortado em tabe l a
I~orlzontal .
FOI usada em sa l a de visilá .
Doaçilo Cassio Egldio de Ouei roz Aranha .
AI; 0.83 x 0.54 N O de to mbo 77
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o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

Sofá poltrona no estilo Beranger.
Das primeiras peças I no gênero.
Origem pernambucana.
AIt 1.03 comp 1,66

Séc XIX.

"
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o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

Res idênc ia do Segu ndo Barão de Pi rac icaba, 1876
Rua Senador Queirós, esq. Br ig. Tobias, SP
Detalhe mobí li a francesa Garraux, foto arqu ivo CQNDEP HAA T
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o Século xx. Os tempos recentes

Carrinho de chá de junco . Dos primeiros modelos.
Alt 0,80 comp 0,78 N° de tombo 307

Anos 30 .

o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

o vapor e as máquinas, a estrada de ferro,
a presença do imigrante

A grande expansão da lavoura cafeeira no
centro-sul do Brasil , o uso do vapor e das máqu inas ,
o funcionamento das primeiras estradas de ferro ,
as novas técnicas construtivas, a ilumina çã o a gás ,
a supressão do tráfico de africanos , a presen ça de
recentes imigrantes europeus , a implantação do
regime de trabalho livre em algumas propriedad es
rurais e as campanhas pela abolição do cat iv ei ro
e pela república, marcam a ex istência sócio-econômica e sócio-cultural do país no decorrer
do seu Segundo Reinado. Nas letras e nas artes
projetam-se personalidades e obras que assinal am
a existência de uma vida literária e artística no Brasil.

de banho, de onde se concluir que as banh e iras ,
de cobre ou de folha , serv iam nas cozinh as ou nos

Nesta época, nas cidades, nas casas ric as e até
mesmo nas remediadas, ocorre uma ren ova ção t ot al
do equipamento doméstico . Quase tudo é importado ,
desde a roupa de cama até os vinhos e as conservas .
As construções passam a conhecer o pro gresso
das instalações sanitárias modern as - já ex iste
água corrente dentro das casas - o banheiro
e a latrina passam a ser intern os e provid os de
aparelhos ingleses, de porc e lana branca . Difunde-se
a iluminação a gás . As janelas são aumentadas
e as casas passam a ter recuos laterais, que
determinam a substituição das alcovas ab af adas
pelos dormitórios ensolarados . Começa-se a morar
melhor.

o equip am ento das ca sas do Seg undo

quartos de do rmir . Apes ar das pr imeir as
ca nal izaçõe s de água - em áreas restr it as
das m aiore s cid ades - levava m-s e aind a ao mar
ou aos rios os dejetos famili are s .
No mobili ári o impun ha-se o rom an ti smo, repe li am-se
as v e lh as form as em linh as m eno res , o ec leti smo
permiti a vár ia s opções. Como t rabalh o art ís t ico
neste pa rti cu lar, lemb re-se a of ic ina dos Beranger,
de asce nd ência fran cesa , co nfecc io nand o um
m obili ári o com t end ênc ias até nati v ist as .
Rein ado
apa rece aqui r eprese ntado po r um co nj unto de sa l a
de vi sitas no estil o Berange r - sof á, po ltro nas
e cad ei r as co m entalh es e pa lh inh a e co nso les co m
t amp o de m árm ore ; e por out ro grupo (sofá e
poltronas ). exe mpl ares fr anceses do mob il iári o
bras il e ir o, usa do po r f am íli as abas t adas do cic lo
do caf é.

