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Resumo 

Este trabalho busca problematizar questões intrínsecas à natureza constitutiva do Museu da Casa 
Brasileira (MCB), localizadas em sua trajetória por meio da observação das exposições do seu acervo, 

associadas a ações ligadas à construção do patrimônio material e imaterial sobre o morar no Brasil, na 
análise de sua formação desde a fundação do Museu aos dias atuais. 

Em sua origem, o MCB encerra desafios significantes, cujo desenvolvimento histórico nos aponta a 
contradições de grande complexidade, associadas à ideia de formar um patrimônio representativo de 
nossa cultura por meio dos modos de morar, especificamente pelo viés do habitat, as casas com seus 
objetos cotidianos, considerando a extensa territorialidade e a diversidade de soluções postas pela 
civilização brasileira ao longo de sua história e na contemporaneidade. 

Considerando que esta análise está focalizada em alguns pontos fundamentais para a constituição do seu 
patrimônio museológico central, perguntamos: como dar conta de construir uma memória representativa 
da Casa Brasileira nessa escala de abrangência e formar um patrimônio que seja coerente com as distintas 
realidades sociais apresentadas? Um Museu da Casa Brasileira, de qual casa, de quais brasileiros? 

Procuramos elucidar tais problematizações observadas ao longo de sua história, que segue em 
elaboração. 

 

 

Representation and cultural identity in the MCB collection Keywords: material culture; design; 
museum; Brazilian house 

Abstract 

This study aims to raise questions on intrinsic issues to the constitutive nature of the Museu da Casa 
Brasileira (MCB), placed in its trajectory by observing the exhibitions of its collection, associated with 
actions related to the construction of material and immaterial heritage about living in Brazil, in analysis of 
this formation from the foundation of the Museum to the present day. 

In its origin, the MCB contains significant challenges, whose historical development points to contradictions 
of great complexity, linked to the idea of building a representative heritage of our culture through the ways 
of living, specifically through the habitat perspective, houses with their routine objects, considering the 
extensive territoriality and diversity of solutions posed by Brazilian civilization throughout its history and 
contemporaneity. 

Considering that this analysis is focused on some crucial points for the constitution of its central 
museological heritage, we ask: how to manage the building of a representative memory of the Brazilian 
House on this scope and form a heritage that is coherent with the different social realities presented? A 
Museum of the Brazilian House, which houses, which Brazilians? We tried to elucidate such 
problematizations observed throughout the history of the museum which is still being elaborated. 

                                            
1 Este é o décimo quinto artigo do projeto Acervo Revelado que tem como objetivo apresentar ao público pequenos textos 
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. Diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Arquiteto, atualmente, é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na área de Design, com linha de pesquisa sobre teoria e história do 
design e orientação da Professora Dra. Maria Cecilia Loschiavo dos Santos. 
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Problemas fundamentais 

[...] acontece que no Museu nós temos, na nossa sociedade pelo menos, um lócus 
estrategicamente adaptado para que se tome consciência ou que se aguce consciência dessa 
materialidade que é matéria-prima da nossa existência, dessa nossa condição corporal. Um 
Museu opera com coisas materiais, e, sobretudo, porque em um Museu o que eu tenho é esta 
materialidade em uma distância da minha experiencia cotidiana. Imaginar que se possa 
transportar a vida cotidiana tal como ela flui para o Museu, é uma perspectiva que ignora o que 
seja a vida cotidiana e o que seja o Museu3. 

O Museu da Casa Brasileira encerra em sua missão este desafio primordial de comunicação museológica, 
entre tantos outros, que traz na sua marca de origem, definidora como repositório da cultura material das 
casas brasileiras, seus objetos cotidianos ou artefatos que revelam nossa prática cultural por meio do 
morar, um compromisso que problematiza intrinsecamente sua natureza originária, nas duas pontas da 
questão destacada nesta epígrafe, por ser um museu dedicado à salvaguarda da memória do cotidiano. 

Não bastasse esta natureza intrincada e contraditória à princípio, veremos desde sua fundação, uma 
complexidade que não diminui com os anos, em busca de estabelecer parâmetros para a abrangência das 
categorias tipológicas, recortes territoriais, sociológicos, econômicos e culturais a serem incorporados 
como patrimônio da cultura material de um morar tão diverso, característico deste país de extensão 
continental. 

Destacamos aqui três problemas iniciais colocados ao Museu, o primeiro, inerente à constituição da sua 
própria natureza museológica e outros dois, que se intercalam, relativos à identidade e à representatividade 
cultural pretendida, buscando caminhos norteadores frente ao desafio institucional, sem a ambição de 
estabelecermos vias conclusivas, muito menos acreditar que estas questões sejam as únicas. 

O desafio primordial do MCB posto acima, pressupõe ampliar o debate relativo à condição do espaço 
sacralizado da instituição museológica, relacionado à transposição daquilo que é ordinário para o espaço 
do extraordinário, da vida comum à condição estática, como descreve Giorgio Agamben,“A impossibilidade 
de usar tem o seu lugar tópico no Museu”, um espaço definido na sociedade contemporânea onde “Uma após outra, 
progressivamente, as potências espirituais que definiam a vida dos homens [...] retiraram-se, uma a uma, 
docilmente, para o Museu.” O lócus da “[...] dimensão separada para a qual se transfere o que há um tempo era 
percebido como verdadeiro e decisivo, e agora já não é” (AGAMBEN, 2007, p.65). 

Uma tentativa de resposta a este desafio, em termos institucionais, deve ser tema para uma longa 
digressão sobre os programas associados à comunicação do acervo, abordagens de projetos educativos 
e de elaboração expositiva, que busquem dirimir este paradoxo original. O que nos debruçaremos a seguir, 
é sobre os outros dois problemas, relativos ao estabelecimento de parâmetros identitários e de 
representatividade cultural, que foram apresentados no MCB até então, desde sua criação, na 

construção do patrimônio das memórias a serem ‘guardadas’ neste Museu. 

