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Introdução

Estudar os equipamentos domésticos – e, de maneira mais ampla, a residência
como um todo – de um determinado contexto histórico é, antes de tudo, um
convite à reflexão sobre o cotidiano da sociedade na qual estão inseridos.
Através desse estudo, chegamos a uma interpretação mais sólida sobre o
comportamento, as ações e os pensamentos das mais diversas camadas das
populações que os utilizam.
No entanto, pesquisas dessa natureza são relativamente recentes no Brasil.
Nesse sentido, os estudos de Lúcio Costa e de Robert Smith, sobre mobiliário e
arquitetura civil e religiosa, ambos já de meados do século XX, são considerados
pioneiros sobre a materialidade da vida privada no Brasil. Vida privada que, aliás,
pode ser considerado um termo anacrônico. Como lembra Fernando Novais, no
prefácio de História da vida privada no Brasil,
“Conceitualmente, vida privada contrapõe-se a ‘vida pública’, e pressupõe o
Estado moderno como critério de delimitação; por conseguinte, a rigor, só seria
possível uma história da vida privada a partir do século XIX, quando se vai
encerrando a era das revoluções liberais.”1

Tratamos, pois, e ainda segundo o mesmo autor, de uma pré-história da vida
privada. Dessa maneira, passamos a apresentar o recorte utilizado neste texto:
a arquitetura e o mobiliário civil da América portuguesa, entre os séculos XVI –
início da colonização – e início do XIX – que representa o fim do pacto colonial,
e a abertura dos portos brasileiros a outra nações. Dados esses elementos,
apresentaremos também características do panorama geral das práticas
cotidianas, como observadas por viajantes estrangeiros, no início do século XIX.
Essa análise será construída tendo-se em vista um caso particular: a igreja de
Nossa Senhora do Rosário e sua residência anexa, construídos pelos jesuítas a
partir da virada do século XVII para o XVIII, como sede do antigo aldeamento
de Mboy – que dá origem ao atual município de Embu das Artes. Atualmente,
a construção mencionada abriga o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, em
cujo acervo nosso estudo se baseará. Assim, para além do macrorrecorte
apresentado, enfatizaremos também os aspectos mais específicos, a saber: o
caso de São Paulo e, particularmente, dos aldeamentos jesuíticos.

1
NOVAIS, Fernando. Prefácio. In: NOVAIS, Fernando e SOUZA, Laura de Mello e (org.). História
da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das
Letras, 2012, p. 9.
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Para melhor compreendermos a questão material – seja a arquitetura, seja o
mobiliário – é necessário pensarmos no panorama no qual essa produção foi
desenvolvida. Por esse motivo, analisaremos adiante as condições de vida em
diferentes contextos do período colonial.
Certamente, porém, quando utilizamos a expressão período colonial,
apresentamos uma perspectiva muito ampla, que pouco ou nada diz sobre
nosso assunto. Estabelecemos um recorte geográfico e temporal, dentro do
qual vemos uma imensa diversidade de condições de vida e de contextos sociais
distintos. No entanto, podemos refletir que a gênese de um viver na América
portuguesa foi um longo processo, que representou uma significativa mudança
e adaptação do modo de vida de todos os elementos sociais nele envolvidos.
Para o colono português, viver na América envolvia tentar reproduzir, com maior
ou menor sucesso, as condições de vida da metrópole, às quais era já habituado.
Tal processo, no entanto, era limitado por fatores como a distância, o clima e
a própria população – composta majoritariamente por indígenas e africanos
escravizados e seus descendentes –, que representava um permanente risco
de rebeliões e ataques. Para estes, aliás, certamente essa mudança foi muito
mais intensa e dolorosa, envolvendo adaptação e resistência a um processo
de imposição – mas também de miscigenação e sincretismo - cultural e social.
Tratamos aqui de um processo tão intenso que, nas palavras de Sérgio Buarque
de Holanda,
“A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado
de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição
milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em
conseqüências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas
instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas
vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra.
Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos
novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos: o
certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar
de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem.”1

Portanto, a gênese de uma vida cotidiana na colônia foi profundamente marcada
por fatores exógenos a ela mesma, isto é, a tentativa de reprodução do modo
de vida metropolitano. Contudo – e ainda de acordo com as teorias propostas
por Holanda – é característica dos portugueses, em contraste a outros povos
europeus, a sua adaptabilidade e aceitação de novos costumes, decorrência
1

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 31.
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da própria constituição étnica e social lusitana, marcada pela miscigenação
já desde antes do século XVI. Fato é que essa característica é evidente, entre
outros exemplos, ao estudarmos os equipamentos domésticos luso-brasileiros,
como veremos posteriormente.

Uma vez sendo a população majoritariamente rural, os centros urbanos serão
parcialmente esvaziados, possuindo muitas casas de uso eventual, como
veremos posteriormente.

Cabe ainda salientar que as condições de vida da metrópole serão mimetizadas
com maior ou menor precisão a depender de diversos fatores, como geográficos
e, principalmente, econômicos. Geográficos, pois a distância do litoral – e,
consequentemente, do reino – dificultava a aquisição de produtos do alémmar. Econômicos porque, ainda que o modo de vida europeu representasse
um modelo ideal, o interesse e sobretudo a capacidade de reproduzi-lo eram
maiores em determinados grupos sociais.
Há que se ter em mente também, além da questão social e geográfica, a própria
dimensão cronológica sobre a qual falamos. Assim, certamente a vida cotidiana
em São Vicente, no século XVI, será distinta da Vila Rica de meados do século
XVIII; por sua vez, ambos os casos distinguem-se, por exemplo, de uma aldeia
Guarani. Portanto, reiteramos: não é possível falar de um único viver na colônia,
mas de múltiplas e distintas formas de existência.
Podemos, entretanto, apontar algumas características que se revelam com
maior frequência ao longo do período que analisamos, ou mesmo de uma
sensação mais ou menos compartilhada entre os colonizadores. Segundo
Fernando Novais,
“Instabilidade, precariedade, provisoriedade parecem pois formar o núcleo
dessa ‘camada de sensações’ que, provindo das estruturas mais profundas da
colonização, enquadram as demais, dando o tom de conjunto na vida de relações
nessa parte do Novo Mundo na Época Moderna [...].”2

Tais características também transparecem ao analisarmos o interior dos lares na
América portuguesa, como retomaremos posteriormente. Decorrem da própria
maneira como se constituiu essa sociedade: uma população marcadamente rural,
cuja produção voltava-se, em grande parte, ao enriquecimento da metrópole - o
sentido da colonização3 era o abastecimento do comércio europeu. Isso gera, na
América, uma população instável, voltada para fora de seu próprio território.

2
NOVAIS, Fernando. Condições de privacidade na colônia. In: NOVAIS, Fernando e SOUZA, Laura
de Mello e (org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa.
São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 32.
3
PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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Na América Portuguesa, os edifícios eram construídos das mais diversas
maneiras e técnicas, que dependiam da natureza e da dimensão da construção
e dos materiais disponíveis na localidade. Também o nível de especialização
do responsável pelo empreendimento dependia da importância ou
monumentalidade da obra. Discutiremos acerca desses elementos.
Em primeiro lugar, há que se notar que a arquitetura civil, seja ela rural ou
urbana, pouco muda ao longo dos três séculos de colonização. Em Portugal
e no Brasil, a profissão de arquiteto civil não era reconhecida, de forma que
a responsabilidade de projetar os edifícios ficava a cargo dos engenheiros
militares. Daí deriva, também, a dificuldade em estabelecer-se a autoria,
mesmo de edifícios públicos: seus nomes perdiam-se em meio ao emaranhado
da burocracia militar. Eram lembrados, no mais das vezes, pelas fortificações
que construíam; raramente pelos palácios e igrejas.1
No Brasil, aos engenheiros militares era legada uma série de funções. Para além
de projetar as edificações civis de toda sorte, cabia a eles também a fiscalização
das construções e os levantamentos topográficos. Como se pode imaginar,
era uma profissão de grande prestígio, tendo alguns engenheiros militares
ascendido a grandes cargos públicos. Esse sistema de construção vigorava tanto
em Portugal quanto no ultramar; na América, os portugueses fundaram duas
aulas de Fortificações e Artilharia, responsáveis pela formação de engenheiros
militares: em Salvador, no ano de 1699, e no Rio de Janeiro, em 1735.2
Além dos engenheiros militares, que certamente não supriam todas as
demandas do território colonial, diversas construções ficavam a cargo de
oficiais mecânicos, tais como os mestres pedreiros, carpinteiros e marceneiros.
Os oficiais mecânicos detinham um conhecimento tradicional e prático,
passado entre as gerações; e os engenheiros militares não eram formados
especificamente para a construção civil. Isso gera outra característica marcante
da arquitetura portuguesa e luso-brasileira: a simplicidade dos edifícios.
Sintomático disso, talvez, é o fato de que os primeiros tratados sobre a arquitetura
– salvo no ramo da engenharia militar – surgem somente após 1800.3 Nesse
sentido, uma das principais fontes para estudarmos o interior das residências
luso-brasileiras – e a própria sociedade, de maneira mais abrangente – são os
relatos de viajantes europeus que aqui chegam, sobretudo após a Abertura dos
1
SMITH, Robert. Igrejas, Casas e Móveis: Aspectos da Arte Colonial Brasileira. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979, p. 291.
2
Ibidem, p. 292.
3
Ibidem. p. 287.
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Portos, em 1808.
Curiosamente, boa parte desses relatos converge para uma visão negativa sobre
as residências da América portuguesa, vistas como excessivamente simples.
Relatos dessa natureza são registrados tanto no Brasil, quanto em Portugal,
sendo característica comum entre colônia e metrópole. Citamos como exemplo
o seguinte relato, de Thomas Lindley, referindo-se às casas de pessoas ricas, em
Salvador, entre 1802 e 1803:
“Vistas da rua, têm aparência triste e suja, e o que prometem do exterior,
cumprem integralmente no interior. Efetivamente, nunca vi país cujos os
habitantes fossem tão completamente descuidados como o Brasil, em matéria
de asseio.” 4

Certamente, porém, há que se considerar o contexto no qual tal relato foi
escrito. Lindley fora preso por contrabando, num período em que o exclusivismo
comercial ainda vigorava, e não devia nutrir relações muito afetivas com a
colônia portuguesa. Para o caso de outros viajantes, num contexto mais amplo,
devemos lembrar que estes em geral comparavam as residências brasileiras
com as europeias, com as quais estavam habituados, muitas vezes possuindo
padrões de ornamentação e comodidade mais elevados. É bastante possível
que o desapontamento e a surpresa possam ter levado a exageros.
Como vimos, a arquitetura portuguesa é extremamente conservadora, ao longo
dos três séculos de colonização. Pouco há de diferente entre casas de diversas
épocas. O mesmo observamos no contexto espacial: as casas brasileiras,
de maneira bastante genérica, pouco diferem entre si. Essa característica é
tão marcante e duradoura, que Louis Vauthier, um engenheiro francês, já na
segunda metade do século XIX, diz que “quem viu uma casa brasileira viu quase
todas”.5 Nesse sentido, as diferenças serão mais econômicas do que regionais.
No geral, as casas mais simples possuíam apenas um andar e somente um
ou dois cômodos, que serviam para múltiplas tarefas. Dessa maneira, os
moradores revezavam o cômodo único para as mais diversas funções: quarto,
cozinha, sala de estar, etc. Geralmente os pisos eram de terra batida, por vezes
de grande irregularidade; alguns viajantes relatam, por exemplo, a formação
de poças dentro do espaço doméstico. Diante da ausência de chaminés e da
4
LINDLEY, Thomas. Narrativas de uma Viagem ao Brasil (1802-1803). São Paulo: Ed. Nacional,
1969, p. 164.
5
ALGRANTI, Leila. Famílias e vida doméstica. . In: NOVAIS, Fernando; SOUZA, Laura de Mello e
(org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 99.
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pouca quantidade de janelas, era comum que a fumaça da cozinha impregnasse
a casa. Sobre esse tipo de residência, diz o alemão Georg Wilhelm Freireyss,
entre 1814 e 1815:
“No campo as habitações são tão uniformes como o vestuário. As casas são
pela maior parte de um só andar e com muitas portas, mas poucas janelas em
relação, e quase sempre sem vidraças. É muito comum haver uma varanda
aberta na frente da casa, onde se tomam as refeições.” 6

As varandas e alpendres são um elemento muito comum nas propriedades
rurais. Era ali que geralmente acolhia-se aos viajantes, separando-os do espaço
doméstico, além de servirem como refúgio em meio ao calor. Por isso, o alpendre
era também importante local de socialização, sendo naturalmente arejado e
convidativo para os momentos de lazer. Como aponta Leila Algranti,
“O clima quente predominante e as poucas portas e janelas que permitiam o
arejamento, levavam a família e demais ocupantes do domicílio para suas partes
externas, tanto nas horas de lazer como de trabalho. Nas casas mais amplas e
abastadas, o alpendre nos fundos, ou uma varanda propriamente dita, servia de
espaço para as refeições.”7

