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RESUMO 

 

BRAGA, Julia de Paranaguá. Ernani Silva Bruno e o Fichário da Casa 
Brasileira: materialidade e representações. 2020. 139 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Versão 
corrigida.  
 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise, dentro do âmbito da Cultura 

Material, do Fichário dos Equipamentos, Usos, e Costumes da Casa Brasileira (FECB), criado 

pelo primeiro diretor do Museu da Casa Brasileira (MCB) Ernani Silva Bruno, ao longo do 

período de 1970 a 1979. O caminho seguido se inicia com uma apresentação sobre a trajetória 

de Silva Bruno, se destacando o momento de entrada de Silva Bruno na fundação do MCB, 

com o intuito de realizar uma breve discussão sobre como o embate entre diferentes 

concepções de Cultura presentes à época influenciaram nas diretrizes do Museu. Segue para 

uma discussão metodológica acerca de Cultura Material e para uma análise, com base nisto, 

do Fichário propriamente dito. Se encerra com uma discussão sobre os desdobramentos do 

Fichário e na sua conexão com diferentes visões historiográficas. Por fim, se discute 

brevemente, como conclusão, sobre os impactos que revisitações atuais ao fichário podem ter, 

dentro de uma perspectiva historiográfica. 

 

Palavras-chave: Historiografia Brasileira. Cultura Material. Fichário Ernani Silva Bruno. 

Museu da Casa Brasileira 

 
 
 

 

 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

BRAGA, Julia de Paranaguá. Ernani Silva Bruno and the Brazilian housing Archive: 
materiality and representations. 2020. 139 p. Dissertation (Master’s in Philosophy) - School of 
Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2020. Corrected version. 
 

The present work analyzes the Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa 

Brasileira (FECB), within the framework of Material Culture. The FECB was devised and 

created by the first director of the Museu da Casa Brasileira (MCB), Ernani Silva Bruno, 

within the period from 1970 through 1979. The work starts with a presentation of Silva 

Bruno’s trajectory. Emphasis is given on the period in which Silva Bruno entered the 

discussions about founding the MCB. With this at hand, a brief discussion is made on how the 

debate concerning different understandings of Culture at the time of the foundation 

influenced MCB’s future guidelines. In the sequence, a methodological discussion on Material 

Culture is made, and it extends to an analysis of the FECB. A final point is a discussion about 

the outcomes brought about by the FECB, together with a discussion about its connections to 

different historiographical currents. As a conclusion, it is briefly discussed, within a 

historiographical perspective, what the impacts that current usages of the FECB can bring are. 

 

Keywords: Brazilian Historiography. Material Culture. Fichário Ernani Silva Bruno. Museu da 

Casa Brasileira 
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1. INTRODUÇÃO 

 

São Paulo. 1971. Em meio a um sobrado nos Campos Elíseos, conselheiros 

nomeados para definirem as diretrizes que estruturariam o decreto de fundação do Museu 

da Casa Brasileira (MCB) se reúnem. Soma-se a eles Ernani Silva Bruno (E.S.B.) - autor de 

diversos livros de história Ernani, embora bacharel em direito, edificara sua trajetória 

profissional atuando no jornalismo e no funcionalismo público, tendo sido reconhecido 

entre seus pares sobretudo enquanto leitor voraz, isto é, sujeito capaz de levantar 

multiplicidade de informações históricas mediante a reunião de diferentes fontes - então 

nomeado o primeiro Diretor Executivo do Museu Estadual cujo a criação aqui nos 

reportamos. Se lá estão é porque a sede definitiva do Museu, o Solar Fábio Prado, localizado 

na atual Avenida Brigadeiro Faria Lima, doado pelo casal de mecenas paulistanos Fábio 

Prado e Renata Crespi e posteriormente destinado a sediar o Museu, ainda não havia sido 

definitivamente ocupado, o que ocorrera somente em 1972.  

Conquanto ciente das implicações que sujeitam certos acontecimentos ao modo 

como narrados - questão central à essa dissertação - opto aqui por reportar o que lhes será 

apresentado, a começar pelo momento em que o Fichário dos Equipamentos, Usos e 

Costumes da Casa Brasileira (FECB) foi concebido por Ernani Silva Bruno. Ou seja, a 

começar pelo tempo de fundação do Museu que permitira a Ernani edificar o referido 

Fichário, sem contudo esquecer que essa pesquisa perpassa o campo da cultura material, e é 

a partir dela que parte das contribuições aqui legadas foram alcançadas. 