 

Identidade 

Em seus primeiros atos constitutivos, o Museu passou, em um curto período de tempo, por três mudanças 
de nominação, oscilando em busca de uma melhor definição de sua identidade, cujo protagonista decisivo 
foi seu primeiro diretor, o historiador Ernani da Silva Bruno (GUERRA, 2015, p.112). Nasce em 1970 como 
Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, um espectro genérico que no mesmo ano muda 
para Museu da Cultura Paulista - Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Esta nova definição estava 

marcada notadamente por uma ambiguidade apontada por Ernani, pois ao mesmo tempo que propunha 
um recorte de âmbito nacional seria dedicado à comunicação da cultura paulista. Como visto no decreto 
de renomeação, o museu já incluía matrizes essenciais ligadas ao seu desdobramento posterior, mas, 
entretanto, restringia a abordagem às representações materializadas na cultura paulista: seria dedicado “[...] 
ao estudo dos costumes do Brasil, em particular de São Paulo, visando, principalmente, à reconstituição dos 
interiores das casas brasileiras, nomeadamente à das paulistas [...]” e trataria de “[...] objetos de valor 
sociológico, histórico ou artístico, ligados à cultura brasileira, particularmente à paulista[...]” (GUERRA, 

                                            
3 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Dimensão material da vida humana. Trecho extraído de transcrição de palestra 
ministrada no MCB em 13 de setembro de 2005, em virtude do lançamento da versão digital do projeto “Equipamentos 
da Casa Brasileira – Usos e Costumes”. Publicado em LATORRACA, 2011, p.80. 
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2015, p.112). 

Vemos que esta proposta trata de uma gênese identitária associada à valorização da hegemonia 
econômica e cultural do estado4, refletindo sua natureza de criação política e o comprometimento com a 
elite local, um fator que marcará, como veremos, as ações iniciais com reflexos posteriores no que diz 
respeito à abrangência historiográfica das abordagens do acervo. 

Em 1971 o Museu passou a ser definido como Museu da Casa Brasileira, estruturalmente nos moldes que 
seguem até hoje, como instituição claramente dedicada ao “estudo e a problematização das questões ligadas 
a casa e os equipamentos domiciliares brasileiros” (GUERRA, 2015, p.112). Um escopo de tirar o fôlego5, 
sobretudo se imaginarmos as condições ideais de uma ação governamental de tal porte, que deveria 
empreender um extenso e dedicado mapeamento multidisciplinar e nacional sobre o tema. 

O melhor desenvolvimento prático em consonância com a nova missão, foi a constituição de uma 
documentação basal para a instituição, que a identifica museologicamente6, o Fichário de Equipamentos 
Usos e Costumes da Casa Brasileira. Nomeado posteriormente como Fichário Ernani Silva Bruno, foi 
resultado de uma extensa pesquisa chefiada por Ernani, que mapeou temas relacionados aos usos e 
costumes do cotidiano brasileiro, ordenados pelos tópicos Alimentação, Construção, Costumes, Objetos e 
Equipamentos. Sua catalogação foi feita a partir das mais distintas fontes, revelando uma postura 
historiograficamente avançada para o período, abrangendo desde relatos de viajantes (século 19), 
cronistas (séculos 16,17 e18), inventários e testamentos publicados pelo Arquivo do Estado, inventários 
dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira à literatura ficcional (século 19)7. 

À frente do Museu da Casa Brasileira, uma instituição destinada à preservação da materialidade 
da casa brasileira, ao produzir o Fichário, Silva Bruno criou a possibilidade de desenvolver ações 
de comunicação a partir de dois acervos distintos, mas complementares. Um de natureza material, 
que por mais variado e amplo que fosse não conseguiria dar conta do universo material da casa 
brasileira ao longo dos séculos. O outro imaterial, com potencial alargado, poderia recuperar por 
meio da documentação disponível de forma ampla os mais variados aspectos da materialidade 
desta casa (GUERRA, 2015, p. 278). 

Um trabalho fundamental e potencialmente aberto, que suscita complementaridade e orientação à 
constituição do acervo e suas exposições, e representa para o Museu uma base fundamental à necessária 
pesquisa continuada, que poderia hoje ser expandida e diversificada a partir do século 20, considerando 
as mais distintas disciplinas e a gama infindável de possibilidades de novos tráfegos de informação atuais, 
um banco de dados essencial sobre o tema identitário do MCB. 

 

Representatividade 

A primeira exposição8 que reinaugurou o Museu em 1978 (Figuras 1 e 2) com sua coleção inicial, estava 

                                            
4 A exemplo disso, na acalorada discussão que se seguiu acerca da mudança de nome para Museu da Casa Brasileira, 
portanto pela supressão do recorte “Paulista”, Wilton Guerra nos relata a partir de ata de reunião do conselho diretor, 
que o conselheiro Paulo Duarte se posicionou “[...] favorável à conservação do nome de Museu da Cultura Paulista, 
observando que amplitude, no caso, seria virtude e não defeito, chamando a atenção para tudo quanto São Paulo fez 
pelo Brasil.” (GUERRA, 2015, p.115) 
5 O novo decreto de renomeação definia: “O Museu da Casa Brasileira tem por objetivo principal a reconstituição dos 
interiores das casas brasileiras, das origens até o presente, através da coleta, mediante compra, doação ou empréstimo 
de objetos de valor histórico, sociológico ou artístico, ligados à cultura brasileira, em especial, móveis, alfaias, talhas, 
trajes, jóias, elementos iconográficos, demológicos e etnológicos de torêutica, artesanato, documentos, livros e papéis 
de qualquer natureza, que possa interessar ao estudo dos costumes brasileiros, classificando, catalogando, expondo e 
preservando o acervo assim formado” (SÃO PAULO -Estado. Casa Civil. Decreto nº 52.668, de 1º de março de 1971. 
Dispõe sobre mudança de denominação de unidades e dá providências correlatas São Paulo, 1970. Apud GUERRA, 
2015, p.116). 