Para além das casas de um só andar, a construção de sobrados torna-se
gradativamente mais comum no espaço urbano, sobretudo entre a gente de
maior abastança, inclusive como um símbolo de status. Nesse sentido, o piso
de terra batida era ligado a uma imagem de pobreza; o sobrado, por outro lado,
com seu assoalho de madeira, era associado à abastança. Assim é construída a
divisão dos espaços: a família do proprietário não utilizava o espaço inferior, com
piso de terra batida, que abrigava os dormitórios dos escravos.8 Era também
bastante comum que essa área fosse dedicada ao trabalho, frequentemente
lojas. Este costume é observado por viajantes em Portugal e suas colônias
em várias épocas distintas, e era tão generalizado que o primeiro andar das
residências era chamado arbitrariamente de loja, na terminologia portuguesa
antiga. 9
Aos fundos, é comum a existência de um quintal ou jardim, bem como uma
6
FREIREYSS, G. Wilhelm. Viagem ao Interior do Brasil nos Anos de 1814-1815. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo. São Paulo, v. 11, 1906, p. 215.
7
ALGRANTI, Leila. Famílias e vida doméstica. In: NOVAIS, Fernando; SOUZA, Laura de Mello e
(org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 94.
8
REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil. São Paulo:
Pioneira Editora, 1968, p. 158.
9
SMITH, Robert. Igrejas, Casas e Móveis: Aspectos da Arte Colonial Brasileira. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979, p. 231.
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cozinha - por vezes, uma construção separada do edifício principal, devido à
fumaça e ao calor que eram ali produzidos. Com o tempo, a cozinha passou
gradativamente ao espaço interno; sobretudo quando as refeições tornaram-se
momentos de importante reunião familiar, em que a proximidade da cozinha
representava uma comodidade importante. Assim, havia casas que possuíam
duas cozinhas: a limpa, dentro da casa, e a suja, ainda no espaço externo, onde
realizavam-se tarefas mais pesadas e menos higiênicas.10
O segundo andar da residência, por outro lado, era de uso e acesso exclusivos
da família. Nele adentrava-se, por um corredor lateral, às salas de estar e de
refeição, localizadas nas duas extremidades, isto é, a frente e os fundos da
casa, aproveitando a iluminação das janelas. As alcovas, ou quartos de dormir,
localizavam-se no espaço intermediário, afastadas da iluminação e da exposição
que as janelas ofereciam. Como já mencionamos, é possível observar, nesses
edifícios, uma clara distinção entre o espaço dedicado ao trabalho e mais ou
menos aberto a estranhos, no primeiro andar, e o local de privacidade, reservado
à família, no piso superior.
Há que se ter em mente, no entanto, que da mesma forma que não é possível
falarmos de uma vida privada nesse período, como já esboçamos neste texto, os
conceitos de privacidade e intimidade também eram outros. Exemplo disso são
as próprias alcovas, que eram frequentemente ligadas umas às outras, e cujo
acesso muitas vezes exigia o trânsito por dormitórios de outros membros da
família. Além disso, a própria proximidade entre as casas – que muitas vezes, no
espaço urbano, eram geminadas – dificultava as condições de privacidade. Isso
sem contar a ausência de divisão de cômodos, em algumas casas, e o trânsito de
escravos no interior das residências. Significa dizer, portanto, que momentos de
intimidade eram raros nesse contexto.
Nesse sentido, é bastante difundido o uso das gelosias – também chamadas
de rótulas ou treliças - nas janelas. Derivadas do muxarabi, de origem árabe,
além de permitirem o arejamento, as gelosias preservavam o que se passava
no interior dos lares dos olhares indiscretos ou curiosos dos transeuntes.11 De
forma um tanto curiosa, gelosia, em italiano, significa ciúme – como no inglês
jealousy – sugerindo-nos uma imagem de encarceramento feminino, em que as
mulheres podiam observar a rua sem, no entanto, serem vistas. O Convento da
10
ALGRANTI, Leila. Famílias e vida doméstica. . In: NOVAIS, Fernando; SOUZA, Laura de Mello e
(org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 102.
11
Ibidem, p. 97.

Gelosias
Museu de Arte Sacra de
São Paulo (MAS-SP)

Luz, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra de São Paulo, por exemplo, possui
gelosias em suas janelas, a fim de preservar a clausura de suas monjas.
As treliças serão usadas durante todo o período colonial, em que o altíssimo
custo do vidro tornava-o inacessível à quase totalidade da população. Janelas
de vidro eram sinal de luxo mesmo em Portugal, onde há relatos, por exemplo,
de que os proprietários carregavam as placas de vidro consigo, quando estavam
de mudança.12 O uso desse material passa a difundir-se no Brasil na última
década do século XVIII, e de forma mais vigorosa somente com a transferência
da família real ao Rio de Janeiro, em 1808, quando o uso das gelosias torna-se
proibido.
No Brasil, vulgarizam-se dois tipos de janelas, com diferentes sistemas de
abertura. As portas-janelas à francesa, que eram comuns em todo o mundo
latino, abriam verticalmente. A partir do século XVIII, destacam-se também
as janelas de guilhotina, que abriam-se horizontalmente. Este tipo foi
provavelmente introduzido no Brasil por comerciantes ingleses; vale lembrar
a forte influência que os britânicos exerciam no comércio português desde o
século XVIII, que transfere-se ao Brasil após 1808. A primeira fábrica de vidros
12
SMITH, Robert. Igrejas, Casas e Móveis: Aspectos da Arte Colonial Brasileira. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979, p. 283.
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no Brasil, por exemplo, surgiu em Salvador, em 1810, e envolveu a contratação
de operários ingleses.13

Em São Paulo, no entanto, devido à Serra do Mar, que dificultava a chegada
por via marítima de materiais para construção – como pedras, por exemplo –,
a técnica mais frequentemente empregada para edificações de grande porte,
até o século XIX, foi a taipa de pilão. Trata-se de uma antiga modalidade de
edificação à base de barro socado, aparentemente introduzida na Península
Ibérica pelos mouros.15 Cada bloco era construído misturando-se barro com
estrume e sangue de origem animal – por vezes, utilizava-se também óleo de
baleia e conchas. Esses elementos eram colocados em uma forma – o taipal
– e pilados, até formarem uma massa compacta e homogênea. Em seguida,
retirava-se o taipal para a construção de outros blocos, repetindo o processo
até a conclusão da parede. As divisões internas - onde estruturas mais robustas
não eram tão necessárias - frequentemente eram construídas em pau a pique,
de maior simplicidade e leveza.

Como as portas e janelas, as próprias paredes das residências eram feitas com
os mais diversos materiais e técnicas. De forma geral, a madeira e o barro são
os principais materiais utilizados para construção, desde o início da colonização
e durante todo o século XVIII. As casas mais humildes, por vezes simples
choupanas, eram construídas através da técnica do pau a pique, ou taipa de
mão. Tal técnica consistia de uma série de varas de madeira entrecruzadas e
amarradas, formando uma malha retangular. A essa estrutura jogava-se o
barro, que era apertado com as mãos, dando origem às paredes. Trata-se de
uma técnica profundamente difundida, cujo uso pode ser notado mesmo nos
tempos atuais, sobretudo no sertão nordestino.
Materiais de melhor qualidade eram utilizados nas grandes edificações oficiais,
tais como palácios e igrejas. Nestes casos, a pedra era um material largamente
utilizado, sobretudo na parte inferior dos edifícios, conferindo-lhes maior
durabilidade e resistência. Tijolos, como os de adobe, também eram utilizados
nessas construções, principalmente ao redor de portas e janelas, e eram inclusive
empregados em locais onde não fossem encontradas pedras de qualidade em
abundância.14

Quer fossem de taipa, quer de pedra, as edificações frequentemente recebiam
um revestimento de argamassa à base de cal ou argila branca, protegendoas, dentre outros fatores, da umidade, extremamente nociva no caso das
construções de barro. A cal daria às paredes sua tonalidade branca que, ao que
tudo indica, foi a cor predominante das construções, como fora na metrópole.
Outra coloração de destaque nos edifícios, sobretudo os monumentais, provinha
da pedra, utilizada como ornamentação em portadas e outros elementos.
Quanto às guarnições das janelas, estas eram frequentemente pintadas de
verde, havendo também variações em azul e vermelho.16
No espaço urbano, era comum as ruas serem irregulares, estreitas, sujas,
e quase nunca eram calçadas. É somente a partir de meados do século XVII,
com o crescimento da população, que os representantes da Coroa passam
a demonstrar, a passos lentos, alguma preocupação com esse espaço. Como
revela Nestor Goulart Reis Filho,

02

03
Detalhe da parede de Pau a pique (02) e adobe (03) da Sala da Taipa do Museu de Arte Sacra de
São Paulo. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e sua residência anexa, que abrigam o MASJ,
foram construídas em taipa de pilão, assim como o Pateo do Collegio, que preserva uma de
suas paredes originais, datada de 1585 e considerada a mais antiga da cidade de São Paulo.

13
14

Ibidem, p. 284.
Ibidem, p. 267.

“No Brasil, [...] o português que chega é sempre um proprietário, um senhor,
um homem de comércio, um empresário. Suas ambições são ao mesmo tempo
senhoriais e burguesas, mercantis e principescas. A rua não é jamais a sua
casa, mas o local de cerimônia perante o qual se realiza como branco e senhor.
Despreza-a nos centros menores, teme-a nos maiores, quando o comércio

15
O castelo de Paderne, no sul de Portugal, foi construído em taipa durante o domínio islâmico na
região e mantém-se conservado, ainda que em ruínas, até os tempos atuais.
16
SMITH, Robert. Igrejas, Casas e Móveis: Aspectos da Arte Colonial Brasileira. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979, p. 269.
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assume o predomínio. Nunca, porém, sobre ela se derrama.” 17

Se, por um lado, as ruas despertavam o desprezo dos colonos, as praças eram
o lugar de sociabilidade e reunião, abrigando festas religiosas e cívicas, além da
atividade comercial, como feiras e mercados. Por esse motivo, são situadas em
locais de destaque e importância; muitas vezes, sendo a origem das próprias
povoações. 18
Os centros urbanos, no entanto, serão apenas parcialmente habitados. A maioria
de suas residências é de propriedade dos agricultores, abrigando-os quando de
visita às vilas e cidades. Assim, a população fixa será composta sobretudo por
comerciantes, oficiais mecânicos, funcionários da Coroa e, é claro, a população
escrava.
Agora que o leitor tem em mente a forma, as cores e os materiais de algumas
dessas diferentes residências coloniais, passamos com alguma segurança para
um segundo momento, onde começamos a vislumbrar os equipamentos e o
mobiliário existentes nesse espaço.
Por fim, lembramos que apresentamos aqui apenas alguns exemplos de tipos
de residência mais comuns na América portuguesa. Este é um tema muito mais
amplo, do qual realizamos apenas uma síntese – certamente uma abordagem
da arquitetura colonial em maiores detalhes seria muito extensa, indo além do
que se propõe este material. É também necessário historicizar nosso objeto de
análise, apesar das características conservadoras da arquitetura portuguesa,
como apontamos aqui. Neste capítulo, apresentamos um estudo da arquitetura
civil colonial sobretudo baseado nas residências de um período de maior
estabilidade e povoamento do território, isto é, o século XVIII e inícios do XIX. É,
inclusive, uma época na qual os estudiosos da arquitetura podem debruçar suas
teorias com maior vigor, havendo maior número de fontes – como os viajantes,
que citamos – e de edificações preservadas.

17
REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil. São Paulo:
Pioneira Editora, 1968, p. 150.
18
Ibidem, p. 133.
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O mobiliário colonial refletirá uma série de características que já apresentamos
neste texto, sobre as condições de vida na América portuguesa e mesmo em
relação às divisões internas das residências. Portanto, iniciaremos este capítulo
com alguns desses elementos, já conhecidos do leitor.
Como já rapidamente discutido aqui, os colonizadores portugueses adaptavamse mais facilmente a outras culturas e lugares, em comparação a outros europeus
– e mesmo aos espanhóis. Nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda,
“Entre nós, o domínio europeu foi, em geral, brando e mole, menos obediente
a regras e dispositivos do que à lei da natureza. A vida parece ter sido aqui
incomparavelmente mais suave, mais acolhedora das dissonâncias sociais,
raciais, e morais. Nossos colonizadores eram, antes de tudo, homens que sabiam
repetir o que estava feito ou o que lhes ensinara a rotina.”1

Os lusitanos, de acordo com Holanda, adaptaram-se às condições locais,
absorvendo traços de outras culturas, algo que pode ser notado inclusive nas
residências coloniais. Exemplo disso é o difundido uso da rede, costume que
absorvem dos povos indígenas. Como vimos, as casas mais humildes possuíam
poucos cômodos, de forma que a rede mostrava-se extremamente prática nesse
contexto: utilizada para repousar durante a noite, podia ser guardada durante
o dia, de forma a revezar as funções do cômodo. Além disso, também era um
acessório muito útil durante as viagens, sendo, portanto, muito difundida
durante as entradas e bandeiras paulistas.
Ora, nesta exposição sobre os móveis coloniais, a rede foi o primeiro item que
mencionamos. Dificilmente, em nossos dias, consideraríamos tal objeto um
móvel; no entanto, tratamos aqui de outra época, onde alguns conceitos eram
diferentes em relação aos nossos. Sobre os conceitos relacionados ao mobiliário,
Raphael Bluteau, no primeiro dicionário da língua portuguesa, define o móvel
de uma casa como “qualquer cousa destinada para uso, ou ornato das casas, na
Cidade, ou no campo”.2 Segundo esta definição – de fato, muito abrangente –
poderíamos incluir a rede na lista de móveis de uma determinada residência.
Em todo caso, a maioria das casas possuía mais acessórios do que móveis
propriamente ditos – isto é, utilizando o conceito atual da palavra. Assim, há
autores que optam por uma classificação alternativa, onde a ideia de mobiliário
engloba também objetos como as redes e os estrados. Nesse sentido, seria

1
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 52.
2
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v.
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possível separar esses móveis em duas categorias: os maleáveis – feitos de
tecido ou trançados, como as redes – e os rígidos – de madeira. 3 Outros autores,
por sua vez, não consideram artefatos de tecido enquanto móveis de fato. Para
escaparmos, enfim, desse emaranhado de conceitos, optamos por intitular este
capítulo como equipamentos domésticos, termo mais abrangente e seguro.
Dito isso, mencionamos desde já uma característica marcante do mobiliário
do período colonial: em geral, a maioria das casas possui poucos móveis,
característica mantida, ainda que com variações, ao longo dos três séculos
de colonização. Como dissemos no início deste material, a vida na colônia
portuguesa, na perspectiva do europeu, era marcada por certa provisoriedade
e instabilidade. Além do permanente risco de ataques ou rebeliões, a presença
do colono na América era, ou esperava-se que fosse, temporária. Isto é, ao vir ao
Novo Mundo o português, em geral, buscava um rápido enriquecimento, que o
permitiria retornar à terra natal em ascensão social. Sem contar, é claro, o alto
custo envolvido na aquisição desses equipamentos: no século XVI, por exemplo,
o preço de muitos móveis era mais alto que o de um bom lote de terras.4 Dessa
maneira, ao menos nos primeiros séculos, as residências terão poucos móveis e
acessórios, que em geral prezam pela praticidade, portabilidade e versatilidade.
Para além disso, o conceito de conforto, como o conhecemos, passa a ser
desenvolvido na Europa somente no fim do século XVIII. Existia, de fato, uma
noção de comodidade; mas esta não mostrava-se enquanto uma prioridade
para os moradores daquelas casas. Tratamos aqui de outro conceito de lar.
Exemplo disso são as palavras de Saint-Hilaire, viajante francês que já em 1819
diz, referindo-se a uma residência de agricultores, que “eles não conhecem
nenhuma das comodidades da vida que, para nós, se tornaram uma necessidade”.5
Com essas questões em mente, passamos a apresentar os móveis mais comuns
nas residências luso-brasileiras. Para uma melhor organização, e como já feito
por outros pesquisadores que estudam o tema, dividiremos os móveis de acordo
com sua funcionalidade, a saber: armazenamento, repouso, assento e apoio.