 Em 1970 foi criado o Museu da Casa Brasileira cujo objetivo, conforme descrito no 

artigo 2° do decreto nº 52.668, seria a reconstituição dos interiores das casas brasileiras de 

todos os tempos, a dizer, de suas origens até o presente. Para tanto, seriam adquiridos por 

diversas vias - incluindo compra, empréstimo, doação e coleta – objetos de valor histórico, 

sociológico ou artístico, ligados à cultura brasileira que pudessem “interessar ao estudo dos 

costumes brasileiros, classificando, catalogando, expondo e preservando o acervo assim 

formado” (São Paulo, 1971). Menciona-se ainda, no mesmo decreto, diversas atribuições 

inerentes ao MCB,  entre elas a ênfase na pesquisa que deveria regê-lo. 

Se a concepção de museu pela qual alguns membros do Conselho Diretor instituído   

- Conselho este formado por intelectuais e elite paulistana dentre os quais figuravam Sérgio 

Buarque de Holanda, Renata Crespi, Eldino Bracante, etc. -, sobretudo o conselheiro Paulo 
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Duarte, idealizavam a criação de um Museu cujo conteúdo enfocaria a “Alta Cultura”, 

Ernani, cujo entendimento de cultura se aproxima ao que tradicionalmente se entende por 

“Cultura Popular”, pretendia inserir no museu a casa brasileira e sua evolução de modo 

abrangente tanto regionalmente, quanto socialmente. Segundo registra em escopo de 

palestra, cultura é por ele definida da seguinte maneira:  

 
Não se trata aqui do sentido tradicional e de certa forma restrito dessa palavra, 
isto é, de erudição, de soma de conhecimentos científicos, literários ou artísticos, 
[…] A palavra cultura é tomada […] como, por exemplo, “o estilo ou modo de 
vida de um povo” ou como “a parte do ambiente feita pelo homem”, abrangendo 
dessa forma todas as manifestações materiais e espirituais […]. De certa forma, 
cultura como sinônimo de civilização. (BRUNOS, s.d.)1 
 

 Nesse contexto, em meio à tensão entre diferentes acepções de cultura e de casa que se 

desejava instituir às diretrizes de fundação do MCB, Ernani inicia seu projeto: o Fichário 

dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira. A saber, um grande repertório 

sobre a casa brasileira voltado para a promoção da pesquisa entre estudantes, pesquisadores 

e para os próprios funcionários do Museu acerca da referida temática, a servir igualmente 

ao subsidio de pesquisas externas e internas ao Museu, e propício a fornecer suporte teórico 

tanto às exposições quanto à formação do acervo que se pretendia constituir no Museu.  

Isto posto, o que aqui pretendemos discutir trata do artefato - o Fichário - 

apresentado enquanto reflexo da historiografia brasileira do período retratado. Se o FECB 

se alicerça em meio ao embate entre alguns membros do Conselho do MCB e Bruno, fruto 

das diferentes concepções que se desejava denotar às diretrizes de dita instituição, sendo a 

de Ernani, assente na Cultura Popular e aproximada a de Gilberto Freyre tanto em sua 

acepção conceitual mas igualmente metodológica, sua posterior rejeição e recente 

valorização exprimem tanto uma espécie de negação à obra daquele que influenciara a 

sistematização da metodologia que resultara no fichário – a dizer, Freyre - quanto sua 

retomada, sincrônica ao aparecimento da Nova História no Brasil.   

 Para além de um banco de dados, levantamento bibliográfico acerca da evolução da 

habitação brasileira retratada pelo viés de sua materialidade, acreditamos ser o FECB 

expandida pesquisa direcionada pelos elementos de formação que forjaram a identidade 

brasileira mediante a moradia e as atividades que a permeiam, ou seja, a representação da 

casa brasileira pela óptica de suas manifestações tanto materiais, quanto espirituais, 

incluindo suas heranças culturais por uma perspectiva antropológica, a nos fornecer um 
                                                
1Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(24)4-43. 
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panorama sobre a evolução sociocultural da casa e do cotidiano que nela se imbrica. 