6 O Fichário de Equipamentos Usos e Costumes da Casa Brasileira é basal nesse sentido, 
estabeleceu “um acervo imaterial de 28.900 fichas sobre a casa, os equipamentos domiciliares e diversos outros temas 
transversais a estes, que permitem compreender a casa brasileira na sua amplitude, complexidade e especificidades. 
De fato, um trabalho interdisciplinar que à Museologia, articulou a História, a Antropologia e a Etnologia” (GUERRA, 
2015, p.280). 
7 Listagem elaborada a partir de relatório confeccionado pela equipe de pesquisa do Museu em 1996, a pedido da direção 
do MCB. Centro de Preservação, Pesquisa e Documentação MCB. 
8 “Por questões de ‘ordem técnica e burocrática’ a reabertura oficial do Museu, foi adiada por diversas vezes. Somente 
em 16 de agosto de 1978 a primeira “Exposição Permanente” do Museu da Casa Brasileira foi inaugurada. Ou seja, 
somente oito anos e dois meses depois da sua criação, o MCB oficialmente abriria ao público com as devidas condições 
necessárias (GUERRA, 2015, p.261). 
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carregada de signos de representação do morar característico do poder hegemônico, com notória 
centralidade narrativa atribuída ao olhar do colonizador, traçando uma análise da construção da civilização 
brasileira associada ao desenvolvimento do mobiliário e à composição dos interiores de casas em 
diferentes ciclos de expansão da ocupação imperial do território. Definida em sete módulos9, organizados 
cronologicamente até o século 2010, a mostra contava a história11 em períodos estabelecidos a partir do 
século 16, relegando o momento anterior à ocupação do território pelos portugueses a uma simples e 
reduzida menção12 definida como pré-história. Esta desconsideração pelo período anterior à ocupação 
imperial do território, ocupado por outra civilização que não a europeia, há pelo menos 12 mil anos, indica 
também, pelo teor simbólico do material exposto, o olhar do conquistador, reduzido à observação do outro, 
como raça inferior, portanto de cultura primitiva ao ser classificada como pré-histórica. A centralidade 
temática da abordagem, que ressaltando distintas etapas consideradas como representativas da evolução 
do morar ao longo dos tempos, apresentava sobretudo a materialidade das classes dominantes13. 

A abordagem cronológica, linear e de presunção evolutiva, organizada a partir da narrativa histórica dos 
grandes fatos, estipulando “uma periodização determinada pelos ciclos econômicos e políticos da nossa 
história” (GUERRA p,263), era uma prática corrente em alguns Museus históricos do período, inclusive como 
havia sido recentemente organizada no Rio de Janeiro a “Exposição Histórica Permanente do Museu 
Histórico Nacional” (GUERRA, 2015 p.264). 

Podemos aferir no recorte proposto pela exposição, um certo descompasso com as bases constitutivas do 
próprio Museu, se considerarmos que a operação museológica, já mencionada como como avançada para 
a época, dado seu amplo espectro de prospecção de histórias e ao devido compromisso com os atributos 
antropológicos e históricos sociais previstos, buscava maior diversidade de memórias a serem resgatadas 
pelo Museu. O escopo inicial apresentado, ficou restrito a um viés de observação que, embora contasse a 
previsão de amplo espectro de pesquisa, revela ser, como resultado aplicado à “Exposição Permanente” 
inaugural, uma contradição da pratica. 

 

                                            
9 1) Pré-história (o Brasil pré-cabraliano, o indígena e sua contribuição cultural); 2) Séculos XVI e XVII (a época do início 
do ciclo do açúcar e das bandeiras que desbravaram o sertão); 3) Século XVIII (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 transformações urbanísticas); 7) O Século XX e o Tempo 
Recente (a industrialização. a metropolização, o cinema, o rádio. a televisão) (CATÁLOGO, 1978, p. 10). 
10 O módulo do século 20, provavelmente devido às dificuldades inicias enfrentadas para a constituição do acervo, não 
abarcava para além do Art-déco. 
11 O projeto expográfico foi desenvolvido pelo museólogo, arquiteto e fotógrafo Julio Abe Wakahara (15/01/1941 – 
21/11/2020). Além do mobiliário e dos objetos selecionados, “...a mostra estava composta por um conjunto de oito painéis 
com “textos explicativos” e vinte e oito outros “painéis iconográficos” com quarenta e oito fotografias de fachadas, de 
residências e ilustrações de viajantes (Hans Staden, Jean de Lery, Franz Post, Thomas Ender, Jean Baptiste Debret 
entre outros), que se distribuíam por dez ambientes do Museu, correspondendo “a sete épocas da história da civilização 
brasileira” (GUERRA, 2015, p.261). 
12 “No módulo ‘Pré-História’, não havia objetos, somente as ‘estampas’: ‘aldeia de Ubatuba’, ‘mulheres fabricando 
bebidas’, ‘rede em que dormem índios’ de Hans Staden (‘Duas viagens ao Brasil’); ‘cena da vida indígena’, ‘saudação 
lacrimosa dos índios Tupinambá’ de Jean de Lery (‘Viagem a Terra do Brasil’)” (GUERRA, 2015, p. 269, 270) 
13 A exemplo, em um depoimento de 1979 para a revista carioca Arte Hoje, a diretoria do museu descreve: “[...] a diretoria 
do Museu teve a preocupação de tornar esta viagem (no tempo, pela exposição) a mais ordenada possível e, assim, 
dividiu o mobiliário e utensílios do acervo conforme suas épocas, criando ambientes que lembram os salões da Corte, 
um quarto de casa grande, uma sala típica do barroco mineiro ou a cozinha de uma fazenda de café” (ACERVO MUSEU 
DA CASA BRASILEIRA. Fundo Maria de Lourdes Freitas Julião. Artigo de Revista. SERENZA, Eli. Nossos Móveis, 
Nossa História. Revista ARTE HOJE. Rio de Janeiro: Editora Globo. Jan. 1979. p. 40. Apud GUERRA, 2015, p. 267). 
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Figura 1 - A República e a Primeira Guerra Mundial 

Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. [Catálogo de divulgação dos Museus 
Integrantes Secretaria]. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, 
Ciências e Tecnologia, (c. 1979) (GUERRA, 2015, p. 359). 

 

Figura 2 

 
Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. [Catálogo de divulgação dos Museus Integrantes 
Secretaria]. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Ciências e Tecnologia, (c. 
1979) (GUERRA, 2015, p. 359). 

 

Temos aqui estabelecido desde o princípio, um perfil de abordagem problemática para o Museu, em seu 
compromisso de abarcar amplamente o aspecto cultural do morar no país. No texto de apresentação do 
catálogo, percebemos uma consciência sobre essa lacuna14, reconhecendo que a devida 
representatividade da história do equipamento da casa brasileira “cuja imagem o MCB deveria traduzir em 