3
MALTA, Marlize. Algumas questões sobre o Mobiliário Colonial. In: Revista PINDORAMA.
LEPAC – Laboratório de Estudo e Pesquisa em Arte Colonial, UFRS. Disponível em: <http://docslide.com.
br/documents/algumas-questoes-sobre-o-mobiliario-colonial.html>. Acesso em 03/02/2017.
4
KOUTSOKOS, Sandra. A casa e a “trastaria”: história e iconografia de interiores de moradias
da cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP:
Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 8.
5
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás (1819). São Paulo: EDUSP; Itatiaia
Editora Ltda., 1975, p. 27.

Caixa
(Sem data)
Museu de Arte Sacra
dos Jesuítas

04
Não foi por acaso que decidimos tratar desta categoria primeiro. Um dos móveis
mais básicos e comuns nas residências luso-brasileiras será a caixa – também
chamada de arca – e suas variantes, como as caixas-fortes e as canastras. E
isso por uma série de fatores; o primeiro deles, é que os portugueses que aqui
aportavam provavelmente já traziam um exemplar de sua terra natal, onde
carregavam, como que numa mala, seus pertences.
Ora, o fato desse objeto ser um item básico das residências daquele tempo muito
reflete sobre as características de provisoriedade e instabilidade, que discutimos
anteriormente. Na Europa, as caixas difundem-se no período medieval, cujo
mobiliário era marcado pela mobilidade necessária devido às frequentes guerras
e ataques – daí, inclusive, a origem do emprego da palavra móvel para designar
esses objetos. Quando seu uso é trazido ao Brasil, é possível que ainda carregue
um pouco desse sentido. As caixas eram móveis que podiam, através de suas
argolas laterais, ser transportados para outros lugares, transmitindo-nos,
talvez, uma ideia de desterro e instabilidade.
Além disso, mostrava-se como um móvel extremamente versátil, cujo uso
não se limitava somente a sua função primária, o armazenamento. Nas caixas,
guardava-se de tudo: roupas – que, em geral, não se possuía em grande
variedade – documentos, preciosidades, alimentos, etc. Tamanha é a difusão,
que seu uso nas residências estende-se por um longo período. Já no século XIX,
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referindo-se à casa de um colono abastado, Rugendas diz que

As caixas e arcas frequentemente eram colocadas sobre pés, protegendo-as
da constante umidade e de roedores. Aos poucos, os pés foram integrandose ao móvel, tornando-se parte dele e separando-o por definitivo do solo.
Vão também perdendo as argolas laterais, utilizadas para carregá-las. Essas
mudanças terminam por coroá-las, por assim dizer, não mais como um móvel
de transporte, mas como um objeto residencial. Tal movimento é reflexo de
uma gradativa fixação da população no local, num tempo de maior estabilidade
da colônia, após o auge da mineração.

“Os móveis se reduzem, comumente, a grandes baús nos quais se guardam as
vestimentas e as roupas e que servem, ainda, muitas vezes, de assento ou de
leito.” 6

Neste relato, notamos de forma mais evidente a versatilidade desses objetos.
Dada a pouca quantidade de móveis, as caixas podiam ser adaptadas a uma
série de funções diferentes, como assento – cobrindo a ausência de uma cadeira,
por exemplo – apoio, e, como vimos no exemplo acima, eram utilizadas mesmo
para repouso, como uma espécie de cama provisória.
Como já apresentamos rapidamente, as caixas são também frequentemente
designadas como arcas, o que pode denotar a existência de dois móveis distintos.
Na verdade, muito se discute sobre essas nomenclaturas e sobre a diferença
entre os dois termos, assunto sobre o qual parece não haver um consenso.
Muitos autores defendem que sejam, de fato, de dois móveis diferentes.
Segundo Flexor7, as arcas começam a aparecer nos inventários baianos somente
no século XVIII, e distinguem-se das caixas por possuírem tampo abaulado e
gavetas na parte inferior. Outra ideia é que as diferentes nomenclaturas eram
utilizadas nos antigos testamentos para distinguir a origem do móvel: as caixas
seriam de origem brasileira; as arcas, portuguesa.
Recorramos novamente a Bluteau e seu primeiro dicionário da língua portuguesa.
De acordo com o religioso, as arcas distinguem-se das caixas por serem maiores
e possuírem fechaduras. Com essa concepção, poderíamos diferenciar os dois
móveis simplesmente verificando a existência ou não desses elementos.
Outra variante desse mesmo móvel é a caixa forte, que em geral possui mais
de uma fechadura e é guarnecida com ferro, conferindo-lhe robustez. As caixas
fortes eram utilizadas para a guarda e o transporte de carga de valor, como
moedas, metais e pedras preciosas. A existência de mais de uma fechadura
exigia o consenso de pelo menos duas pessoas para que o móvel fosse aberto,
garantindo que seu conteúdo fosse preservado.
A canastra, outro tipo de caixa, era largamente utilizada para o transporte de
mercadorias. Forrada em couro, era carregada no lombo de burros, que traziam
os bens a serem comercializados nos núcleos populacionais.
6
RUGENDAS, João Maurício. Viagem pitoresca através do Brasil (1825-1830). São Paulo:
EDUSP; Martins Ed., 1972, p. 155.
7
FLEXOR, Maria Helena. Mobiliário baiano. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, 2009, p. 28.

Armário
(Séc. 17)

05

Museu Paulista

Dessa maneira, a partir do século XVIII, as caixas e arcas começam a dar espaço
para as cômodas, que aos poucos conquistam seu espaço nos lares brasileiros.
Isso, ao menos, em determinados setores da sociedade; a população em
geral manteve o emprego das caixas, algo que pode ser notado nos relatos
de viajantes, já do século XIX, onde aparecem referências a caixas ou baús em
diversas residências – como vimos no exemplo de Rugendas. Se, por um lado,
as caixas vão aos poucos perdendo sua mobilidade, as cômodas marcam o fim
desse processo, sendo móveis maciços, robustos e definitivamente fixos.
É também no século XVIII que os armários, antes restritos ao espaço religioso,
passam a difundir-se entre a população leiga. Como as cômodas, e mais do que
elas, mostram-se como móveis de maior fixação; ao mesmo tempo, representam
uma grande comodidade em relação às caixas. Nestas, as roupas amontoavam
e amassavam com grande facilidade; nos armários, era possível pendurá-las em
cabides, impedindo que amassassem.
Apesar de novas e diferentes tipologias, as caixas e arcas continuam a ser
utilizadas pela maioria da população, e seu uso é corrente, em algumas regiões
do Brasil, até mesmo nos tempos atuais.
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Amâncio Rebelo Coelho, que seria alojado na Câmara Municipal. O problema
é que a Câmara não dispunha de camas em que o ouvidor, figura de tamanha
importância, pudesse repousar: a única cama existente na vila – ou, ao menos,
a única à altura de abrigar o ouvidor - era a de Gonçalo Pires. Este, recusandose a se ver livre de seu privilégio, não aceitou emprestá-la ou alugá-la, negando
as tentativas de negociação propostas pelos representantes da Coroa. Sob o
pretexto de insubordinação, ao recusar atender a um funcionário do rei, o juiz
autorizou à Câmara que tomasse à força o móvel. Após ter sua cama confiscada
de forma tão autoritária, o orgulhoso Gonçalo Pires recusou-se a recebê-la de
volta. O processo dura mais sete anos, nos quais o antigo proprietário nega-se
inclusive a receber da Câmara o aluguel do móvel.

Cama de
bilros (leito)
(Séc. 17)

06

Museu da Casa
Brasileira

Móveis para repouso serão relativamente raros em nosso período colonial.
Mencionamos já o emprego da rede e uma série de questões relacionadas ao
seu uso. Nesse mesmo sentido, era também comum dormir sobre estrados de
madeira ou mesmo sobre esteiras – isso sem contar o uso provisório de outros
móveis, como as caixas ou bancos.
Numa sociedade marcada pela instabilidade, possuir uma cama era
provavelmente um privilégio que muitos sequer cogitariam ter. Além do alto
custo relacionado à aquisição de um móvel, as casas mais singelas, de um único
cômodo, dificilmente comportariam um objeto que demanda tanto espaço.
Importante lembrarmos também o anacronismo que seria buscar por conceitos
tão caros aos nossos lares contemporâneos, como o conforto e a comodidade,
nas residências de uma sociedade do Antigo Regime.
Usamos como exemplo um tanto anedótico o caso de Gonçalo Pires, ocorrido
em São Paulo, em 1620. Na ocasião, a vila receberia a visita do ouvidor

Como lembra Sérgio Buarque de Holanda, Gonçalo Pires era precisamente
carpinteiro, o que, para o autor, explicaria a atitude arbitrária da Câmara de São
Paulo. De fato, aquela não era a única cama da localidade; no entanto, o fato
de um simples oficial mecânico possuir um móvel tão distintivo – ainda que ele
mesmo o tenha feito - deveria ser visto como um escândalo pelos homens bons
da vila. Daí sua retirada à força.8
Acompanhando o movimento geral de maior estabilidade e fixação no território
colonial, que apresentamos anteriormente, e mesmo uma gradativa busca
por maiores comodidades, as camas passam a difundir-se com maior vigor a
partir do século XVIII. No período colonial, este móvel apresentava-se em duas
tipologias distintas: os catres e os leitos.
O catre, originário do catles indiano, é uma espécie de cama pequena, em
geral para solteiros, cujo estrado é feito de tiras de couro ou cipó trançados.
Alguns exemplares podiam ser dobrados e transportados com maior facilidade,
designados como catres de mão. O leito, por sua vez, diferencia-se do catre por
possuir colunas para amarração do dossel, que oferecia proteção contra insetos
e mesmo materiais que pudessem cair do telhado, uma vez que no contexto
da colônia a maioria das casas não possuía forro. Além disso, seu estrado era
composto de tábuas de madeira, diferente das tiras de couro do catre. Em
ambos os casos, os colchões costumavam ser preenchidos com palha, folhas
secas, ou mesmo, em alguns casos, algodão.
Tão marcadamente distintivos eram os catres e leitos, que vemos, já em pleno

8
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3ª edição. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994, p. 249.
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Catre com
estrado de couro
(Séc. 19)
Museu de Arte Sacra
dos Jesuítas

07
século XX, referências a essa característica. Tomamos como exemplo o romance
Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cuja primeira edição foi publicada em 1938.
Durante toda a obra abundam referências a uma cama de couro, objeto de um
desejo quase obcecado de Sinhá Vitória:
“Sinha Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira.
Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice.
Cambebes podiam ter luxo?” 9

Luxo. Assim é visto o conforto que uma cama oferecia: um luxo, ao qual
cambebes, pobres e marginalizados não tinham direito. Essa referência, já
quase de meados do século XX, nos revela como algumas características sociais
e culturais passam por lenta transição, podendo ser observados traços da
sociedade colonial mesmo em tempos mais recentes.

9

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 45ª edição. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1980, p. 12.

Poltrona
(Séc. 18)
Museu da Casa
Brasileira

08
Embora não fossem tão raros como os leitos ou catres, os móveis de assento
podiam ter sua função mimetizada por outros objetos, sentando-se nas redes,
em estrados, esteiras, ou mesmo nas caixas; e era essa a solução empregada
em grande parte das residências. Em geral, o mobiliário de assento será pouco
comum no período colonial, sendo mais difundido em suas formas mais simples,
como bancos e tamboretes. De fato, como aponta Marlize Malta,
“Tendo os móveis maleáveis cumprido a função de assento e repouso, é
compreensível o pouco número de assentos e camas existentes. Nesse caso,
bancos e catres poderiam ser considerados objetos de distinção e cadeiras e
camas, objetos de luxo, mesmo nas versões mais simples.” 10

Os bancos, considerados pela autora objetos de distinção, permitiam que
diversas pessoas sentassem simultaneamente, evitando maiores gastos em
outros móveis dessa natureza. Geralmente não possuíam espaldar, isto é,
apoio para as costas. Alguns bancos possuíam um pequeno compartimento
abaixo do assento, destinado ao armazenamento de objetos, recebendo a
designação de arca-banco ou arquibanco. Os tamboretes, por sua vez, tratam10
MALTA, Marlize. Algumas questões sobre o Mobiliário Colonial. In: Revista PINDORAMA.
LEPAC – Laboratório de Estudo e Pesquisa em Arte Colonial, UFRS. Disponível em: <http://docslide.com.
br/documents/algumas-questoes-sobre-o-mobiliario-colonial.html>. Acesso em 03/02/2017.
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Móveis de apoio

Bufete
(Séc. 17)

Arca-banco
(1760)
Museu da Casa
Brasileira

09
se de assentos individuais, desprovidos de espaldar e braços. Como revela
Bluteau11, a nomenclatura desse móvel deriva de tambor, devido a seu formato.
Frequentemente eram retangulares, possuindo, por vezes, assentos em couro.
Devido a sua simplicidade, tornou-se um dos móveis de assento mais comuns
na colônia portuguesa.
Cadeiras, como vimos, são consideradas objetos raros dentro desse contexto.
Além do espaldar, por vezes, alguns exemplares mais elaborados possuíam
também braços. Eram geralmente colocadas junto à mesa das refeições, onde,
nas residências de menor cabedal, eram substituídas pelos bancos. Era comum
o emprego de couro lavrado, sobretudo no espaldar.