A segunda metade do século XIX caracteriza -se
pela assimilação de novos costumes e pelos
benefícios traz idos pelas técnicas industriais , que
penetraram no complexo domiciliar melhorando as
condições de iluminação e de beneficiamento de
produtos de alimentação, se bem que o trabalho
escravo ainda prevalecesse e, com ele , o desmazelo
das cozinhas, em contraste com os cuidados
dispensados à arrumação das salas de visita .
As práticas de higiene persistiam anacronicamente
as mesmas . Não há menção de quarto ou sala
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o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

Oratório com a Santa Ceia . Em jacaranda com torneado s.
Trabalho de miniatura em concepção popular .
Origem baiana .
AI! 1,80 x 0,93 NO de tombo 209

Mesa redonda de centro (o u de chá) com cOluna centra i
e pés de galo. De cedro. Séc XIX.
AI! 0,86 diam 1,10 N.o de tombo 4
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o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

Console com tam po de mármore no estilo Beranger,
de jacarandá. Séc XIX.
A lt 0,90 co mp 1,00 N.o de io m bo 56
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o tempo do Segundo Reinado

1840-1889

Residência, Elias Chaves, hall da sacada
Rua São Bento, São Paulo
in Cia . Prado Chaves, Export. 1887-1947
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918
Escrivaninha Art Nouveau com escaninhos externos e gavetas
laterais.
Patrimônio da Cúria Metropolitana em Custódia no Museu .
Séc XX.
Ali 1,19 ,Iarg 1,25 prol 0 ,70 N.o de tombo 6-A
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918
Re sidê ncia A ugusto de Souza Quei roz , Rua 7 de Abri l , SP
Fot o coleção Gui omar Souza Queiroz , arquivo DI M / PMSP
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918
Lava tório-c ômod a com tampo de mármore e espelho,
des tinad o à toil ete . Séc XX.
Doaç ão de Ju li a Ferraz.
Al t 2, 15 larg 1,15 prol 0,59 N.O de tombo 139

Apa rado r gua rda louça. De dois co rp os co nju gad os co m
trabalho lascad o nos vid ros. Séc XX.
Doação: Ju lia Ferraz.
Alt 2,20 la rg 1,20 p rol 0,58 N° de tombo 142

Cama de casal com cabeceira entalhada e ordem de
torneados (balaustres). Início do séc XX .
Doação de Julia Ferraz.
Alt 1,50 larg 1,50 comp 2,00 N.o le tombo 138
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918
A caminho do Ciclo Industrial. As transformações
urbanísticas

Atinge seu apogeu a indústria da borracha na
Amazônia. Mas, ainda baseada principalmente no
café a economia brasileira começa a se encaminhar
para' o ciclo industrial. Profundas transformações
urbanísticas se processam no Rio de Janeiro, em
São Paulo e em outras cidades, muitas vezes com
sacrifício de valiosas edificações de alta
significação cultural. O uso da eletricidade imprime
novas configurações à paisagem urbana e ao conforto
caseiro. Ao lado do recente" Art Nouveau", passa
a predominar nas artes e nas letras o ecletismo,
a despeito da campanha por uma arquitetura
neocolonial e das tentativas nativistas e
regionalistas de alguns escritores .
No capítulo da arquitetura e da habitação continuam
em grande parte as características da época
anterior, inclusive na exacerbação do ecletismo.
Aperfeiçoam-se todavia os equipamentos domésticos
destinados ao beneficiamento de gêneros
alimentícios . Como resultado da abolição do
cativeiro, diminui a mão de obra escrava no âmbito
caseiro, que passa a ser simbolizada pela empregada
doméstica, morando muitas vezes no corpo principal
da casa. Em decorrência da interrupção das
importações - no fim do período, em conseqüência
da Primeira Guerra Mundial - deixam de vir para
o Brasil mercadorias como o pinho de Riga e outras,
o que contribui para que as técnicas construtivas
procurem maior adaptação a condições locais.

havia mais como impedir. Dava status" morar
dessa maneira.
N

Com relação à louça, foi a época do aparelho
inglês, do mais fino ao comum. Também foi no
começo do século atual que as velhas peças de
iluminação a gás deram lugar aos lustres para
lâmpadas elétricas.
Móveis art nouveau com suas categorias variadas,
destacando-se as conversadeiras, as cantoneiras
para vasos, cabides ou porta-chapéus com espelho.
nos vestíbulos.
Simbolizam esta época, na exposição, uma
escrivaninha, poltrona e estante Art Nouveau, para
grande biblioteca ou escritório; um grande aparador
móvel de sala de jantar revelando trabalho de alta
marcenaria; e mesa e guarda-louça também Art
Nouveau" tendo esta última peça, nas portas de
vidro, o trabalho foscado em voga por esse tempo.