                                            
14 À guisa de reflexão, uma alternativa possível para amplificar de forma mais diversa a reconstituição do caráter plural 
do morar brasileiro, lembramos da mostra Caipiras, capiaus: pau a pique (1984) realizada pela arquiteta Lina Bo Bardi 
seis anos após a apresentação do MCB, no espaço expositivo do SESC fábrica da Pompéia. Ali, o universo rural da região 
da Serra da Mantiqueira foi apresentado por meio da ambientação dessa cultura cotidiana, construindo in loco as 
“arquiteturas rurais” (a casa, o forno à lenha, a capela de orações, o alambique de pinga, o boteco e os cercados dos 
animais) com o cuidado de não valorizar condições precárias de existência, mas sim, revelar de certa forma, a arte 
integrada à vida, útil, como parte de uma realidade dura a ser superada, e não para ser transformada em objeto simbólico. 
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termos museológicos - constitui ainda capítulo quase inexplorado da história da cultura brasileira” 15. Talvez 
uma justificativa, ou de fato a indicação da ausência de estudos mais aprofundados, ainda não elaborados 
pelas pesquisas da época? De qualquer forma, o resultado da exposição surpreende pelo direcionamento 
da abordagem, sobretudo se considerarmos na análise do contexto local, que o embate acerca da 
dicotomia ‘arte erudita e popular’, portanto sobre a representatividade das culturas locais nos museus 
brasileiros, já estava colocado de forma veemente pela arquiteta Lina Bo Bardi, senão ainda no âmbito da 
proposta museológica inicial do primeiro Museu de Arte de São Paulo da Rua 7 de Abril (MASP & de Abril 
1947-1959)16, certamente e com expressa clareza, estava no projeto de Museu de Arte Popular proposto 
para o Solar do Unhão na Bahia em 1963. 

Neste Museu, Lina propôs simbolicamente uma reconstrução cultural por meio de exposições, cujo projeto 
de ‘museu- escola’ constitui verdadeira afronta à ideia colonial de existir uma civilização superior, sobreposta a 
outra (não civilizada) em território colonizado17, marca fundamental da modernidade ocidental. No Museu 
concebido, coleções de distintas representações da cultura material brasileira (Civilização do Nordeste, 
O Índio, África Bahia e A Europa e a Península Ibérica), seriam voltadas ao estabelecimento de uma 
escola democrática de design que aproximasse artesãos, designers e arquitetos, a Escola de Desenho 
Industrial e Artesanato. Posteriormente, em 1969, inaugurou o MASP da Avenida Paulista com a exposição 
a Mão do Povo Brasileiro, e realizou outras inúmeras apresentações que promoviam a valorização de 

uma produção artística cotidiana desprezada pelos campos das artes e do design, localizadas nas 
manifestações locais autóctones e ligadas a expressões técnicas e artísticas espontâneas, resultantes da 
fusão entre diferentes fundamentos de matriz indígena, africana e europeia, juntos, portanto, mestiços. Ela 
operou com clareza a necessária mudança deste paradigma cultural, definido a partir do olhar euro 
centrado, colonial, segundo ela atrelado ao que definia como “complexo de inferioridade” 18 que contaminava 
todas as classes brasileiras19 e impedia a ampla compreensão para a categoria cultura e sua representação 
na nossa sociedade, desde seus aspectos mais originários20. 

Em contraponto, a primeira exposição do MCB, sob esta ótica, parece operar na abordagem histórica do 
cotidiano, um procedimento de fetichização das peças destacadas na mostra, ressaltando o “aspecto 
artístico” dos móveis representativos da elite, acompanhados por registros fotográficos de casas de famílias 

                                            
15  “O que pretende esta exposição - de forma sumária e forçosamente imperfeita – é proporcionar ao visitante algum 
conhecimento sobre como evoluiu o equipamento domiciliar no Brasil. O tema é amplo e complexo. pois há a considerar, 
dentro dessa evolução, as diferenciações regionais e as disparidades de equipamento em função de diferentes padrões 
sociais. 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 classe 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” (CATÁLOGO, 1978, p. 9). 
16 Cabe esclarecer que esta primeira fase de atuação da arquiteta no campo museológico (1947- 1959), com a criação 
dos espaços e aparatos pedagógico-expositivos, consideramos como um ‘gesto civilizatório’, que pode ser lido como 
representativo da construção do domínio capitalista a partir do universo europeu (WALLERSTEIN, 2007), portanto ligada 
ao campo de expansão do moderno do segundo pós guerra. Entretanto, são localizados neste momento, tentativas de 
romper com algumas fronteiras pré-estabelecidas para o campo da cultura, estabelecido como forma erudita associada 
aos museus, predominantemente relacionada à história da arte ocidental de origem narrativa europeia. O MASP 7 de 
Abril tratava da cultura em sua acepção liberta da aura ‘exclusiva’ da arte elevada, portanto, mais integrada à produção 
econômica e social, vista como manifestação ordinária (WILLIAMS,2007), comum, sem fronteiras culturais ou temporais; 
como parte da compreensão do trabalho humano, democratizando seu acesso, difusão e processo de criação. 
17 Pela compreensão do estabelecimento de uma circulação de ideias entre o centro hegemônico gerador e a periferia 
colonizada, proposta pela reflexão de Antônio Candido (CANDIDO, 1989), esta obra de Lina simboliza um retorno 
provocativo e indigesto à metrópole, sobretudo no campo do design, pela ideia de reconstrução de modelos estruturados 
para a produção de objetos pelo capital industrial ocidental. 
18 [...] qual era a luta contínua dela, constante? Era dizer para nós brasileiros que nós temos que nos livrar do peso mais 
amargo, mais cruel que é a herança da escravatura. Que só acabou no final do século 19, uma vergonha. Está 
impregnada na alma de todos os brasileiros. Isso é uma mancha, um peso enorme em todos os brasileiros, não importa 
de que classe social. E a Lina via isso, como alguns outros intelectuais viam, que a gente tinha que se livrar desse 
complexo de inferioridade que permeia toda a sociedade brasileira. (FERRAZ, 2018). 
19 Tal complexo, se apresenta para além do complexo de inferioridade de raça, como definido por Frantz Fanon (FANON, 
1979), mas sobretudo, está associado em nossa cultura, ao próprio ambiente branco gerador de cultura oficial, em um 
país marcado historicamente pela sua existência colonial periférica, cujo branco dominante é também crivado pelo 
complexo de inferioridade frente ao branco europeu ou norte-americano (CARDOSO, 2014). 
20 Considerar nossos fatos históricos primordiais, ancestrais, equalizados historicamente com a conquista imperial do 
território, é crucial para buscarmos compreender vários aspectos de enfrentamento cultural apontados em suas 
exposições, com temáticas originalmente alheias ao ambiente elitizado dos museus, que enalteciam ‘um’ ponto de vista 
ou ‘um’ modelo ideal cultura, hegemônico, marcado pela condição de subordinação original estabelecida pela 
colonização (McCLINTOCK, 2010, p. 341-376). 
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tradicionais21, quiçá um fato alinhado pela alavancada inicial de doações e contribuições das famílias que 
ali almejavam ter sua representação. 