 Idealizado por Silva Bruno em 1970, com forte referência ao método antropológico 

desenvolvido por Gilberto Freyre em seu Casa Grande e Senzala, o Fichário resulta de 

pesquisa sócio-histórica desenvolvida - em metodologia aproximada a de seus antigos 

fichamentos atualmente alocados no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) - ao longo dos 

nove anos (1970 -1979) em que Bruno dirigiu o Museu da Casa Brasileira. Elaborado por 

meio de levantamento, classificação e fichamento de mais de 147 fontes selecionadas entre 

relatos de viajantes e cronistas, inventários e testamentos, e literatura de ficção, essa massa 

documental foi composta por aproximadamente 28900 fichas em um recorte temporal que 

tem início no ano de 1500 e se estende até 1912. 

 Se inicialmente esse projeto objetivava orientar a aquisição do acervo, fornecer 

subsídio referencial para montagem de exposições no MCB, e se abrir à pesquisas no que 

tange a evolução do equipamento da casa, e dos costumes domésticos de todas as classes 

sociais e regiões, em várias épocas da civilização brasileira; ao longo dos anos, por meio de 

desdobramentos concernentes a adaptação tanto de seu suporte quanto de seu conteúdo, 

novas atribuições foram sendo denotadas ao fichário pelo museu e agentes responsáveis por 

sua salvaguarda.  

 Acerca do modo de produção empregado em sua elaboração, embora 

primordialmente reconhecido enquanto projeto de Silva Bruno, se faz necessário ressaltar 

que sua confecção foi viabilizada por uma equipe de pesquisadoras composta por estagiárias 

e funcionarias do Museu, responsáveis em grande parte pela pesquisa erigida. Dentre elas 

destacamos Maria de Lourdes Freitas Julião2 e Leila Mezan Algranti3 (M.L.F.J.) - ambas, 

além de colaborarem na confecção do Fichário, nas décadas subsequentes à exoneração de 

Ernani do Museu deram importantes contribuições em seu resgate e desdobramentos. 

 Em depoimento fornecido a Wilton Guerra, em fevereiro de 2015, Algranti nos revela 

algo da metodologia de trabalho empregada na realização dos fichamentos:  

 
Nós começamos um livro e ficamos ‘décadas’ lá! Porque assim... a ‘porta’, pára! 

                                                
2 Licenciada em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia do Instituto Sedes Sapientiae/PUC-SP, nos 
anos 1970 foi supervisora das pesquisadoras que desenvolveram o Fichário, sob coordenação de Ernani Silva 
Bruno. No final de sua vida, trabalhou como voluntária no Instituto de Estudos Brasileiros, na organização do 
Fundo Ernani Silva Bruno.  
3Leila Mezan Algranti é historiadora e possui licenciatura em História pela Universidade de São Paulo, 
mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular de 
História do Brasil na Universidade Estadual de Campinas. Foi pesquisadora estagiária do MCB (c.1975) onde 
trabalhou no desenvolvimento do FECB.    
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Abre uma ficha para “porta’. A ‘janela’! Abre uma ficha para ‘janela’! A ‘cadeira’! 
E assim ia. E o roteiro, era tudo que continha dentro da casa e a própria estrutura 
física da casa [...]. Aí vem o ‘referindo-se’: ‘Referindo-se à uma visita na região de 
Minas”! Aí vem, ‘a casa tinha uma porta...’, fecha aspas! [...] Página! Ano! Data! 
Local! E assim ia! [...] as vezes em uma tarde, sabe lá quantas fichas a gente fazia! 
[...] E muitas vezes eles [E.S.B. e M.L.F.J] voltavam nos textos [...] as fichas eram 
remissivas, então por exemplo, escapava para a gente que naquele mesmo trecho 
ele falou da porta, da janela, da fechadura e do fogão da residência! Então a 
Lourdes [M.L.F.J], desmembrava a ficha, aquele mesmo trecho servia, uma ficha 
só para porta, uma ficha só para janela, uma ficha só para fogão! E aí, quando 
estava tudo em ordem, ela [M.L.F.J] e ele [E.S.B.] colocavam no fichário. Era 
assim que ia crescendo [...]. Era um trabalho de cotejar, demorava [...]. 
(ALGRANTI, 2015, apud GUERRA, 2015, p.168/169) 4 

 
 Por meio desse processo, que incluía a coleta e síntese das diversas informações em 

núcleos textuais, cada uma das fichas foi composta. Desse modo, no centro da ficha, no 

topo, indicava-se o item retratado e abaixo dele seu subitem. Ou, por vezes, a palavra-chave. 