Pertenceu ao
antigo Colégio
de São Paulo
de Piratininga e
depois ao Palácio
do Governo.
Museu Paulista

10
Utilizadas não somente para comodidade ou ornamentação, como também,
em muitos casos, para o trabalho, as mesas revelam-se um móvel relativamente
comum no contexto estudado. Os móveis de apoio são frequentemente divididos
entre mesas e bufetes, sem que haja, no entanto, uma distinção clara entre eles.
Dessa maneira, mais uma vez vamos recorrer ao dicionário de Raphael Bluteau.
No dicionário, mesa trata-se de um
“Móvel de casa assentado em tres, ou quatro pès, com superfície plana, em que
se poem os pratos com o comer [...]. Com esse mesmo nome Latino se chamão
os bofetes, em que se escreve, ou se joga, ou que servem de ornato à casa,
porque de ordinario tem o mesmo feitio.” 12

Por fim, vale a reflexão sobre a simbologia do ato de sentar. Em algumas culturas
indígenas, por exemplo, são construídos bancos, em geral zoomórficos, de uso
exclusivo do pajé, funcionando como um signo de liderança e poder. De forma
análoga, os reis dos europeus possuem seus próprios assentos: os tronos. Nesse
sentido, era comum as cadeiras serem oferecidas a visitantes ilustres, num ato
de receptividade e cordialidade; elementos que, de acordo com relatos de
diversos viajantes, figuram como características marcantes dos moradores da
América portuguesa.

Ou seja, a distinção entre mesa e bufete era menos uma prática que uma
formalidade, visto que os próprios contemporâneos utilizavam as duas
nomenclaturas para o mesmo móvel. Também nesse sentido, ao relatar que
ambos de ordinário têm o mesmo feitio, Bluteau nos revela uma característica
importante: em geral, não havia uma distinção física entre mesas e bufetes.
Tal diferenciação, portanto, de maneira um tanto arbitrária, viria a depender
do uso a que o móvel se destinava. Se utilizado para alimentação, tratava-se,
formalmente, de uma mesa; caso fosse destinado à ornamentação, lazer ou
trabalho, de um bufete.

11
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v.

12
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico...
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v. Grifo nosso.
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Durante os séculos XVIII, XIX e mesmo a maior parte do XX, era comum que as
refeições fossem momentos de reunião familiar, prática que o próprio ritmo de
vida de nosso tempo veio a alterar. Por esse motivo, os lares mais abastados
e amplos muitas vezes possuíam grandes mesas, destinadas a reunir todos os
membros da família.

da América Portuguesa. Por esse motivo, características do mobiliário desses
países, embora apareçam nos móveis produzidos no Brasil, aqui chegarão
de forma indireta, por meio da influência portuguesa. Adiante, trataremos
cronologicamente de cada um desses estilos, apontando suas principais
características e contextos em que se desenvolveram.

O bufete, enquanto utilizado para a função específica de ornamentação,
era frequentemente utilizado como suporte aos oratórios, mobiliário de uso
religioso largamente difundido a partir do século XVIII. Também era utilizado
para funções práticas ou vinculadas ao trabalho, como contar dinheiro, escrever
ou estudar. Neste caso em específico, era comum o emprego da terminologia
banca, isto é, pequenos bufetes, de pouca ornamentação, destinados ao apoio

Estilo Manuelino

dos livros.

Classificações estilísticas do mobiliário
Dentro da historiografia, tornou-se comum a divisão dos móveis coloniais em
estilos, de acordo com características físicas e de ornamentação. Uma vez que
os oficiais mecânicos seguiam o padrão da corte, esses estilos passaram a ser
vinculados ao nome de alguma figura da realeza – isto é, o rei ou rainha que
encabeçava a corte cujo mobiliário os artesãos tentavam mimetizar. Assim, é
comum vermos designações como cadeira em estilo D. João V, cômoda em estilo
D. José I, mesa manuelina, etc.
No Brasil, os artesãos, quando não portugueses, eram frequentemente treinados
por mestres lusitanos. Dessa maneira, os estilos de mobiliário em Portugal
serão referência também no espaço colonial, pelo que utilizaremos as mesmas
nomenclaturas. Vale lembrarmos da defasagem comunicativa entre colônia
e metrópole, havendo um atraso, no Brasil, em relação ao que se passava em
Lisboa, na corte. Por isso, é comum vermos referências como estilo D. João V
tardio na classificação dos móveis produzidos no Brasil. Também nesse sentido,
os períodos estilísticos não seguem com exatidão os tempos dos reinados. O
estilo manuelino, por exemplo, se estenderá por um espaço de tempo maior
em relação ao reinado de D. Manuel I. Cabe ainda salientar que esses estilos,
na prática, coexistirão; ou seja, em uma mesma casa, encontravam-se móveis
de estilos e períodos distintos. Não havia uma ideia de conjunto: os móveis, em
geral, não eram pensados para combinar entre si.
Por fim, lembramos também da própria natureza do pacto colonial, que impedia
a entrada de produtos de outras nações, como França e Inglaterra, nos portos

Mesa manuelina
(Séc. 17)
Museu da Casa
Brasileira

11
O mobiliário renascentista português, conhecido como manuelino, em
referência a D. Manuel I (1495-1521)13, desenvolveu-se no período das Grandes
Navegações – o que incluiu, por exemplo, a chegada de Pedro Álvares Cabral
ao Brasil. Assim, esse estilo será marcado pelas mais distintas influências.
Primeiro, o mobiliário medieval português – como, de forma geral, os costumes
ibéricos – serão influenciados pelos mouros. Exemplo disso é que, em Portugal,
até o século XVI não se costumava dormir em camas, mas em tapetes, segundo
tradição árabe. Com as navegações, o mobiliário lusitano receberá influências
também da Índia e da China, onde os portugueses ocupam Goa e Macau,
respectivamente, sem contar a influência do Renascimento, através de outros
lugares da Europa.
Serão, portanto, móveis com uma grande profusão de detalhes e influências.
Da Índia, adaptam a inserção de outros materiais à madeira, como ébano,
13

Entre parênteses, sempre a duração do reinado, não o tempo de vida do monarca.
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madrepérola, marfim e metais recortados e rendilhados. Surgem também os
torneados14 arredondados, em forma de bolas, discos15 ou bolachas.16 Da China,
extraem sobretudo as técnicas de laca e envernizamento. Em geral, são móveis
retangulares, de pouca curvatura, e fartamente decorados.

A Guerra de Restauração Portuguesa, iniciada em 1640, leva ao trono lusitano
a dinastia de Bragança, pondo fim à União Ibérica. Entre o final do século
XVII e o início do XVIII, desenvolve-se em Portugal um estilo denominado
posteriormente17 como Nacional Português, característico desse momento de
retomada da soberania portuguesa. Caracteriza-se por suas linhas retangulares,
a pouca aplicação de materiais externos à madeira, a inserção de almofadas18
em losango, e a aplicação de tremidos.19

União Ibérica
Com o desaparecimento de D. Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir, em
1578, Portugal entra em crise sucessória, e passa a ser reinado pela dinastia dos
Habsburgo, na figura de D. Felipe II e seus descendentes. Portugal e Espanha,
dessa maneira, passam a compartilhar o mesmo rei, e por isso esse período é
conhecido, na historiografia, como União Ibérica (1580-1640). Nesse contexto,
havia grande interação entre oficiais mecânicos portugueses e espanhóis, e o
mobiliário lusitano aproxima-se muito ao de seus vizinhos ibéricos.
Uma característica importante do mobiliário desse período é a simplificação
pela qual passam os móveis portugueses. Primeiro, porque os melhores artesãos
e marceneiros eram enviados a Madri, para a corte real. Segundo, por uma
ação sobretudo da Inquisição, que buscava eliminar as características pagãs
do mobiliário ibérico – que perde, assim, muitas das influências adquiridas nas
navegações.

Arca
(1720)
Museu Paulista

14
15
16

Ornamentação em espiral. Verificar pernas e colunas da cama de bilros, imagem 6, p. 30.
Verificar ornamentação em forma de disco no bufete da imagem 10, p. 35.
Verificar ornamentação arredondada nas pernas da mesa manuelina, imagem 11, p. 37.

D. João V

Cômoda
marchetada
(Séc. 18)
Transição D. João
V para D. José I
Museu da Casa
Brasileira

Nacional Português

12

Cronologicamente, corresponde ao período de nosso caso específico: a Igreja
de Nossa Senhora do Rosário e o acervo do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.
Por esse motivo, tornaremos a falar desse estilo nesta publicação.

13
O estilo D. João V (1706-1750), ou joanino, é o mobiliário barroco por excelência. A
descoberta de ouro no Brasil gerou uma revitalização da economia portuguesa.
A corte do Rei Magnânimo, como ficou conhecido o monarca, viveu momentos
de grande luxo. O Brasil, agora mais importante do que nunca para o Império
Português, viu o advento de uma sociedade mineira, que recebeu grandes fluxos
migratórios. Assim, havia uma oferta cada vez maior de artesãos e de móveis de
qualidade, além de novas tipologias.
Em geral, os móveis no período joanino assumirão formas arredondadas ou,
mais precisamente, curvadas. Em cadeiras, mesas e cômodas, são comuns
17
18
19

Termo cunhado por Robert C. Smith, no século XX.
Saliência em painéis de madeira. Ver detalhes em losango da imagem 12, p. 38.
Entalhes em ondulação, dando ideia de movimento. Verificar detalhes na arca, imagem 12, p. 38.
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pernas em estilo cabriolé20, uma influência francesa. Vemos a profusão de
elementos decorativos, entalhes em formas vegetais e humanas, e mesmo de
douramento, em algumas peças. São móveis que priorizam o efeito estético,
em detrimento da comodidade ou praticidade.

D. José I
Enquanto o reinado de D. João V é marcado pelo luxo do ouro, seu sucessor,
D. José I (1750-1777), não terá a mesma sorte. No Brasil, a mineração entra em
declínio. Ainda no início de seu reinado, em 1755, Lisboa é devastada por um
terremoto, seguido de maremoto e incêndios, que destroem a cidade em sua
quase totalidade. Altos custos, portanto, são despendidos na reconstrução da
capital do Império.
Impossível falar de seu reinado sem mencionar a figura do Marquês de Pombal,
responsável por uma série de medidas que se planejavam modernizadoras do
Estado português. Entre elas, destacamos a expulsão dos jesuítas do reino e
suas possessões, em 1759, levando a uma desastrosa política indigenista e a
uma lamentável lacuna na educação básica. Essas medidas vão ao encontro do
Iluminismo e do despotismo esclarecido, recorrentes no período. A mentalidade
e a política passavam por grandes mudanças, que levariam à queda do Antigo
Regime.
Também o mobiliário D. José I, curiosamente, será um estilo de transição. O
barroco de D. João V é suavizado, com detalhes mais simples. As curvas, tão
acentuadas naquele estilo, dão espaço a traços cada vez mais retos. De robustos,
os móveis passam a ser mais delicados.

D. Maria I
Com o estilo D. Maria I (1777-1816), os móveis voltam a ser retos, marcando o
fim da transição que vimos no estilo da corte de seu antecessor. Nesse sentido,
passando pelo rococó de D. José I, caminha-se do estilo barroco ao neoclássico.
Abandona-se o cabriolé, tão comum ao longo do século XVIII, dando espaço a
pernas com cortes cilíndricos. A influência inglesa é notável nas linhas retas,
que remetem a Thomas Sheraton, importante produtor de móveis britânico.
A abertura dos portos, em 1808, permitiu a entrada de produtos das nações
amigas, marcadamente a Inglaterra, gerando uma circulação de manuais e
20

Pernas em formato curvado. Verificar cômoda D. João V na imagem 13, p. 39.

Mesa de Encostar
D. Maria I
(Séc. 18)
Museu da Casa
Brasileira

14
catálogos de mestres ingleses, como Thomas Chippendale, George Happlewhite
e o já citado Sheraton. Esse evento encerra o pacto colonial, dando ao Brasil a
categoria de Reino Unido. E é aqui que paramos: na corte de D. João VI, onde
aparecerão os móveis da moda imperial – já sob uma nova ordem política, fora
de nosso recorte cronológico.