Outro aspecto, não menos importante a ser considerado, sobre a questão de representatividade 
institucional e a formação de seu acervo, é a presença portentosa característica da sede em que o museu 
se estabeleceu desde 1972, depois de ocupar desde 1970 um pequeno sobrado na Alameda Nothman, 
chegando a se sugerir em ata do Conselho Diretor de 1970, que “[...] as proporções e a beleza do Solar Fábio 
Prado (sede do Museu) exigem que ali se coloque apenas mobiliário nobre [...]” (POLÍTICA DE GESTÃO DE 
ACERVOS, 2018, p10). 

Já na abertura de 1978 com sua primeira mostra planejada de acervo, este ponto foi identificado como 
problemático na intenção em separar as abordagens pretendidas pela missão do Museu da arquitetura de 
sua sede, conforme registrado no texto do catálogo, descolado do “esquema de espacialidade com que esse 
edifício se configurou enquanto residência aristocrática paulista dos anos 40.” 22Esta presença simbólica do 
Solar é um ponto a ser elaborado, não como impeditivo, mas com atenção sobre a expressão institucional 
mais abrangente das distintas formas do morar, pois sobretudo nos períodos em que o acervo expôs 
conjuntos de moveis predominantemente aristocráticos (até pouco tempo atrás como veremos a seguir), 
estes eram confundidos pelo público como sendo peças originais integrantes da residência Crespi Prado, 
associando o MCB à ideia de Museu casa, outra preocupação colocada desde o princípio23. Ainda hoje, o 
Solar é um assunto considerado como ‘barreira’ a ser transpassada pelo o público passante, que não associa 
sua imagem a um museu, muito menos destinado a temas comuns a todos os brasileiros, acessíveis e que 
deveriam ser representativos da realidade de todos. Há uma anedota contada reiteradas vezes pelo 
professor Carlos Lemos, membro do Conselho de Orientação Cultural do MCB, ao qual participou desde 
o início, que exemplifica bem este aspecto imponente do Solar: descreve ter visto algumas vezes “pessoas 
fazendo o sinal da cruz” ao passar em frente ao Museu, como se ali fosse uma igreja, uma clara menção à ideia 
de que a Casa Brasileira que acolhe o MCB, pode confundir aos desavisados, e cabe ao Museu informá-
los. 

 

Cultura material – a perspectiva do design 

Em seu desdobramento histórico, existiu um período de retrocesso relacionado à descontinuidade da 
construção identitária ou mesmo incorporação efetiva do Fichário Ernani da Silva Bruno como eixo 
orientador da pesquisa e da comunicação de seu acervo. Dois momentos foram cruciais para a retomada 
e valorização desta documentação: o primeiro foi a publicação em 200124 de parte significativa de seu 
conteúdo em uma coleção de cinco volumes (Alimentação, Construção, Usos e Costumes, Objetos e 
Equipamentos), após um período de recuperação das fichas iniciado em 1998, que as resgatou de um 
estado de abandono colocado pelas gestões anteriores; o segundo, foi a disponibilização integral deste 
arquivo no site do MCB em 200525. 

O Acervo seguiu por um longo período sem maiores movimentações e a partir de 1996, sua exposição 
passa por uma reorganização (Figura 3), em um período em que o MCB incorpora por meio de comodato 

                                            
21 Sobre esta questão de representatividade aristocrática, observamos a exemplo, a descrição de Wilton Guerra, sobre 
o conteúdo do modulo da sala central do Museu, A República e a Primeira Guerra Mundial: “Nos painéis estavam 
presentes diversas fotografias de aspectos urbanos e arquitetônicos da cidade e interiores de residências: “Praça da Sé 
em São Paulo” do arquivo MCB; “edifício do Museu Paulista no começo do século” de Archibald Forrest; “residência da 
família Ozório, Poços de Caldas”, “idem – sala de jantar”, “detalhe da sala da Vila Penteado”, “residência Horácio Sabino” 
do arquivo da FAU-USP; “residência Augusto Souza Queiroz – detalhe de sala”, “idem – sala de jantar” do arquivo de 
Guiomar de Souza Queiroz, “fábrica e vila operária no Brás”, “residência do conde Alexandre Siciliano”, “idem – hall”, “vista 
externa da Vila Penteado”, “loja de artigos de eletricidade da Casa Dodsworth” do arquivo do CONDEPHAAT(GUERRA, 
p. 268). 
22 O texto explicativo do catálogo da mostra denominado “A moldura arquitetônica” faz menção ao assunto: “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 espacialidade com que esse edifício se configurou enquanto residência aristocrática paulista dos anos 40. 
Para o Museu da Casa Brasileira, o edifício generosamente doado por Dona Renata Crespi da SiIva Prado constitui 
agora imponente moldura arquitetônica para abrigar aqueles móveis, utensílios e equipamentos que, ao longo dos 
séculos, compuseram o ambiente residencial brasileiro, revestindo-se por isso de atributos históricos, sociológicos ou 
artísticos (CATÁLOGO, 1978, p.5). 
23 “Esta exposição permanente do Museu da Casa Brasileira não pretende ser, nem remotamente, uma reconstituição 
da residência 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” (CATÁLOGO, 1978, p. 
9). 
24 Durante o período da gestão da arquiteta Marlene Milan Acayaba (1995-2002) 
25 Durante o período da gestão da jornalista especialista em design Adélia Borges (2003– 2007). 
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a Coleção Crespi Prado, com alguns elementos da ocupação original da casa, que passam a ser expostos 
no primeiro andar do Solar. Neste momento a orientação cultural assume características de valorização da 
arquitetura da casa sede, confundindo os termos postos inicialmente e induzindo à ideia de um museu 
casa. O acervo recebe uma abordagem deliberadamente direcionada a recuperar o âmbito doméstico para se 
“mostrar ao público como testemunho de um tipo de habitação fidalga, localizada num típico bairro residencial 
de São Paulo, o Jardim Europa” (POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS, 2018, p.21). 

Portanto, após 26 anos de existência, a representatividade da casa se sobrepõe aos propósitos mais 
amplos da abordagem principal e a comunicação do acervo mantém uma visão restrita de sua abordagem, 
seguindo nos moldes originais sugeridos pela primeira exposição de 1978. 

Figura 3 – Apresentação do acervo em 1996 

Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. 