Quando o século XX foi comemorado pelo seu
nascimento, já o seu perfil se definira na terra
brasileira e a civiHzação da Europa podia se orgulhar
de ter invadido os "tristes trópicos".
Um certo ar de francesia se instalara nas fachadas
e interiores de muitas residências. Os homens ricos
do café adotaram a mobília de medalhão francesa
e o uso profuso de cortinas e reposteiros, imprimindo
às suas casas uma morfologia européia falsa. Não
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918
Poltrona austríaca. Com braços e espaldar em madeira
vergada .
Doação: Escola Espade.
Alt 0,92 x 0,50 N.o de tombo 88
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918

Residência Augusto de Souza Oueiroz, Rua 7 de Abri l, SP
Foto coleção Guiomar Souza Oueiroz, arquivo DIM / PMSP
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A República e a Primeira Guerra
1889-1918

Etagére com duas prateleiras de tampo de mármore.
Características de móvel francês. Séc XX (início).
Doação: Maria Aparecida Eustachio.
Alt 1,00 larg 0,95 prof 0,42 N. o de tombo 114

Grande Aparador de sala de jantar. Linha Renascentista
em proposta Art Nouveau. Trabalho foscado nos vidros das
portas superiores.
Patrimônio da Cúria Metropolitana, em Custódia no Museu.
Alt 4,00 prof 0,76 -Iarg 2,00 N° de tombo 2-A
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A República e a Primeira Gue
rra
1889-1918
Resi dênc ia da fami lia üzÓ ri o.
Poço s de Cald as
Retn \tos de Repub lican os . Arqu
ivo FAU USP
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o Século XX. Os tempos recentes
Poltronas Ar! Deco . Linhas arrojadas com uso do metal
brilhante em apliques. Anos 30 a 40.
Doa ção : Conselheiros do M.C.B.
Comp 1,43 x 0,84 e 1,20 x 0,84 N.o de tombo 306
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o Século XX. Os tempos recentes

Residência Conde Alexandre Siciliano, Ave nida Pauli sta, SP
in " O Esta do de São Paulo / Societé de Publicité SudAmericai ne " arquivo CONDEP HAAT
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o Século XX. Os tempos recentes
A industrialização, a metropolização, o cinema,

a televisão

o desenvolvimento crescente do processo de
industrialização coincide com a inquietação po lítico-social que desemboca em revoltas armad as e nos
primeiros movimentos de reivindica ções do
operariado urbano . Abrem-se debates ideol ógicos
e se aprofunda o estudo da real idade nac ional.
No plano das letras e das artes , essa ebuliç ão e essa
procura conduzem à realização da Seman a de Arte
Moderna, iníc io do movimento modernista , que
procura reformular os conceitos e os padrões
artísticos e literários . ~ a époc a das novas técnicas
r.onstrutivas (cimento armado), da metropoliza ção
de algumas cidades , da poderosa influ ênc ia cultural
do cinema norte-americano e da grande ex pansão
dos meios de comunicação , com o rádio e a
televisão .

A s sa las de visi t a adot aram o es t of ado mais ou
menos co nf ortáve l , enqu anto a mob íl ia de janta r
se supri a de pequ enos aparado res e c ri st alei ras
fe itos de br i lh antes fo lh ea dos de embui a.
Pr epar ava-se a casa, co mo O mund o. pa r a um a
se gun da gue rr a mundi al . r es ídu o dos err os da
pr im eir a.
la-s e processa r. em toda a es trutur a fam i li ar
br asil e ir a e em ou tr os seto r es da c ul t ura nac io nal.
um a t end ência à assi mil ação do mode lo soc ial
ameri ca no . Dessa adoção se be nefi c iar am algumas
ár eas do do mi c íli o . espe c ialm ente banh eiros e
co zinh as