Problemáticas e classificações alternativas
Certamente, no entanto, tais classificações não são um consenso: nem todos
os autores utilizam a mesma categorização. Nesse sentido, mitigando-se
as diferenças, podemos chegar a uma classificação alternativa, que divide o
mobiliário luso-brasileiro em apenas três macroestilos. Os estilos Manuelino,
União Ibérica e Nacional Português abarcariam, juntos, o mobiliário
Renascentista. Já os móveis D. João V e D. José I seriam classificados como
barrocos, e o estilo D. Maria I, neoclássico.
Além disso, obviamente, poucos móveis seguiam à risca todos os cânones de
um determinado estilo. De fato, a maioria das residências possuía um mobiliário
simples, de caráter não decorativo ou artístico, mas primordialmente de ordem
prática. Por esse motivo, há uma outra classificação possível, dividindo-se o
mobiliário entre exemplares de luxo, ordinários e toscos, de acordo com o nível
decorativo apresentado pelo móvel.
Em todo caso, a observação e classificação em estilos é uma das principais
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ferramentas para a datação do mobiliário colonial, além, é claro, de fontes
documentais, sobretudo inventários. Assim, os móveis ditos toscos, ao não
seguirem nenhuma característica específica de estilo, são de difícil datação.
Voltaremos a tratar disso quando nos referirmos ao acervo do Museu de Arte
Sacra dos Jesuítas, nas páginas finais deste material.
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Além da descrição das residências e seus equipamentos, os já citados relatos
de viajantes, do início do século XIX, nos oferecem uma série de informações
sobre a cultura e os hábitos daquela época. É sobretudo nesses relatos que
nos debruçaremos agora, apresentando ao leitor algumas características do
cotidiano e das práticas da população luso-brasileira.1
Uma das características marcantes da sociedade colonial, como observado pelos
viajantes, era a hospitalidade. As longas distâncias entre as vilas e povoações
faziam do abrigo a estranhos uma necessidade e um costume. Como revela
Antonil, em Cultura e Opulência do Brasil, publicado em 1711,
“A hospitalidade é uma ação cortês […] e no Brasil muito exercitada, e louvada:
porque faltando fora da cidade as estalagens, vão necessariamente os
passageiros dar consigo nos engenhos, e todos ordinariamente acham de graça
o que em outras terras custa dinheiro […]”. 2

Por vezes, a cordialidade chegava mesmo ao exagero, como relata Henry Walter
Bates, no Pará, já em 1852:
“O senhor Antônio [...] desceu ao porto que lançamos âncora, com o semblante
a irradiar simpatia e amabilidade [...]. Nunca fui recebido de maneira mais
cordial. Ao entrar em casa, a mulher [...] mostrou-se igualmente afável e franca
ao cumprimentar-nos [...]. Em verdade suas atenções, como as da esposa e do
bando de parentes de todos os graus que constituíam a família, chegaram a ser
impertinentes, pois não me deixaram sozinho um momento, de manhã à noite.”
3

A mulher, que aparece no relato de Bates, raramente mostrava-se aos visitantes
ou mesmo saía de casa, o fazendo, no mais das vezes, para acompanhar as
celebrações religiosas. A reclusão feminina é uma característica marcante das
relações de gênero da sociedade colonial. Entre a população livre, era comum
as mulheres permanecerem ocupadas com os afazeres domésticos, ou mesmo

1
Uma importante ferramenta para esse estudo é uma série de publicações do Museu da Casa
Brasileira chamada Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira. Trata-se de um compilado dos
fichários de Ernani Silva Bruno, que reuniu e organizou referências documentais e literárias às práticas
sociais e equipamentos das residências brasileiras, do século XVI ao XIX. Cf. Fichário Ernani Silva Bruno:
Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira. 5 v. São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2002.
2
ANTONIL, André João. Cultura e opulencia do Brazil, por suas drogas e minas, com varias
noticias curiosas do modo de fazer o assucar; plantar e beneficiar o tabaco; tirar ouro das minas,
e descubrir as da prata, e dos grandes emolumentos que esta conquista da America Meridional
dá ao reino de Portugal com estes, e outros generos e contratos reaes. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e
Const. de J. Villeneuve e Cª, 1837, p. 40. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1737>. Acesso em fevereiro de 2017.
3
BATES, Henry Walter. O naturalista no rio Amazonas (1848-1859). São Paulo: Ed. Nacional,
1944, Vol. 2, p. 108 .
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com a prática dos bordados e rendas.4 Além disso, normalmente habitavam
cômodos separados, mesmo em relação ao marido. Havia inclusive casos de
encarceramento, como depreendemos do relato de Hercules Florence, em 1827:

todos os serviços domésticos. Carl Seidler, criticando a indolência das senhoras
brancas, em 1826, relata que

“Falou-nos na mulher, e ao nos levantarmos da mesa, levou-nos para os seus
aposentos, que eram dois quartinhos. No fundo suspendeu do soalho um
alçapão e mostrou-nos uma salinha colocada no primeiro pavimento, escura,
úmida e com uma única janela de grades que dava para o engenho de cana.
Aqui em baixo, disse-nos ele, é que eu guardava a mulher, quando tinha de sair
de casa. Ela descia por uma escadinha que eu recolhia e recebia alimentos pela
janela do engenho.” 5

Há também diversos relatos sobre os costumes e práticas relacionados à
alimentação. Após as refeições, como atestam diversos viajantes, era comum
a sesta, sobretudo após o almoço e o jantar. Jean-Baptiste Debret oferece uma
interessante descrição dos hábitos alimentares que observou, provavelmente,
entre a elite brasileira:
“O brasileiro, com a boca abrasada pelo estimulante dos temperos e literalmente
queimada pelo café fervendo, já semi-desvestido, procura quase em vão em
seus cômodos a sombra e o descanso, pelo menos durante duas ou três horas,
adormecendo afinal, banhado de suor, acorda lá pelas seis horas da tarde,
quando principia a viração. Com a cabeça um pouco pesada, cansada da digestão,
manda trazer um enorme copo de água que bebe, enxugando lentamente o suor
que lhe orvalha o peito.” 6

Antes e depois das refeições, havia a higienização das mãos e, por vezes,
também do rosto. No século XIX, embora já existissem talheres em maiores
quantidades, mantinha-se o costume, difundido entre as mais diversas camadas
da população, de comer com as mãos. Em relação ao asseio pessoal, é também
interessante o hábito de lavar os pés antes de dormir. Certamente tal costume
relaciona-se ao fato de grande parte da população andar descalça, além de,
como vimos, o piso da maioria das residências ser de terra batida.
Abundam menções sobre a participação dos escravos nas práticas de asseio,
não somente trazendo água e jarro, como limpando, efetivamente, os pés dos
senhores. Estes, aliás, dependiam da população escravizada para praticamente

4
Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira: Costumes. São Paulo: Museu da Casa
Brasileira, 2002, Vol. 3, p. 15.
5
FLORENCE, Hercules. Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas (1825-1829). São Paulo: EDUSP;
Cultrix, 1977, p. 172.
6
DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1831). Belo Horizonte:
Ed. Itatiaia limitada; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, Tomo segundo, 1989, p. 64.

“Madame tem suas escravas, duas, três, seis ou oito, conforme o infeliz esposo
abrir a bolsa, e essas criadas negras nunca podem arredar-se da imediata
proximidade de sua severa dona, devem entender-lhe e até interpretar-lhe o
olhar. Seria demais exigir que a senhora, fosse ela mulher dum simples vendeiro,
se sirva ela mesma de um copo d’água, ainda que o jarro esteja junto dela sobre
a mesa.” 7

Assim como a escravidão, que aqui tratamos somente de passagem, é impossível
falar da sociedade colonial sem mencionar a religiosidade. Já citamos, também
rapidamente, o uso difundido dos oratórios. Era comum que no ambiente rural,
afastado das igrejas, os grandes proprietários reservassem um cômodo de sua
casa a um grande oratório, que receberia os ofícios litúrgicos. Essas missas
reuniam toda a população adjacente, e certamente conferiam grande prestígio
ao proprietário.
As festas e ofícios religiosos eram, por excelência, o espaço de reunião social.
Nesse sentido, eram comuns e incentivadas as procissões, organizadas
sobretudo pelas irmandades ou confrarias. Seguindo o modelo lusitano,
proveniente das corporações de ofício medievais, a população civil dividiase em irmandades religiosas – ou ordens terceiras – vinculadas à devoção de
um santo em comum. Normalmente, tais organizações eram compostas por
indivíduos de um mesmo ofício ou estrato social – por exemplo, em Ouro
Preto, a Irmandade de Santa Cecília, padroeira dos músicos, era formada por
instrumentistas e mestres de capela. Assim, havendo múltiplas irmandades e
devoções, o calendário anual comportava também uma série de celebrações e
procissões diferentes.
Havia ainda as festas de natureza puramente civil, como as organizadas pelas
Câmaras Municipais. Eram uma exigência da Coroa, no sentido de marcar a
presença real no território ultramarino. Uma vez inviável a presença física do
monarca – isto é, até 1808, com a vinda da família real – em geral as Câmaras
possuíam um retrato do Rei, utilizado nessas ocasiões, que incluíam casamentos
reais, o nascimento de um novo príncipe herdeiro e a morte de um monarca,
com procissões fúnebres.
As festas faziam parte também do ambiente doméstico, ao menos entre as
classes abastadas, em comemorações tipicamente laicas, como aniversários,
7

SEIDLER, Carl. Dez anos no Brasil. (1825-1835). São Paulo: Martins Ed., s.d., p. 65.
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ou religiosas, como casamentos, batizados e o antigo Entrudo, espécie de
predecessor do Carnaval, que antecedia a Quaresma. Sobre esta celebração,
destacamos o curioso relato de Henry Koster, que enfatiza uma prática comum
a tal festa: atirar alimentos uns aos outros.

sociedade luso-brasileira de fins da colonização portuguesa na América, e uma
vez que o leitor já foi apresentado a algumas terminologias de móveis da época,
podemos partir, com maior segurança, ao estudo de nosso recorte específico – a
vila de São Paulo e o aldeamento de Mboy.

“No dia seguinte à nossa vinda, mal findo o jantar, a farinha, as bananas, o
arroz e outras guloseimas da mesa, eram atiradas à cabeça uns dos outros.
Depressa os uniformes elegantes foram desaparecendo e foi em mangas de
camisa que começou a guerra civil com alma e coração. Tudo se passava na mais
perfeita alegria e, por fim, fatigados e sujos, todos nós procuramos as redes,
abundantemente espalhadas para os hóspedes. Mas a nossa má estrela permitiu
que um bravo capitão fechasse completamente todos os postigos [...] e se tendo
colocado junto a uma enorme jarra d’água que estava num dos recantos do
quarto, e com uma pequena pilha na mão, começasse a irrigar-nos alegremente
ameaçando repetir a façanha, o que nos obrigou a procurar refúgio debaixo de
cadeiras e mesas.” 8

De grande importância para os ofícios e festas religiosas e civis, a música aparece
também, como forma de lazer e socialização, no ambiente doméstico e fora
dele. A viola, popular no sul da Europa, – e particularmente na Península Ibérica
– aparece como instrumento predileto dos brasileiros, junto a flautas, rabecas
e instrumentos de percussão. Como relata George Gardner, em Alagoas, já em
1838,
“De noite, andei à toa pela cidade e notei que quase todos os seus habitantes
haviam saído de casa para gozar do belo luar e da brisa deliciosamente fresca
[...]. Na maioria dos grupos um ou mais dos seus membros, quase sempre jovem
divertia os companheiros tocando alegres modinhas com a guitarra.” 9

Além das canções e danças, os jogos faziam também parte dos hábitos de lazer e
diversão da população luso-brasileira de inícios do século XIX. Dominós, dados,
gamão e uma diversidade de jogos de baralho eram presentes no cotidiano que
apresentamos. Como releva Henry Koster, nos arredores de Olinda, em 1809,
“Em várias casas portuguesas encontro mesas de jogo de baralho, ocupadas
desde as nove horas da manhã. Quando uma pessoa se levanta, outra toma o
lugar, e assim estão sempre repletas.”10

Após esta breve apresentação, com alguns traços marcantes ou curiosos da

8
KOSTER, Henry. Viagens ao nordeste do Brasil. São Paulo, Ed. Nacional, 1936, p. 273.
9
GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil (1836-1841). São Paulo: EDUSP; Belo
Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 61.
10
KOSTER, Henry. Viagens ao nordeste do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1936, p. 45.
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Algumas considerações sobre a vila de São Paulo
Como vimos neste material, as casas no período colonial brasileiro serão
profundamente semelhantes, carregando diversas características em comum.
No entanto, há extensa pesquisa sobre as chamadas casas bandeiristas, as
residências paulistas, sobretudo rurais, da época colonial. Adiante, trataremos
brevemente sobre essas construções, bem como outras características e
particularidades de São Paulo dentro do contexto cronológico que aqui
estudamos.
As casas bandeiristas, como o próprio nome denuncia, são construções que
remetem ao tempo dos bandeirantes, e sua valorização enquanto patrimônio
ocorre em meados do século XX. Nesse período, a elite paulista buscava na
figura idealizada do bandeirante a construção de um protagonismo histórico
no Brasil, em que se propunham como a locomotiva do país. Nesse sentido, a
historiografia do período é marcada, em grande parte, por esse compromisso
político. Constrói-se a imagem do bandeirante como uma figura heroica,
responsável pelo alargamento do território brasileiro.
De fato, a vila de São Paulo de Piratininga possuirá particularidades em
relação aos outros territórios da América portuguesa. Trata-se, afinal, de um
povoamento afastado do litoral, dele separado pela Serra do Mar, no extremo
sul do território português na América. Tal disposição geográfica certamente
dificultava - embora, é claro, não impedia - o contato com a metrópole, o que
incluía o transporte de mercadorias e produtos da Europa. A população local,
majoritariamente mestiça, carrega de seu tronco nativo da América fortes
características culturais. Exemplo disso é que, até as reformas pombalinas, de
meados do século XVIII, poucos paulistas falavam português: o idioma mais
comum era a língua geral, ou brasílica, uma espécie de língua franca formada
por dialetos dos troncos tupi e guarani, e disseminada pelos jesuítas, sobretudo
a partir da gramática escrita por São José de Anchieta.
Para além da fala e dos costumes, as residências dos paulistas carregarão
também elementos distintivos. Diferentemente de outras regiões, onde grande
parte das construções será feita de pedra, em São Paulo as edificações serão
executadas em barro – sobretudo em taipa de pilão – com exceção do litoral,
onde haverá construções de pedra. Diversos fatores são apontados para a
escolha desse material e técnica, como a ausência de pedras apropriadas para a
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construção e a baixa necessidade de mão de obra. 1
Uma característica das residências rurais paulistas é o fato de que eram
construídas sobre um talude de pedra, protegendo o barro da degradação
causada pela umidade do solo e das enxurradas. Além disso, são frequentemente
direcionadas ao norte, abrigando a entrada da casa dos ventos frios do sul.
O alpendre, já mencionado neste material, era outro elemento importante e
característico dessas casas, separando a área familiar do quarto de hóspedes e
capela. O espaço entre o forro e o telhado era aproveitado e dedicado a funções
diversas, como o estoque da produção das lavouras.
Um dos principais estudiosos da casa bandeirista – e, inclusive, quem cunha o
termo – é o engenheiro e arquiteto Luís Saia. Para ele, há dois tipos de casa
bandeirista: a ortodoxa, que vigora até fins do século XVII, no período áureo das
bandeiras, e a distorcida, do século XVIII, momento de declínio das bandeiras
e do ciclo do ouro, em que as casas paulistas passam a absorver elementos
outros, sendo descaracterizadas de sua originalidade. Vale mencionar que foi
Saia o responsável pelo restauro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e sua
residência anexa2, sobre a qual trataremos mais adiante neste texto, aplicando
aqui suas teorias e conhecimentos sobre a morada paulista.
O mobiliário paulista, como no resto da colônia, será escasso.3 Caixas, mesas,
tamboretes e, por vezes, cadeiras, vão compor as residências da elite. Catres e
leitos, embora apareçam em alguns inventários do século XVII, tornam-se mais
comuns somente no século XVIII – do que temos exemplo o caso de Gonçalo
Pires, já mencionado anteriormente. Nesse sentido, São Paulo mantém a
sobriedade característica do território colonial e mesmo da metrópole.
Defende a historiografia tradicional a ideia de uma pobreza, rusticidade e
isolamento de São Paulo, dentro do contexto colonial. Há contrapontos
interessantes a essa ideia, como revelam os estudos sobre os inventários
paulistas. Tais pesquisas apontam para uma integração de São Paulo à economia
colonial, cuja produção era comercializada para o Rio de Janeiro e Bahia.
Interessante também é a menção a roupas e tecidos italianos, holandeses,
franceses, espanhóis, indianos e mesmo chineses, indicando certo poder
1
ZANETTINI, Paulo. Maloqueiros e seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na
casa bandeirista. Tese (Doutorado em Arqueologia). São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia,
Universidade de São Paulo, 2005, p. 81.
2
O restauro deu-se entre os anos de 1939 e 1940 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (atual Iphan).
3
MACHADO, Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1980.

aquisitivo por parte da população.4 Isso demonstra, talvez, a preocupação da
elite em apresentar ares de nobreza nas ruas, destinando seus recursos a roupas
e joias, em oposição a um espaço íntimo simples. A ostentação, afinal, era para
ser vista.