Em 198626, o MCB havia incorporado de modo consistente e pioneiro a expansão prospectiva de seu tema 
principal por meio da implantação do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, “um divisor  de  águas na 

gestão da programação cultural e no desenvolvimento do debate acerca do perfil do acervo do Museu” (Politica 
ACERVOS p.19). A premiação visava valorizar o papel dos designers frente à indústria nacional para a 
produção de equipamentos, predominantemente relacionados ao cotidiano das casas, atualizando o 
assunto principal do Museu sobre as reflexões propostas pela produção contemporânea. O país passava 
pelo processo de redemocratização e abertura política, cuja produção industrial, havia acompanhado o 
crescimento do consumo da classe média durante o milagre brasileiro com a implantação de multinacionais 
em meio a iniciativas de empresas estatais e uma gama de fábricas nacionais, que produziam sobretudo 
moveis e utensílios. Neste cenário, despontavam também pequenas iniciativas de produção autônoma, 
ligadas a marcenarias e novas propostas não seriadas que promoviam experiencias mais artesanais, 
unindo arte e design em peças únicas, característica da crítica ao modernismo vigente. 

Ficava então marcada no MCB27 a inclusão do “tema design”, ampliando a visão de seu papel, mais atualizado, 
em busca de maior representação sobre a compreensão da cultura brasileira por meio dos objetos 
cotidianos. Com o Prêmio, a instituição finalmente assumia como missão ser um “radar” de avaliação sobre 
o que se produz na contemporaneidade para seu tema principal, inserindo o campo do design na agenda 
museológica, ainda com tímidas incorporações no acervo. 

Nos anos 199028, houve uma deliberada incorporação da temática ligada ao campo da arquitetura e do 
urbanismo, a partir de uma aproximação do Museu com o Instituto de arquitetos do Brasil, o IAB, em um 
cenário em que a agenda de programação, seguia com identidade oscilante, algumas vezes apresentando 
exposições temporárias deslocadas do foco temático e afastadas do intuito original da pesquisa 

                                            
26 Durante o período da gestão do publicitário Roberto Duailibi (1985–1986). 
27 Fora do MCB, uma atenção continua, reflexiva e dialógica, entre a cultura espontânea, da manufatura e aquela do 
consumo, do produto seriado industrialmente, já havia sido colocada com maestria pela Arquiteta Lina Bo Bardi na mostra 
inaugural do espaço expositivo do Sesc Fábrica da Pompeia (1982). A Mostra Design no Brasil: história e realidade 
propunha um balanço retrospectivo sobre a produção da cultura material do país até aquele momento, expondo desde 
artefatos dos tempos da colônia, incluindo peças indígenas e objetos do campo, até produtos industriais da época. 
Voltada a uma experiencia plural de revisão histórica sobre a cultura material do cotidiano no Brasil, a mostra foi um 
prenúncio para equiparação dos campos do artesanato, da manufatura e o campo do design, promovendo um amplo 
espectro para a leitura da cultura material do Brasil. Poderia muito bem se a da Casa Brasileira. 
28 Durante o período da gestão arquiteto Carlos Bratke (1992-1995). 
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institucional. Isso seguiu por distintas gestões até 2003 quando se reforçam as áreas de vocação e começa 
a existir um direcionamento voltado aos campos do design, arquitetura e temas correlatos, incorporando 

as duas últimas abordagens que estavam postas anteriormente. Neste período29, a programação da 
agenda passou a ser mais assertiva em seus recortes temáticos, introduzindo assuntos ligados à cultura 
material pelo viés da indústria e do artesanato. O acervo passou pela organização de um rigoroso 
inventário que identificou transferências e empréstimos realizados anteriormente, abrindo espaço para 
elaboração de um panorama mais efetivo de seu status e futura análise de orientação temática, iniciando 
um processo de incorporações de poucas peças históricas do design nacional, ainda de caráter 
excepcional, icônico. 

É desta época, em 2006, que se inicia o projeto Casa do Brasil, promovendo um passo fundamental rumo 

à incorporação de maior diversidade das soluções do morar, estabelecendo um programa de exposições 
fotográficas, a partir da obra de fotógrafos dedicados ao tema, que gradativamente consolidariam um banco 
de imagens vinculados ao acervo. Houve em 2007 uma ampliação do espaço dedicado à exposição do 
acervo (Figura 4), promovendo uma nova montagem que organizava as peças em função de suas 
tipologias associadas aos verbos do morar (apoiar, cozinhar, cuidar, descansar, dormir, guardar, ouvir, 
rezar, sentar, servir). O resultado, embora de grande significância como renovação para a comunicação 
temática institucional, ainda respirava ares coloniais, expressando certa continuidade de representação 
ligada à casa da elite “aportuguesada”. 

Figura 4 – Exposição do acervo em 2007 

 
Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. Fotografia Mariana Chama 

A partir de 2008 começa um extenso processo de revisão do acervo baseado no inventário realizado em 
2007, em busca de avaliar o retorno das peças dispersas em outros Museus do estado de São Paulo, 
resultantes de processos de empréstimo pelas gestões anteriores, mapeadas em um esforço conjunto 
entre as equipes técnicas do MCB e da Secretaria da Cultura do Governo do Estado, que durou até 2016, 
procurando principalmente organizar o escopo do patrimônio até então constituído. Uma primeira ação de 
comunicação realizada neste sentido foi a apresentação em 2008, de uma grande exposição denominada 
A Casa Brasileira do MCB: memórias de um acervo, que ocupou todas as cinco salas de exposições 

temporárias, incluindo a sala dedicada às apresentações do acervo, onde foram expostas todas as peças 
que até então estavam sob a guarda institucional, organizadas por tipologias. Em paralelo, foi realizado 
um debate com especialistas30, buscando uma avaliação dos conjuntos para identificar sua 
representatividade e definir quais rumos seriam possíveis estabelecer para sua continuidade. Foi notória a 
percepção de ausências relativas ao universo mais popular, ligadas à experiencia do cotidiano, aos 
conjuntos históricos associados ao design moderno brasileiro e à necessária incorporação de temáticas 
ligadas aos problemas da contemporaneidade. 

A questão dos critérios e a falta de clareza do que deveria ser coletado para formação do acervo 
do MCB – objetos com características das artes decorativas ou outros que documentassem de 
forma ampla e sem restrições a casa brasileira –, estava intimamente ligada à ausência de uma 
Política de Acervo, um instrumento que fornecesse as diretrizes centrais para as tomadas de 
decisões no que tange o desenvolvimento, gerenciamento e uso de coleções. (POLÍTICA DE 
GESTÃO DE ACERVOS, 2018, p13). 