Sob o influxo de novas condições de existência
- inclusive a escassez de mão de obra dom ésti ca
- estabelece-se novo zoneamento dentro das cas as
cria-se a copa como elemento de distribui ção,
e o gradativo desenvolvimento das indústrias
de gêneros alimentícios faz diminuir as áreas
reservadas à cozinha . Surgem as edículas e os
apartamentos . O lazer doméstico passa a ser
baseado no rádio e em seguida na televisão , que
determina o ressurg imento da sala de estar .
A mudança do cenário doméstico, dos anos 20 aos
anos 40 , deveu-se sobretudo às mudanças soci ais
e aos veículos de comun icação , isto é, além de
revistas e jornais , também agora o rádio como difusor
de relativa penetração, descobrindo uma clientela
nova e logo cativa de sua mensagem.
A indústria estrangeira ma is uma vez providenciou
o engenho e os modismos em voga , pr i01 cipalmente
através do movimento chamado art decô, uma espécie
de contra-arte ou arte funcional, desenhando o
figurino para essas caixas sonoras . Os rádios
capelinhas f izeram época .
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o Século XX. Os tempos recentes
Radi o vitro l a dos anos 40 .

Caixa de g abine te i ~ r m á ri o ;

Alt 1, 15 x 0,68 NQ de to m bo 132

Radi o d os an os 40 . Em embui a fo lh ea d a.
Al t 0 ,68 NQ d e to mb o 308

Rádio d o tipo Capelinha.
Alt 0,50 N,o de tombo 222
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Anos 30.

A r! Deco .

o Século xx. Os tempos recentes
Cadeiras de metal vergado dos anos 30.
Art Deco.
Alt 0,60 x 0,58 N° de tombo 291

CE.deira de canto do tipo conversadeira.
Doação de Renata Crespi Prad o.
Alt 0,70 x 0,48 N° de tombo 129

Na linha

Inicio do séc XX.

Poltronas Art Deco. Linhas arrojadas com uso do metal
brilhante em apliques. Anos 30 a 40.
Doação: Conselheiros do M.C.B.
Comp 1,43 x 0,84 e 1,20 x 0,84 N° de tombo 306
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Notas Complementares

Um pequeno glossário foi feito para esclarecimento de
alguns termos técnicos usados na classificação e descrição
dos móveis. Foram omitidas definições estilísticas por
não se destinar a Exposição a evidéncias puramente
decorativas. Excetuam-se entretanto as peças do saguão
que , conforme explicação anterior, foram escolhidas para
figurar como representações em destaque de peças do
mobiliário brasileiro, que por si me s mas constituem-se
exemplares especiais dentro de várias categorias.
Foram acentuadas, por outro lado , as funções de alguns
móveis, na pequena legenda de classificação , isto porque
autores eruditos também se preocuparam em situar
as peças do mobiliário dentro de um esquema
de funcionalidade.
Um grupo de seis divisões principais ,
para as funções primordiais, são :
GUARDA : móveis que se destinam a conter pertences,
documentos , utensílios, enxoval, etc . ; entre eles os
armários, arcas, cõmodas, papeleiras,
guarda-roupas, etc,
REPOUSO : aqueles que oferecem comodidade e espaço
suficientes para o sono; em maior número camas, marquesas.
camas de vento, beliches, e até redes.
CULTO. todas as modalidades destinadas ao serviço
religioso, dentro e fora de casa. Entram ai oratório,
genuflexório, nichos, e ainda os propriamente litúrgicos, de
ig reja, que são inumeráveis ,
SERViÇO ' os prestadios, que se oferecem especificamente
a certas tarefas . Encontram -se neste rol as mesas de Jantar,
de cozinha , de canto, de cabeceira, de jogo; as
escrivaninhas, lavatórios , penteadeiras, etc.
DECORAÇAO : quando seu aspecto suntuário aponta-lhes
uso correspondente . São os grandes aparadores, consoles ,
mesas de centro, cristaleiras , etc .
DESCANSO : incluem-se os móveis de assento, propriamente
ditos : cadeiras, bancos , sofás, poltronas, canapés ,
tamboretes etc,
Como se vé, esta calssificação é um esquema provisório ,
usado especialmente por autores portugueses, entre eles
Alfredo Guimarães e Arthur Sandão, que por se aprofundarem
mais no estudo do mobiliário, encontraram razões muito
próprias para atribuir·lhe uma vinculação a mais, além
da simpels dimensão artística, a nivel de colecionismo.