Os jesuítas no Brasil e os aldeamentos
Após passarmos pelo contexto colonial, entendendo as particularidades de São
Paulo, chegamos a outro ponto chave para compreendermos o cotidiano no
aldeamento de Mboy: a Companhia de Jesus. Afinal, neste material, tratamos
de um aldeamento jesuítico. A seguir, discutiremos a origem e o funcionamento
dos aldeamentos e missões, elementos fundamentais para a compreensão do
acervo que estudamos.
Acompanhando o governador-geral Tomé de Sousa, os primeiros jesuítas,
encabeçados pelo padre Manuel da Nóbrega, chegam ao Brasil em 1549.
São enviados pelo Papa a pedido do rei de Portugal, D. João III, que desejava
converter os nativos da América à religião católica num momento de grande
embate entre católicos e protestantes.
A catequese indígena, num primeiro momento, era realizada através dos
descimentos, em que os jesuítas deveriam convencer os indígenas, em seus
próprios povoamentos, a morar nas vilas dos portugueses, onde receberiam a
doutrina cristã. Formalmente, os indígenas poderiam trabalhar para os colonos
e, em contrapartida, receberiam uma remuneração, por seis meses; depois
desse período, voltariam às suas aldeias de origem.5
Segundo os jesuítas da época, tal experiência mostrara-se marcadamente
insatisfatória. Nas vilas, os indígenas recebiam influência negativa dos
colonos, absorvendo seus vícios e práticas imorais. Além disso, uma vez de
volta à aldeia, voltavam a suas crenças e práticas religiosas anteriores. Antonio
Vieira, no Sermão do Espírito Santo (1657), constrói uma metáfora ao tratar da
inconstância da alma selvagem: 6
4
ZANETTINI, Paulo. Maloqueiros e seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na
casa bandeirista. Tese (Doutorado em Arqueologia). São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia,
Universidade de São Paulo, 2005, 203.
5
SOUZA, Ney de. Notas sobre o catolicismo na São Paulo colonial. In: FRADE, Gabriel (org.).
Antigos Aldeamentos Jesuíticos. São Paulo: Edições Loyola, 2016, p. 36.
6
Cf. CASTRO, Eduardo Viveiros de. O Mármore e a Murta: sobre a inconstância da alma selvagem,
In: A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, p. 183264.
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“A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria;
mas, depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão:
sempre conserva e sustenta a mesma figura; a estátua de murta é mais fácil de
formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar
sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve.”7

ensino de diversos ofícios mecânicos e artísticos, como carpintaria, marcenaria,
ferraria, pintura, escultura e música.

A murta, na metáfora acima descrita, representaria o indígena: na visão desses
religiosos, os nativos da América seriam fáceis de moldar, assimilando rápida e
facilmente a fé cristã, mas apenas ao se distanciarem dos padres, deformavam,
voltando às práticas anteriores.
É nesse sentido que os jesuítas, desde o século XVI, vão justificar e reforçar o
argumento de que as populações indígenas deveriam ser concentradas em
núcleos populacionais, sob administração exclusiva de religiosos que cuidariam
tanto do espiritual quanto do temporal. Assim, seriam tutelados por clérigos
que poderiam vigiar, de perto, a manutenção das práticas religiosas: a murta
seria sempre moldada. Para além disso, ficariam afastados da má influência dos
colonos portugueses. Nasciam, assim, os aldeamentos e missões jesuíticas.
Nos aldeamentos, os indígenas trabalhariam nas lavouras, na produção de
alimentos para a própria subsistência e de outros produtos. As roças para o
cultivo ficavam em sítios distantes do aldeamento, chegando a três léguas de
distância, ou mais.8 Esses índios só voltavam ao núcleo central da aldeia aos
domingos e dias santos, para as missas e ofícios religiosos.9
Além da produção de alimentos para a manutenção da aldeia, os indígenas
trabalhavam também em produtos destinados à comercialização. Esse
rendimento seria dedicado à manutenção dos Colégios e casas jesuíticas, tais
como o próprio Colégio de São Paulo. De fato, apesar de enfatizar o voto de
pobreza, as Constituições – isto é, o conjunto de regras - da Companhia de
Jesus incentivavam a posse de propriedades destinadas à manutenção e
autossuficiência da ordem. 10
Mas não só nas lavouras trabalhavam os moradores dos aldeamentos. Em
geral, havia o estabelecimento de oficinas, onde os jesuítas dedicavam-se ao
7
VIEIRA, Antonio. Sermão do Espírito Santo. Disponível em: <http://tupi.fflch.usp.br/sites/tupi.
fflch.usp.br/files/SERM%C3%83O%20DO%20ESP%C3%8DRITO%20SANTO.pdf>. Acesso em 16 de fev.
2017.
8
Correspondem, aproximadamente, a 14km.
9
FLEXOR, Maria Helena Ochi. Terreiros Jesuíticos no Brasil. In: FRADE, Gabriel (org.). Antigos
Aldeamentos Jesuíticos. São Paulo: Edições Loyola, 2016, p. 89.
10
Constituições da Companhia de Jesus anotadas pela Congregação Geral XXXIV e Normas
Complementares aprovadas pela mesma Congregação. São Paulo: Edições Loyola, 1997, p. 120-123.

Alguns aldeamentos concentravam milhares de pessoas, como as célebres
missões do sul; em outros, no entanto, habitavam poucas centenas. O espaço
de maior destaque do povoamento, simulando a função da praça, que já
discutimos, é o terreiro, situado em frente às igrejas. Ali eram realizadas as mais
diversas atividades religiosas, cívicas, culturais, etc. Portanto, os aldeamentos
seguiam uma ordenação própria, quase padronizada, organizando-se em torno
dos terreiros.
Os aldeamentos jesuíticos deram origem a diversos municípios brasileiros.
Atualmente, próximo à capital paulista, ainda há alguns exemplos preservados
dessa organização, como a aldeia de Carapicuíba e o centro histórico de Embu
das Artes, o antigo aldeamento de Mboy. É deste exemplo, aliás, que falaremos
nas páginas seguintes.

O aldeamento de Mboy
Partindo de um panorama mais amplo, chegamos, enfim, ao nosso objeto de
estudo: o antigo aldeamento de Mboy11 e o acervo do Museu de Arte Sacra
dos Jesuítas. O nascimento desse antigo núcleo marca também o advento da
própria cidade de Embu das Artes. Adiante, apresentaremos ao leitor uma breve
contextualização histórica deste local.
O aldeamento tem sua origem nas terras do casal Fernão Dias Paes Leme e sua
esposa, Catharina Camacha, que em 1624 faz a doação de seus bens ao Colégio
de Santo Inácio.12 O motivo alegado era a maneira como desceram e trataram
os indígenas moradores da fazenda que possuíam, certamente utilizados
como mão de obra escrava. Com a consciência pesada, desejavam então que
esses indígenas, na condição legal de livres, fossem tutelados e administrados
pelos padres da Companhia de Jesus. Este documento, no entanto, vigora por
pouco tempo, pois em 1632 o casal desiste da doação, realizando uma escritura
de distrato. Anos depois, já em 165113, Fernão Dias doa algumas de suas
propriedades ao convento de Nossa Senhora do Carmo, afastando ainda mais
os jesuítas da antiga doação.
11
Do tupi, significando cobra; provavelmente referência à fauna da região, ou ainda, às curvas do
rio que se forma no centro histórico de Embu das Artes, dando origem ao Rio Mboy-mirim.
12
Isto é, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Optamos por preservar a nomenclatura da época.
13
Note-se que, nesse momento, os jesuítas estavam ausentes de São Paulo, expulsos desde 1640,
retornando somente 13 anos depois.
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Após a morte do marido, Catharina volta a doar seu patrimônio à Companhia de
Jesus, em 1655. É então que as duas ordens religiosas entram em um embate
pelas terras do casal, só resolvido em 1663, quando houve um acordo. Por fim,
em 1668, Catharina confirma a doação ao Colégio de Santo Inácio.14
Há indícios de que por volta de 1673 os inacianos já estariam fazendo uso da
terra do casal e, em 1678, o local já é mencionado enquanto um aldeamento
jesuítico nas Atas da Câmara.15 Por volta de 169816, o padre Belchior de Pontes
teria mudado a sede do aldeamento para um novo local, dando início então à
construção de uma nova igreja – sem, no entanto, decorá-la.
A construção da residência anexa teria sido realizada pelo Pe. Domingos
Machado, embora não saibamos, precisamente, a data da construção do
edifício, datado entre 1720 e 1748, período no qual Machado foi superior do
aldeamento. 17
Os jesuítas realizam trabalho missionário no local até 1759, quando são expulsos
dos domínios do Império Português por ordem de Sebastião José de Carvalho e
Melo, o Marquês de Pombal. Após a expulsão, a igreja de Nossa Senhora do
Rosário passa a ser administrada por padres diocesanos.
Uma das principais fontes documentais para estudarmos a cultura material do
antigo aldeamento de Mboy é o inventário datado de 2 de dezembro de 1759,
feito em decorrência da expulsão dos jesuítas do Brasil.18 Com a expulsão, todo
o patrimônio da ordem seria confiscado pela Coroa portuguesa; nesse sentido,
são enviados funcionários da Coroa para cada um de seus estabelecimentos,
para que fizessem o inventário dos bens. É neste contexto que é produzido o
14
SILVA, Angélica Brito. Antecedentes e conflitos na implantação do aldeamento jesuítico de Mboy
(1624-1663). In: Encontro Internacional de História Colonial Cidade da Bahia: mundos coloniais comparados:
poder, fronteiras e identidades, 2017, Salvador. Anais Eletrônicos [do] 6. Encontro Internacional de História
Colonial: mundos coloniais comparados: poder, fronteiras e identidades. Salvador: Eduneb, 2017. v. 1.
15
Actas da Câmara da Villa de São Paulo (1653-1678). Publicação official do Archivo Municipal de
São Paulo. São Paulo: Typographia Piratininga, 1915, vol. 6, p.491-492.
16
De acordo com Sérgio Buarque de Holanda “A data dessa mudança pode ser fixada
aproximadamente em fins do século XVII ou princípios do seguinte. Em todo o caso depois de 1698 se,
como vimos ao se tratar de Carapicuíba, a transferência de índios dessa aldeia para Itapecerica ocorreu
por aquele ano e se o padre Belchior, como informa seu biográfo, assistiu em Carapicuíba antes de ir para
Embu.” Cf. Sérgio Buarque de Holanda. Capelas Antigas de São Paulo. Revista do SPHAN. Rio de Janeiro,
1941, nº5, p. 114.
17
SILVA, Angélica; BITENCOURT, Eron; ROSA, Júlia. Descobrindo Embu no Museu: Guia temático
do professor. São Paulo: Pateo do Collegio, 2014, p. 15.
18
1759, dezembro, 2. Autos de Inventario e Sequestro feito nos bens, que se acharam na Aldeya
de Mboy termo da cidade de São Paulo administrada pelos Padres da Companhia da dita cidade a que
procedeu o Doutor Ouvidor Geral João de Souza Filgueiras por ordem do Senhor Conde de Bobadella.
Cota: Brasil, São Paulo, Ministério do Planejamento, Superintendência do Patrimônio da União/SP,
Secretaria do Patrimônio da União, Prédio da Receita Federal/SP, Setor de Incorporações, Caixa 3, Sitio
Mutinga. Há uma cópia do documento no Arquivo do Estado de São Paulo, Caixa I, Ordem 9391.