Com este balanço institucional e a criação da primeira Política de Gestão de Acervos do Museu, se inicia 

                                            
29 Período da gestão da jornalista especialista em design Adélia Borges (2003–2007). 
30 Na ocasião participaram a então diretora do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), Ana Lanna, a vice-diretora do MAE-
USP, Maria Cristina Oliveira Bruno, e o arquiteto e museólogo Julio Abe. 
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o rompimento da atmosfera estática a ele associada, em busca de preencher parte das lacunas, com foco 
no moderno e no contemporâneo, por meio de incorporações mais numerosas de peças de design3129 
histórico brasileiro (anos 1950/1960), conseguidas através de doações estimuladas junto a colecionadores, 
galeristas e doadores espontâneos, além dos acréscimos de peças selecionadas a partir do escopo do 
prêmio design, em diálogo com as diversas coleções já incorporadas. 

Como resultado deste passo inicial, em 2016 o acervo atualizado é apresentado na mostra Coleção MCB 
novas doações, (Figuras 5, 6 e 7) destacando as novas peças com seus pares históricos já incorporados 

anteriormente e uma linha do tempo gráfica, com as incorporações ano a ano desde sua criação em 1970. 
A vitrine da sala do acervo destacava peças de coleções privadas cedidas em comodato, como lamparinas 
(fifós) e utensílios indígenas em contraponto a utensílios do acervo, indicando um novo caminho de 
crescimento das coleções pela inclusão de outras naturezas representativas dos objetos do morar. Nesse 
mesmo sentido, a exposição apresentou também, um conjunto de fotografias que compõe o banco de 
imagens criado a partir do projeto Casas do Brasil, exposto mesclado com utensílios representativos da 

cultura material domestica popular, muitos de plástico, selecionados pelos educadores do Museu. 

 

Figura 5 – detalhe linha do tempo das doações, 2016 

 

Figuras 6 – detalhe fotos Casas do Brasil com objetos populares, 2016 

 

 

                                            
31 No item IV-Definição do perfil institucional da Política de Gestão de Acervos, as orientações para o campo de 
interesse indicam o seguinte: “trabalhar o design como vetor na construção de um sistema ideológico e simbólico sobre 
a casa/habitação, por meio das relações de produção e consumo de equipamentos domésticos. Para além, explorar o 
design por meio de duas vertentes: como forma de representação, que materializa nos produtos as intenções ideológicas 
de seu projeto e imprime uma concepção sobre casa, e o design como produção racional, voltada para o consumo em 
massa e as relações que tais produtos tecem no contexto doméstico” (POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS, 2018, 
p.27). 
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Figura 7 – vista geral da exposição do acervo em 2016 

Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. Fotografias Gui Gomes 

 

O projeto Casa do Brasil desde 2008, com a edição sobre a Casa Xinguana, passou a direcionar sua 

pesquisa à análise mais detalhada de diferentes tipologias, na tentativa de ampliar o espectro documental 
sobre a diversidade sócio cultural do morar no país, retomando questões identitárias e de 
representatividade, tão caras à instituição. Várias edições apresentaram desde soluções precárias urbanas 
a outras há muito tempo praticadas por etnias do alto Xingu, habitações ribeirinhas na Amazônia, barracas 
de ciganos localizados no interior do estado, até ambientações das celas do extinto presidio do Carandiru, 
com seus utensílios improvisados e o cotidiano fartamente documentado pela fotógrafa Maureen Bisiliat. 
O projeto manteve seu estudo temático desenvolvido a partir do trabalho de fotógrafos selecionados sobre 
cada tipo de habitação definida, sempre ancorado por reflexões de especialistas do território, antropólogos 
e estudiosos de cada assunto. Desenhos maquetes e ambientações32, foram apresentadas destacando o 
foco original de interesse institucional na arquitetura dos interiores. Cabe observar que, a implantação de 
um acervo de arquitetura nos moldes tradicionais de arquivamento de desenhos, tornou-se um 
empreendimento inviável para o Museu, entretanto, a arquitetura como campo de interesse ligado à sua 
missão, segue como temática abordada pela programação e é indicada pela Política de Acervo para ser 
considerada, 

[...] mais do que como projeto, pensar a arquitetura dentro das relações entre espaço 
concebido/construído e espaço vivido, priorizando as formas como a configuração espacial da 
casa ao mesmo tempo delimita e é delimitada pelas diferentes circunstâncias, simbologias e 
funções atribuídas aos diferentes modos de viver (POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS, 2018, 
p.27). 

O campo do design tem sido, há muitos anos, tema da programação que já apresentou inúmeras 
exposições temporárias, mostrando design de ‘A a Z’, de dentro e de fora do país, visando ampliar a abordagem 
e alargar o debate sobre as múltiplas possibilidades existentes para a construção da cultura material 
cotidiana, seja sob o ponto de vista histórico ou da produção contemporânea. Mostras ligadas ao design, 
à arquitetura e seus temas correlatos, como urbanismo e paisagismo, seguem estabelecidos como 
assuntos fundamentais para a compreensão sobre a construção do habitat e são reforçados como as 
áreas de vocação do MCB, definindo sua agenda. 

Para garantir a devida orientação da programação, desde 2008, foi criado o Comitê de Programação que 

avalia as propostas expositivas feitas em parceria, e o museu estimulou a formação de uma equipe 
altamente qualificada para o desenvolvimento de pesquisa e elaboração interna das mostras do projeto 
Casa do Brasil e outras ligadas à agenda de programação temporária, dedicadas ao olhar ampliado sobre 

                                            
32 A Casa Xinguana em 2008 detalhava as etapas de construção da casa com animação 3d e uma maquete física; 
Barraca Cigana em 2012 transferiu uma barraca cigana do grupo pesquisado, toda ‘mobiliada’ para o jardim do Museu; 
Habitação Ribeirinha na Amazônia em 2013 apresentava maquetes interativas com alteração do fluxo das águas sobre 
as tipologias de Palafitas e Casas-balsa; SOBREVIVÊNCIAS/ uma exposição Sobre Vivências: Carandiru em 2014 
expunha além de objetos produzidos pelos presidiários, relativos ao seu cotidiano e reconstituiu uma cela ‘decorada’ com 
objetos originais, à partir de uma fotografia. 
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o campo do design brasileiro, promovendo maior reconhecimento de sua atuação33. 