Mais cuidadosa tem sido a posíção de estudíosos do
mobiliário (entre estes a equipe do M C B) como reflexo de
usos e costumes da sociedade; pois mantêm sua
observação na altura das relações sociais desse
equipamento, tendo em vista integrá-lo
fielmente no processo histórico .
Como relação social o móvel (no sentido mais ampo)
abrange uma espacialidade maior, isto é, configura
todo o recheio da área domiciliar.
Inúmeras tentativas de classificação têm sido feitas, val e
notar a do pro!. Carlos Lemos, no seu livro "Cozinhas e Etc. " ,
baseado nas funções convencionais, e mais
uma subdivisão de 15 itens.
Podem-se ainda classificar , em um espaço dinãmico,
12 compartimentos que valem por áreas e fun ções
alternati va mente , e que por si, situariam equipamentos e
atividades em curso no ambiente habitacional .
São 12 estas áreas (aqu i área não é só compartimento
físico, é também ãmbito, atividade) :
a) Recepção , b) Repouso , c) Lazer , d) Devo ção. e) Edu cação,
f) Decoração, g) Higiene , h) Produção , i) Alimentação ,
j) Enxoval, k) Armazenamento , I) Serviços (esta divisão
engloba todos os móveís e utensilios e os compartimentos
onde são exercitados) .
Basead os nesta classificação, atividades e equipamentos
case iro s podem se r examinados em suas diversidades,
mudança s, obsoletismo, sem deixar ainda de receber atenção
por seus valores artisticos, funci o nalidade
e destinação principal.
ARCAZ : cómoda de grandes prop o rções , com gavetões e
pés rentes ao c hão . De stinavam-se à guarda de
paramentos litúrgicos.
BALANÇO diz-se da supe rfície que avança no tampo
das mesas , além das perna s, ou caixas.
BALDAQUIM OU DOSSEL : armação sobre as colunas
laterais das ca ma s, forrado de pano .
BERANGER ' es tilo que tomou o nome do marceneiro francês ,
radicado em Pernambuco nos meados do XIX , aí instalando
ofic ina , que se tornou famosa .
BILROS torneados finos no formato dos bilros de almofada
d2 renda (renda belga) .
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Notas Complementares

BISOTADO : do francês " bisautê " , lapidado nos bordos.
CAI XA : (reI. à mesa) pa rte sob o tampo onde se inserem
as gavetas , quand o ocorrerem .

RECORTADO : quando a superficie aparente : tampo, base,
outros remates, apresenta recortes . Hoje
l aito com auxilio de serra).

CON VERSADEIRAS : cadeiras moduladas permitindo a feição
de assent o duplo , havend o ainda o tipo siamês em S
de grande voga nos anos 20.

SAIA : remate Inferior de cômodas e mesas.

CORPO : com rel ação a armários significa separação· interior.
Nos guarda-lou ç as, supe rposi ç ão (parte superior e inferior).

TORNEADOS : lavores em madeira feitos pelo torno
manual ou mecanico.

ESPALD AR: enc osto dos móveis de assento.
ESPELH O DE VESTIR : grande folha de espelho emoldurada ,
basc ulante, com suporte de colunas .

TRAVAS: peças de segurança para firmeza das pern as
de mesas e cadeiras, com finalidade decorativa,
secundariamente.

ESPINETA : fo rm a inte rmediária entre o c ravo e o piano
fo rte, de so no ridade espec ial.

TR!:S FECHADURAS : ocorrência forma,1 nos tempos co lona is
para permitir vlgllancla de três representantes ofic iais
à abertura e tranca dos cofres.