documento que utilizaremos a seguir.
O inventário descreve todos os bens observados na igreja e residência anexa,
incluindo imaginária, paramentos, instrumentos musicais, louça, prataria,
e mesmo os bens comunitários da aldeia - além, é claro, dos móveis. Entre o
mobiliário observado no edifício, são listados os seguintes objetos:
.. Tres Estantes de missal, huma dellas com seu pe
.. Duas credencias portateis de pao no altar mor
.. Tres moxos19 cobertos de carneira vermelha
.. Hum tamborete, e duas cadeiras velhas nos confessionarios
.. Hum banco para a mesma [Semana Santa]
.. Hum relogio de parede com caixa de pao, e seu vidro
.. Huã Caixa com varios papeis de solfa
.. Tres Bancos no Coro, dous de espaldas, e hum pequeno do orgão
.. Huã caixa em que estaõ nove sayotes, e outros enfeites das danças dos carijós
.. Oito catres: seis de couro, e dous de cipó
.. Sete colchões: dous de Lan, e cinco de palha
.. Duas redes pequenas de algodão para grade
.. Tres caixões grandes de guardar mantimento
.. Hum armario para despejos
.. Huã parteleira de madeira
.. Huã caixa de pao pequena
.. Tres tamboretes de couro, e hum de pao
.. Duas cadeiras de couro
.. Huâ meza grande do refeitório
.. Quatro Banquinhas de escrever nos cubiculos
.. Tres bancos de espalda
.. Quatro ditos [bancos] pequenos
.. Huã canastra uzada
.. No Payol huã Caza nova em que está huã meza, e hum banco
.. Huã canastra com novelos de fio de algodão, que pezão nove livras e huã
quarta. 20

Ora, o leitor pode estranhar a quantidade de móveis registrados aqui. Pode
inclusive questionar as informações que apresentamos neste mesmo material,
19
Semelhante a um tamborete.
20
1759, dezembro, 2. Autos de Inventario e Sequestro feito nos bens, que se acharam na
Aldeya de Mboy .... Op. cit.
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sobre a pouca quantidade de móveis nas residências da América portuguesa.
Por isso, vamos comparar este com outro inventário, de meados do século XVII
– anterior, portanto, cerca de cem anos em relação ao que apresentamos, dos
jesuítas. Trata-se da residência de Lourenço Castanho Taques, membro da mais
alta estirpe paulista. Taques, apesar de sua importância política, possuía em
sua casa somente dois bufetes, quatro cadeiras, um catre, seis tamboretes –
metade deles, quebrada – cinco colchões e três catres de mão.21
Há, portanto, uma diferença gigantesca entre o mobiliário registrado nas duas
casas. Com alguns importantes detalhes: os jesuítas faziam voto de pobreza,
e viviam poucos padres na residência. Tendo essas informações e esses dois
inventários em mente, vamos explorar, adiante, algumas possibilidades para
essas diferenças.
O primeiro dado que nos chama atenção é o fato de Lourenço Taques possuir,
e provavelmente utilizar, tamboretes quebrados. No entanto, isso não é algo
extraordinário; de fato, há casos de móveis quebrados serem deixados como
herança, gerando mesmo desavenças entre os herdeiros. Além disso, há aqui
uma particularidade: sendo um bandeirante, acreditamos que dificilmente
Taques teria como prioridade a decoração e a mobília de sua casa, visto que
passaria longos períodos longe dela. Sem contar que, como vimos, a elite
paulista demonstrava seu prestígio sobretudo nas vestimentas e joias; não no
mobiliário.
Sobre os jesuítas, diversos fatores devem ser levados em consideração.
O primeiro deles é que é bastante provável que os inacianos possuíssem
marceneiros a seu serviço. Nos aldeamentos, como já demonstramos, era
comum a fundação de oficinas, destinadas ao ensino dos mais diversos ofícios
aos indígenas reduzidos. É de se imaginar, portanto, que os jesuítas possuíssem
uma vasta oferta de mão de obra e material, o que talvez ajude a explicar o
alto número de móveis na residência. Tal hipótese é fortalecida pelo registro, no
mesmo documento, de instrumentos de carpintaria e ferraria.
Do ponto de vista argumentativo, a presença de numerosos móveis era
altamente defensável, de acordo mesmo com o próprio conjunto de regras da
ordem. Uma boa alimentação e um bom abrigo garantiriam a saúde dos padres,
sendo importantes, dessa maneira, para sua missão, o foco dos inacianos. As
Constituições da Companhia de Jesus, escritas por Inácio de Loyola, no século
21
SANTOS, José de Almeida. Mobiliário Artístico Brasileiro. São Paulo: Coleção Museu Paulista,
1963, tomo 1, vol. 1, p. 94.

XVI, declaram que
Quanto a alimentação, vestuário, quartos e outras necessidades materiais,
embora tendo cuidado de por à prova a virtude e a abnegação de si mesmo,
procure-se, com a ajuda de Deus, que não falte o necessário para sustentar e
conservar as forças físicas para seu serviço e louvor, guardando pelas pessoas a
devida consideração em Nosso Senhor. 22

Para além disso, destacamos que parte considerável desses móveis era de uso
religioso, o que não entrava em contradição direta com o voto de pobreza. Notase que são recorrentes referências como estante de Missal, banco para a Semana
Santa, banco no coro, etc. Quanto aos outros móveis, são classificados como
trastes dos [padres] superiores e comum da aldeia; isto é, os bens particulares dos
religiosos são registrados junto aos de uso coletivo, de forma que não sabemos
quais exemplares seriam de uso privativo ou compartilhado entre a aldeia.
Em todo caso, as dimensões que observamos na residência anexa, ainda
preservada, certamente comportariam um vasto mobiliário. Atualmente
abrigando parte da exposição do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, a residência
mostra-se como uma edificação grande para a época em que foi construída,
com uma área total de aproximadamente 550 m². Possui dois pavimentos, que
dividem um total de oito celas, ou dormitórios23 – não por acaso, o mesmo
número de catres registrados no edifício, em 1759 – todos acessados por um
corredor lateral.
Uma vez havendo apenas um padre responsável pelo aldeamento e, por vezes,
um auxiliar, acreditamos que as grandes dimensões da residência relacionem-se
ao abrigo de viajantes ou missionários que estivessem de passagem pela região.
Naquele contexto, abrigar pessoas estranhas era um costume recorrente, como
vimos. Considerando as longas e numerosas viagens empreendidas pelos
jesuítas, é bastante provável que a grande residência tenha servido como uma
hospedagem segura entre um aldeamento e outro.
Integrada à residência, há ainda uma construção externa, acessada, no pavimento
superior, por uma varanda. Acreditamos que esse espaço tratava-se de uma
cozinha, sobretudo ao observarmos algumas significativas características, como
o fato de ser uma construção externa à residência e tendo um bom arejamento,
22
Constituições da Companhia de Jesus anotadas pela Congregação Geral XXXIV e Normas
Complementares aprovadas pela mesma Congregação. São Paulo: Edições Loyola, 1997.
23
Atualmente, as celas dispõem de forro, que acreditamos ser uma interferência posterior
realizada pelo SPHAN, durante o restauro empreendido entre 1939 e 1941.
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e outras três com cabo de chifre, e louçaria, como dois pratos grandes e treze
pequenos, de estanho, dezoito de louça branca e treze copos, também remetem
às práticas alimentares.
Planta-baixa
atual da Igreja de
Nossa Senhora
do Rosário e
residência anexa,
em Embu das
Artes, SP.

15
que apontamos como comuns a esse ambiente. Entre essa construção externa
e o corredor principal, de acesso às celas, há um cômodo de grandes dimensões,
que acreditamos tratar-se, em sua origem, de um refeitório.
Imaginamos essa função sobretudo devido ao tamanho do cômodo, o maior
da residência, sendo conveniente para as reuniões, que poderiam acontecer
durante as refeições. Além disso, o inventário de 1759 menciona uma mesa
grande no refeitório, o que reforça nossa hipótese. Outro indicativo é a existência
de um lavabo próximo à entrada do cômodo, que poderia ser utilizado para
a higienização das mãos, seguindo tradição dos mosteiros medievais. O
pavimento inferior, embora possua um cômodo das mesmas dimensões,
dificilmente seria utilizado para as refeições, devido ao piso - provavelmente,
de terra batida. A alimentação, dessa maneira, seria reservada ao piso superior,
assoalhado; mais limpo e, portanto, mais nobre.
Para além dos móveis, diversos outros itens registrados nos remetem a uma
vida cotidiana no aldeamento. Além dos oito catres e seis colchões, os padres
possuíam, por exemplo, três cobertores de baeta, onze lençóis e sete fronhas de
pano de linho. Também nos quartos – chamados alternativamente de cubículos
- podemos notar a existência de quatro bancas de escrever. Estas são indicativas
de que a escrita e a leitura faziam parte do cotidiano dos padres, visto que
diversos livros são mencionados no inventário, todos de natureza religiosa.
Sobre a alimentação, além da já mencionada mesa grande do refeitório, são
registradas duas toalhas grandes de algodão, bem como dois guardanapos
de Guimarães24, outros dois de algodão, usados, e mais dez de algodão fino.
Talheres, como quatro colheres e garfos de latão, cinco facas com cabo de ferro
24
Não sabemos especificar se trata-se de um tipo de tecido específico ou da procedência do
material (vila de Guimarães, Portugal).

Ao que a fonte indica, a alimentação básica da aldeia consistiria de milho, pelo
que são encontradas, estocadas de anos anteriores, 600 mãos do produto.
É provável que a carne também fizesse parte das refeições, visto que são
registrados diversos animais, entre cabras, bodes, porcos, galos e galinhas,
patos e pombos. A farinha, muito difundida nesse período, aparece aqui através
de um forno de cobre para torrar farinha. Quase contemporânea ao inventário,
publicada em 1752, a biografia do Padre Belchior de Pontes nos dá outra pista
sobre a alimentação local. Revela seu autor, o também jesuíta Manoel da
Fonseca, que ao transferir a aldeia, em fins do século XVII, Pontes teria escolhido
uma localização porque ficava
“[...] assentada em um plano cercado de ribeiras, as quaes, ainda que não eram
abundantes de grandes peixes, com tudo produziam miúdos em tal quantidade,
que podiam ajudar muito a sustentação dos Indios.”25

Para além da produção de alimentos destinados à subsistência, o trabalho
indígena nas lavouras se estendia a bens e mercadorias que, depois de
trabalhados, poderiam ser vendidos. Como a principal fonte de renda do
aldeamento teremos o algodão. De acordo com um documento produzido em
decorrência do confisco de bens dos jesuítas,
“[...] o maior rendimento que ella [aldeia de Mboy] tem hé o muito algodão
que plantão e depois de o fiarem as Índias o tecião e delle fazião varias pessas
de pano todos que os ditos Padres Supperiores da mesma Aldeia vendião para
suprir as despezas della.”26

Nesse sentido, no inventário de 1759 são encontradas nove arrobas e quatro
libras de algodão bruto, em caroço, bem como uma canastra com nove
libras de novelos de fio de algodão, além de instrumentos como teares e um
descaroçador, utilizados para o processamento do vegetal. Não havia lucro:
segundo as mesmas Relações, de 1762, a venda dos tecidos era destinada a
suprir os custos da própria aldeia.
A catequese indígena, no entanto, estava no cerne do aldeamento, de forma que
25
FONSECA, Manuel da. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, da Companhia de Jesus
da Província do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1932, p. 142.
26
Relações dos bens apprehendidos e confiscados aos Jesuítas da Capitania de S. Paulo, como
consequencia da expulsão dos Jesuítas do Brasil. In: Documentos interessantes para a História e
Costumes de S. Paulo. São Paulo: Typ. Cardozo Filho & Comp., 1915, vol. 44, p. 371.
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o cotidiano do povoado deveria ser marcado pelas obrigações religiosas, como
confissões regulares, missas e orações. Dessa forma, certamente a educação,
ainda que para um fim religioso, seria de acentuada importância para a vida
na aldeia, sobretudo em relação às crianças. Serafim Leite, citando o padre
Pero Rodrigues, estabelece o que seria o cotidiano da catequese infantil em um
aldeamento jesuítico do século XVI. Transcrevemos abaixo:

- ‘Fiéis cristãos amigos de Jesus Cristo, lembrai-vos das almas que estão penando
no fogo do Purgatório. Ajudai-as com um Padre-Nosso e Ave-Maria, para que
Deus as tire das penas que padecem’.

“Nas Aldeias, organizadas de modo estável, a distribuição quotidiana fazia-se
assim, com ligeiras variantes:
Ao romper da manhã, tocava-se a campainha (substituindo-a mais tarde pelo
sino) a chamar à missa. Juntavam-se os meninos à porta da Igreja ou dentro
no altar-mor. Ajoelhavam-se, repartidos em dois coros iguais, geralmente os
meninos a um lado, as meninas a outro. Feito o sinal da cruz e recitado o hino
Veni Creator Spiritus, entoava-se o Rosário do nome de Jesus.
Começava um coro em voz alta:
- Bemdito e louvado seja o Santíssimo Nome de Jesus.
Respondia o outro coro:
E da Bem-aventurada Virgem, mãi sua, para sempre, amen.
E assim dez vezes. Depois, todos juntos:
- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, amen.
Estas saudações, ou Rosário, prolongavam-se até começar a missa. Assistiam
a ela em silêncio, com modéstia e devoção, ora de joelhos, ora de pé e de mãos
postas.
Finda a missa, a que também assistiam os adultos que queriam, retiravam-se
estes para as suas fainas. Ficavam os meninos; e começava então a catequese
propriamente dita.
Um Padre ou Irmão ensinava-lhes as orações mais comuns, Padre-Nosso, AvéMaria, Salvè-Rainha, Credo e as fórmulas da doutrina cristã; depois, catecismo
dialogado, a princípio na língua portuguesa e, mais tarde, também na tupiguarani. [...]
Acabada a doutrina, repetiam-se as invocações do princípio. Depois dum ligeiro
almoço, começava a escola: ler, escrever, cantar e tocar instrumentos, conforme
o jeito de cada um.
[...] Ao cerrante da noite, tangia-se a Ave-Marias. Numa suave alegria, juntavamse outra vez os meninos à porta da Igreja. Formava-se procissão. À frente, a cruz
alçada. E todos em ordem e cantando, em voz alta, cantigas santas na própria
língua, encaminhavam-se para uma cruz erguida no terreiro. Ajoelhando-se
todos, encomendavam as almas do purgatório. Dizia um:

Respondiam todos: - Amen.
Concluídas as orações, voltavam da mesma forma até à portaria dos Padres.
E, entoando mais uma vez as singelas saudações com que começaram o dia,
Bemdito e louvado seja o Santíssimo Nome de Jesus, etc., o Padre os abençoava.
E, suprema oblação do dia, retirando-se para suas casas, algumas vezes os
meninos, antes de dormir, ainda ensinavam, ao pé do fogo e da rede, a doutrina
a seus pais...”.27

Embora não saibamos afirmar o quanto o cotidiano de Mboy aproximava-se do
relato do padre Pero Rodrigues, sobretudo tendo em vista os mais de cem anos
que separam as duas fontes, é a descrição que melhor ilustra o cotidiano de uma
missão.
Fato é que o cotidiano e o tempo no aldeamento, quer nas práticas temporais,
quer religiosas, eram controlados pela igreja. Eram os sinos que anunciavam as
horas, a realização dos ofícios, celebrações, ou o falecimento de algum morador:
para cada ocasião, uma badalada diferente. Assim, quem estivesse trabalhando
em terrenos próximos ao povoamento seria informado dos acontecimentos da
aldeia. É mesmo curioso observar que no inventário de 1759 fosse mencionado
hum relogio de parede com caixa de pao, e seu vidro seguido da descrição dos
sinos28: é bastante provável que o relógio ficasse próximo à torre, existindo
justamente em função destes.
Dos bens que são mencionados no inventário de 1759, infelizmente, não há
certeza se algum chegou aos dias atuais. O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas,
no entanto, dispõe de alguns móveis em seu acervo. Trata-se de um arcaz, na
sacristia, um catre com estrado de cipó, uma caixa e um armário.29 Com exceção
do arcaz, que corresponde ao estilo Nacional Português, os demais são todos

27
LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Porto: Tipografia Porto Médico Ltda,
1938, tomo 3, p. 26.
28
Na linha abaixo, encontramos: “Quatro sinos na Torre, hum dos quaes dis peza seis arrobas e
meya, outro de quatro arrobas e vinte e huã livras que está quebrado, e huã garrida que peza vinte e tres
livras, e outro antigo se não sabe”. Cf. 1759, dezembro, 2. Autos de Inventario e Sequestro feito nos bens, que
se acharam na Aldeya de Mboy... Cota: Brasil, São Paulo, Ministério do Planejamento, Superintendência
do Patrimônio da União/SP, Secretaria do Patrimônio da União, Prédio da Receita Federal/SP, Setor de
Incorporações, Caixa 3, Sitio Mutinga. Há uma cópia do documento no Arquivo do Estado de São Paulo,
Caixa I, Ordem 9391.
29
Recentemente, passou a integrar nosso acervo um catre com estrado de tiras de couro, século
XIX, gentilmente doado por Ulpiano Bezerra de Meneses e Marlene Suano.
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histórico mais amplo, que nos convida a refletir sobre nosso próprio modo de
vida. Inseridos nesse contexto, o estudo dos móveis nos permite vislumbrar
também as técnicas, os materiais, e mesmo a mentalidade da sociedade na qual
foram produzidos. São, dessa maneira, importantes recursos para a pesquisa
histórica. E é nesse sentido a fundamental importância dos museus: preservar
e expor esse conjunto de informações, contribuindo para a construção dos
saberes.

de confecção simples, não seguindo nenhum padrão estilístico em específico.
Por isso, não possuímos informações suficientes para datá-los, de forma que
não podemos afirmar que tratam-se dos mesmos que foram registrados no
inventário.

Catre com
estrado de cipó
(Sem data)

16

Museu de Arte
Sacra dos Jesuítas

Buscamos, aqui, apresentar algumas reflexões sobre a materialidade no
aldeamento de Mboy, baseados sobretudo no inventário da aldeia, de 1759.
Através dele, pudemos observar uma série de indícios sobre o dia a dia desses
indivíduos, sendo uma fonte riquíssima para o estudo dessa sociedade, em
particular, e para a história dos jesuítas no Brasil, de forma geral. A partir de
um recorte mais amplo, tentamos apresentar ao leitor as particularidades deste
aldeamento, chegando ao mobiliário atualmente exposto no museu.
Os relatos de viajantes estrangeiros, do início do século XIX, embora cronológica
e relativamente distantes do caso que estudamos com maiores detalhes,
revelam características, costumes e práticas da sociedade luso-brasileira. Para
além disso, são também fontes importantes no sentido de revelar características
marcantes das residências do período. Apesar de carregar os valores e visões
do viajante sobre os moradores da América, acreditamos ser uma rica fonte de
informações.
Através do estudo que aqui realizamos, vemos a construção de nossa própria
residência e de nossos equipamentos domésticos como frutos de um contexto

Arcaz
(Séc. 18)
Museu de Arte Sacra
dos Jesuitas
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Índice de Imagens
O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas envidou todos os esforços para entrar em contato com
todos os detentores de direitos autorais e agradece qualquer informação suplementar a
respeito.

Imagem 01 - Gelosias, p. 19
Detalhe da gelosia presente na janela do Mosteiro da Luz em São Paulo-SP.
2017. Fotógrafo: Iran Monteiro. Acervo: Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Imagem 02 - Parede de pau-a-pique, p. 20
Detalhe da parede de pau-a-pique presente na “Sala de Taipa” do Mosteiro
da Luz em São Paulo. 2017. Fotógrafo: Iran Monteiro. Acervo: Museu de Arte
Sacra de São Paulo.

Imagem 03 - Parede de adobe e taipa de pilão, p. 20
Detalhe da parede de adobe e taipa presente na “Sala de Taipa” do Mosteiro
da Luz em São Paulo. 2017. Fotógrafo: Iran Monteiro. Acervo: Museu de Arte
Sacra de São Paulo.

Imagem 04 - Caixa, p. 27
Caixa. S.d. Materiais: Madeira, ferro e tecido. Dimensões: 54x100x55cm
(AxLxP). Procedência desconhecida. Fotógrafo: Jéssica Carvalho Silva. Embora
seja difícil datá-la, alguns elementos podem auxiliar na contextualização desta
caixa. A pregaria regular, em formato arredondado, e o uso de dois tipos de
metal distintos podem ser pistas para sua época de produção. A presença de
um adesivo em uma de suas laterais, já despedaçado, indica seu possível uso
como mala, provavelmente em princípios do século XX. Acervo: Museu de
Arte Sacra dos Jesuítas.

Imagem 05 - Armário, p. 29
Armário. Século 17. Materiais: Madeira ( jacarandá ou carvalho). Dimensões:
2x1,40x0,54m (AxCxL). Procedência incerta. Fotógrafo: Hélio Nobre/Jose Rosael.
Armário em estilo holandês, de dois corpos e duas gavetas. Ornamentado com
molduras e requadros, sem entalhes Possui pilastras, cornija, friso, molduras
de separa, e na base, pes em bolas. Acervo: Museu Paulista da Universidade
de Sao Paulo. Tombo: 1-05-03-000-00063-00-00.

Imagem 06 - Leito, p. 30
Cama de bilros. Século 17. Materiais: Jacarandá. Dimensões: 220x124x199cm
(AxLxP). Procedência: Portugal. Fotógrafo: Romulo Fialdini. Sua denominação
se deve ao fato de possuir, entre as barras entalhadas, pequenas peças
semelhantes a fusos ou bilros de fazer renda, de origem árabe ou indiana. A
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cabeceira apresenta entalhes em forma de volutas espiraladas e rendadas, que
se referem a ornamentos arquitetônicos hindus, e tem no centro um brasão
com uma cruz, reflexo do catolicismo português. Acervo: Museu da Casa
Brasileira. Tombo interno: MCB0235.

Fialdini. Esta mesa exemplifica o estilo Manuelino, caracterizado pelo abandono
da rusticidade em favor da profusão de detalhes e enfeites. Apliques de
metal lembram as formas geométricas e rendilhadas da cultura muçulmana.
A influência oriental chega por meio da expansão ultramarina portuguesa.
Acervo: Museu da Casa Brasileira. Tombo interno: MCB0066.

Imagem 07 - Catre de couro, p. 32
Catre com estrado de couro. Século 19 (catre) 20 (couro). Dimensões:
85x95x218cm (AxLxP). Procedência: Minas Gerais (Provavél). Adquirido na loja
“O Bode” de Maureen Bisilliat em 1983 por Ulpiano T. B. de Meneses e doado
ao MASJ em 2016. Fotógrafo: Jéssica Carvalho Silva. Catre em madeira, com
estrado em tiras de couro, do século XIX. Elementos decorativos, tais como
a extremidade dos pés, ornamentadas em forma de diamante, e a cabeceira,
bem definida, embora não decorada, indicam certa preocupação estética.
Acervo: Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.

Imagem 08 - Cadeira, p. 33
Poltrona de couro com pregaria. Século 18. Materiais: Madeira (Carvalho) e
couro. Dimensões: 137,5x63x66,5cm (AxLxP). Sem procedência. Fotógrafo:
Romulo Fialdini. Trata-se de um exemplar do estilo Nacional Português, de
características austeras, com influência renascentista. A ornamentação no
couro gravado do encosto é rica e identificada como indo-portuguesa, pelo
tratamento compositivo do vaso de flores ladeado por meninos segurando
ramagens, com detalhes rendilhados e simétricos. O aspecto garante
formalidade, mas não conforto. Acervo: Museu da Casa Brasileira. Tombo
interno: MCB0112.

Imagem 09 - Arca-bando, p. 34
Arca - Banco. Século 18. Materiais: Madeira (Canjerana). Dimensões:
113x185x44,5cm (AxLxP). Procedência: Brasil. Fotógrafo: Romulo Fialdini.
Banco de sacristia ou de alpendre, tem formas sinuosas no espaldar e entalhes
em volutas, características do Barroco mineiro. O tampo móvel no assento
escamoteia uma caixa, tendo portanto a dupla função de sentar e guardar.
Ao centro do espaldar está gravado o ano de 1760, provável data de sua
confecção. Acervo: Museu da Casa Brasileira. Tombo interno: MCB0032.

Imagem 10 - Bufete, p. 35
Bufete. Século 17 (4º quartel). Materiais: Madeira (Jacarandá). Dimensões:
0,81x1,22m (tampa); 0,82m (altura). Procedência: Pertenceu ao colégio da
Companhia de Jesus em São Paulo, e depois ao antigo Palácio do Governo.
Fotógrafo: Hélio Nobre/José Rosael. Acervo: Museu Paulista da Universidade
de São Paulo. Tombo: 1-05-01-000-00533-00-00.

Imagem 11 - Mesa Manuelina, p. 37
Mesa manuelina ou de “bolacha”. Século 17. Materiais: Carvalho e faia.
Dimensões: 82x119x74cm (AxLxP). Procedência: Portugal. Fotógrafo: Romulo

Imagem 12 - Arca, p. 38
Arca. Década de 1720. Materiais: Madeira (Cedro, jacarandá) e metal.
Dimensões: altura (sem os pés) 0,46m; 0,81x0,445m (CxL). Procedência
desconhecida. Fotógrafo: Hélio Nobre/José Rosael. Acervo: Museu Paulista.
Tombo: 1-05-03-000-00062-00-00.

Imagem 13 - Cômoda D. João, p. 39
Meia-cômoda marchetada. Século 18. Materiais: Cedro e pau-amarelo.
Dimensões: 81,5x136,5x70cm (AxLxP). Procedência: Belém, Pará. Fotógrafo:
Romulo Fialdini. Essa peça, foi executada no estilo D. João V, transição para
D. José I, período em que a marchetaria se tornou mais elaborada. Contém
embutidos em filetes de cor escura formando desenhos geométricos de
inspiração inglesa. O corpo possui duas ordens de gavetas, duas menores
superiores e um gavetão inferior. A base é curva com saia recortada e os pés
são em garra sobre bola. Os puxadores são de madeira. Acervo: Museu da
Casa Brasileira. Tombo interno: MCB0039.

Imagem 14 - Mesa D. Maria I, p. 41
Mesa de encostar D. Maria I. Final do século 18. Materiais: Jacarandá. Dimensões:
81x103x55,5cm (AxLxP). Procedência: Bahia, Brasil. Fotógrafo: Romulo Fialdini.
As mesas do período D. Maria I apresentam características neoclássicas. Esta
peça de encostar possui estrutura simétrica, pernas altas, delgadas e paralelas,
que vão se estreitando até os pés. Feita de jacarandá-da-baía, é ornamentada
com motivos florais em guirlandas e laços. Acervo: Museu da Casa Brasileira.
Tombo interno: MCB0048.

Imagem 15 - Esquema sem escala da planta-baixa da Igreja e Convento de
Nossa Senhora do Rosário, p. 60
Indicação dos possíveis usos para os cômodos da residência dos jesuítas no
século XVIII. Elaboração: Jéssica Carvalho Silva, 2017.

Imagem 16 - Catre de cipó, p. 64
Catre com estrado de cipó. S.d. Materiais: madeira e cipó. Dimensões:
79x114x193cm (AxLxP). Procedência desconhecida. Fotógrafo: Jéssica
Carvalho Silva. Catre em madeira, com estrado de tiras de cipó, de datação
desconhecida. Possui confecção simples, com encaixes aparentes e pernas
de tamanhos variáveis. Em 1759, dois catres de cipó são inventariados
na residência dos jesuítas em Mboy, que hoje abriga o MASJ, embora seja
impossível estabelecer uma relação direta entre o documento e este exemplar.
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Acervo: Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.

Imagem 17 - Arcaz, p. 65
Arcaz. Século 18. Materiais: Madeira e ferro. Dimensões: 99x395x107,5cm
(AxLxP). Fotógrafo: Jéssica Carvalho Silva. Arcaz em madeira, com puxadores
de ferro. A existência de elementos do estilo Nacional Português, como a
aplicação de almofadas em losango, auxiliam e sugerem sua datação como
o começo do século XVIII, época em que foi construída a sacristia à qual
pertence. Os restos de policromia, observados nas extremidades do móvel,
como uma moldura, indicam sua importância no contexto religioso. Acervo:
Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.
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