A apresentação do Acervo antes denominada “exposição permanente”, passa a ser considerada como 
uma exposição de longa duração, portanto sujeita a remontagens mais frequentes ou maior rodízio das 
peças expostas. Deste modo, seguindo a política de incorporações definidas e considerando os novos 
recortes possíveis, em 2017 o acervo é reapresentado (figuras 8 e 9), relacionando um conjunto de 
mobiliário de madeira à origem desta matéria prima, ou seja, as árvores em extinção associadas à 
derrubada da Mata Atlântica. Baseada em uma extensa pesquisa34 proposta pelo botânico Ricardo Cardim 
que abrangeu desde o século 19 às primeiras décadas do século 20, foi levantada uma farta documentação 
sobre a derrubada da Mata atlântica, incluindo a ‘cultura material’ desta destruição como ferramentas de 
extração e trato da madeira para execução de móveis. A exposição, conforme anotado no texto do Museu 
para a apresentação do livro publicado em 2018, 

“[...] dá a medida do vínculo intrínseco entre o uso das madeiras de nossas florestas e a produção 
de móveis, desde os primórdios da colonização até os dias de hoje; sinalizando inclusive, certa 
origem identitária de qualidade atribuída ao nosso design, associado ao domínio exemplar no 
manejo de madeiras maciças. [...] Uma lembrança sobre a responsabilidade necessária e 
consciente das etapas que antecedem a execução de um produto, seja ele industrial ou artesanal, 
englobando de forma holística, desde o bom tratamento do ambiente à qualidade das condições 
humanas envolvidas na construção do universo material cotidiano” (CARDIM, p.7). 

Neste sentido, a abordagem apresenta um recorte do acervo compreendido no âmbito do campo do design, 
em função de apresentar uma visão ampliada sobre a coleção de peças em madeira, revelando o processo 
ambiental a que essa produção estava vinculada, mesmo que de forma indireta, considerando que grande 
parte dessa extração mostrada pela história da destruição da Mata Atlântica, sobretudo nos estados de 
São Paulo e Paraná, se deu para exportação. 

 

Figura 8 - exposição do acervo Remanescentes da Mata Atlântica em 2017 

 

 

                                            
33 Por exemplo: A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção, 2010; Maneiras de expor- arquitetura expositiva de Lina 
Bo Bardi, 2014; Design na aviação Brasileira, 2017; Alex Wollner Brasil: Design Visual, 2019. 
34 A apresentação foi curada pelo próprio Ricardo Cardim e a pesquisa, coordenada pela equipe técnica do MCB, que 
como indica o texto de apresentação do Museu, “[...] iniciou-se em 2017 com uma expedição de pesquisa que durou 45 
dias e percorreu 20 cidades em dois estados: São Paulo (Bastos; Garça; Gália; Marília; Oriente; Pompéia; Tupã; Vera 
Cruz) e Paraná (Arapongas; Cafeara; Cambé; Florestópolis; Ibiporã; Londrina; Rolândia; Porecatu; Santo Inácio; Maringá; 
Ourizona; São Carlos Do Ivaí). Foram visitados museus, consultados arquivos, colecionadores particulares e moradores 
locais, em busca de testemunhos materiais e visuais que registrassem o processo de extração de madeiras da Mata 
Atlântica, quer seja para abertura de caminhos para o “sertão”, para plantio de café ou cana de açúcar, para estabelecer 
os primeiros assentamentos populacionais, ou ainda, para a simples exploração da matéria prima destinada à queima 
(lenha), uso na construção civil e produção de mobiliário. O resultado foi um levantamento de mais de 200 imagens 
históricas e cerca de 70 ferramentas, que registram de forma impressionante o processo de avanço sobre a mata virgem 
a partir do final dos anos 1920 do século passado” (CARDIM, 2018, p.6). 
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Figura 9 – detalhe do mural de ferramentas para execução dos móveis, 2017 

 
Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. Fotografias Renato Parada 

A vitrine do acervo atualmente exemplifica, ainda que timidamente, coleções iniciadas que descrevem a 
trajetória de algumas tipologias de equipamentos da cozinha brasileira, seguindo as orientações da Política 
de Acervo para o desenvolvimento do acevo museológico, no quinquênio 2017 a 2021 ligado à 
“[...]centralidade que a cozinha assume na construção de práticas domésticas e relações sociais dentro da 
casa. Além de suprir uma carência no acervo, que atualmente possuem poucos exemplares destas duas 
temáticas de objetos.” (POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS, 2018, p35). Sendo assim, fica posto à 
instituição seu compromisso em ampliar gradativamente suas coleções temáticas de forma orientada e 
pautada pelo melhor interesse em construir um patrimônio coletivo da cultura material brasileira 
abrangente, desde as soluções manufaturadas àquelas industrializadas, de grande alcance de expressão 
e representatividade na cultura do morar. 

Deste modo, as práticas materiais da nossa existência no âmbito doméstico, que devem ser 
complementadas com narrativas pessoais, assumem um caráter mais plural, embora recortes temporais 
comparativos sejam extensos e intermináveis de certa forma, são importantes para estabelecer uma visão 
abrangente de artefatos destinados à mesma função ao logo dos tempos, da manufatura à indústria, desde 
mobiliário a utensílios, como ideia de representatividade possível nos estudos do acervo (figuras 10 a 16). 

 

Figuras 10, 11 e 12 - objetos de processamento de alimentos expostos em 2019. 

Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. Fotografias 10 e 11 (pilão século 18 e batedeira 
de manteiga século 19) Rômulo Fialdini e 12 (pilão portátil) Chema Llanos. 

 

 

 

 

 

Figuras 13, 14 15 e 16 coleção de processadores de alimentos da indústria brasileira, anos 1950, 1960 
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e 1990 expostos em 2019. 

    
 

Fonte: ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA, divulgação. Fotografias Equipe MCB. 

 

A cultura material pelo viés do design, considerando o objeto em seu contexto de produção e consumo, 
introduz uma visão aberta, como ferramenta de análise democratizante pela abrangência serial, 
potencialmente representativa de maiorias. Aqui deve-se observar com atenção que existem vários 
campos de consumo e os mais distintos produtos, que podem ser mais ou menos portadores de identidade 
coletiva. 

Sendo assim, o universo de produção, em busca de soluções alternativas seriadas, únicas, manufaturadas 
ou não, que representam a elaboração de instrumental necessário à lida do cotidiano, não devem estar 
exclusas das pesquisas e incorporações de acervo previstas. Assim como, fica mais clara a necessidade 
premente de falar de todas as casas, inclusive aquelas que impulsionaram o início do museu, sob uma 
ótica de contexto, como casa brasileira, sem promover o encastelamento de quaisquer das mais distintas 
identidades e representatividades, buscando uma visão mais abrangente de sociedade brasileira. 
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