FOSQUEADO : superffcie fosca feita nos vidros por abrasão
pa ra efeito decorati vo.
FRONTÃO : espécie de arquitrave, emolduramento superior.
Cimalha.
GARRAS SOBRE BOLAS: variante de pés, adotada no
mobiliário Inglês por influência chinesa, repetida em
Portugal e entre nós, no século XVIII.
ILHARGAS: ou quinas, que apareciam arredondadas,
ou rebai xadas com entalhes no final do XVIII.
MEIA-CôMODA : termo usado para designar uma cômoda
menor com duas ordens de gavetas. Os portugueses
também as chamam mesas de encostar.
MOCHO OU TAMBORETE : espécie de banco estofado ou
coberto de couro, sem braços nem espaldar
(bras atual exemplifica peça popular) .
Pt: DE GALO : forma tripode (3 pés) usada nas mesas de
redondo, terminando a coluna central.

t ~mpo

PICADORES DE SOLA : oficiais menores de couro, que
trab alhavam com instrumental rústico .
PIRULITOS : torneados finos em forma de estreitos balaustres.
PROVENÇAL : relativo ao móvel francês típico da Provence.
Cara cteriza-se pelas a·lmofadas em linhas curvas
e ornamentação barroquizante.
PU XADORES: peças salientes ou com alças, colocadas em
gavetas e portas de armários, cômodas, mesas,
para facilitar seu manejo.
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RODrZIO: uso de rodas nos pés de móveis.

Museu da Casa Brasileira
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 774
Telefones: 210.2564,210.3275,210.3727
CEP 01452 São Paulo SP

QUADRO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE
DIRETOR TÉCNICO
Ern an i da Silva Bruno
SECÇÃO TÉCNICA
CHEFIA:
Ruth Santina Sellega
ÁREA DE ATIVIDADES ESPECíFICAS :
Coordenação:
Maria Afonsina Furtado Rodrigues
Monitoria:
Raymond Louis Rebetez
Vera Cíntia Álvares
ÁREA DE PESOUISA SÓCIO-HISTÓRICA
Coordenação:
Maria de Lourd es Freitas Jul ião
Pesquisadores:
Heloisa Oueiroz Teles Arrobas Martins
Maria Cristina Barbosa Lopes Coelho
Auxiliares:
Maria Auxiliadora Colombo Arnoldi
Maria Helena Santos Albuquerque
Marjorie Féder de Melo
ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA :
Coordenação:
Isolin a Maria Junqu eira de Assis
Auxiliares:
Haydée R. Ghersel Michalany
Maria Helena Mossi
Nelisa Ramirez

SECÇÃO ADMINISTRATIVA
CHEFIA:
Márcia Maria Hattnh er
Auxiliares:
Ada Fonseca
Faustina Bran co Veit
Francisco Alamino Júnior
Mário Ambuba
Zeladoria e Vigil ância:
Archimino Francisco de Sousa
Elenice de Freitas
Eugênio Alves dos Santos
Helena Penteado Du arte
Hel ena Pente ado Trajano
Jorge Luiz Laurind o

Até 15 de março de 1976 o Museu da Casa
Brasileira foi orientado por um Conselho Diretor
de que participaram ao longo de todo esse períod o
ou em parte dele, Antonio Cândido de Melo e Sou sa.
Carlos Alberto Cerqueira Lemos, Eldino da Fonseca
Brancante, Ernani da Silv a Bruno , Eunice M arg arid o
Monteiro de Barros , Fer nando Barjas Millan . Luca s
Nogueira Garcez, Octales Marcondes Ferreir a, Paul o
Duarte, Renata Crespi da Silva Prado , Sérgio Bu arque
de Hol anda e Sylvia Sodré Assumpção.
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Museu da Casa Brasileira

Projeto e Organização da Exposição
Carlos Alberto Cerqueira Lemos
Ernani da Silva Bruno
Maria Afonsina Furtado Rodrigues

Projeto de Comunicação Visual
Júlio Abe Wakahara
Vera Maria de Barros Ferraz
José Sales Costa Filho

Catálogo composto e impresso no
Serviço Gráfico da
Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia
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