Quando o subitem figurava abaixo do item, a palavra chave era então disposta na lateral 

esquerda da ficha. No canto direito indicava-se o ano ao qual o trecho fichado referia-se, e 

em seu lado esquerdo, sua localização. O centro da ficha era reservado ao trecho 

selecionado, e acima deste, por vezes, constava alguma observação - usualmente indicações 

socioeconômicas acerca do sujeito retratado. Por fim, na base da ficha indicava-se o título, 

autor e página da obra fichada.  

 Em sua organização original o armazenamento das fichas obedece a duas diretrizes: 

uma delas é a divisão alfabética por temas, denominados itens. Assim, para a confecção do 

Fichário foram estabelecidos 24 itens referentes à casa brasileira, cada um deles dividido em 

profusos subitens. Desse modo, as fichas, subdivididas mediante a inserção de divisórias 

que indicam os itens e subitens aos quais os fichamentos se reportam, foram alocadas e 

ordenadas alfabeticamente nas gavetas do Fichário.  

 Tal qual outrora utilizado, a prática classificatória que ordena e segrega é por Silva 

Bruno adotada na elaboração do FECB induzindo o embate que se intercala entre os 

elementos que o conformam ou dele se excluem em resposta às hierarquias estipuladas 

pelos princípios organizacionais em voga. Isto posto, o que aqui procuramos perceber é o 

que se funda no ato de classificar, de estabelecer relações entre elementos distintos tal qual 

utilizado no Fichário. 

 Para tanto, na presente dissertação procuramos interpelar a classificação como um 

espelho que, tanto quanto os modos de vida sancionados pelo recorte elaborado, reflete o 
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contexto historiográfico que engendra tais escolhas. Para além dos elementos brutos ali 

guarnecidos, o que nos é anunciado acerca das sociedades pesquisadas e do momento na 

qual a pesquisa é erigida? Quais discursos proferidos influenciaram Silva Bruno na 

delimitação dos 24 itens que conformam o FECB ou, em outra formulação, o que essas 

escolhas acerca das casas brasileiras de antanho transparecem da sociedade brasileira e do 

modo de se fazer história vigente à época de sua produção? Ao nos depararmos com os 

conjuntos temáticos que configuram o FECB, na tentativa de compreendermos os 

pressupostos que desembocam na separação estabelecida, nos perguntamos ainda: quais são 

as divisões disciplinares e categorias utilizadas em sua produção e como os dados 

levantados são implicados na construção do conhecimento por essa via sistematizado? 

 Para responder a essas perguntas, sabendo serem os itens elencados pontos chave por 

onde se intentara representar a evolução histórico-social da casa brasileira, procuramos 

analisar - pontualmente uma vez que uma análise mais ampla demandaria a multiplicação 

do tempo sancionado para tal fim - o discurso surgido da classificação instaurada.  

 Embora Silva Bruno se mostrara crítico ao modo pelo qual a historiografia brasileira - 

por ele apontada como ‘historiografia biográfica’ - teria sido pela classe dominante 

representada, onde as injustiças provindas de uma sociedade escravista teriam sido ora 

esquecidas, ora camufladas pela história por eles proferida (p.114), Silva Bruno acaba por 

reproduzi-lo em sua classificação no momento em que o subitem Instrumentos de castigo é 

nela equiparado à Decoração, e Brinquedos, por exemplo. Assim, por intermédio da 

sistematização estabelecida no FECB, abre-se uma janela por onde vemos quem executa a 

classificação, ou seja, Silva Bruno. Não apenas o pesquisador a serviço do MCB, mas o 

historiador - agente de um modo de produção de conhecimento de seu tempo -, invertendo 

assim os papéis denotados ao Fichário.   

 Prosseguindo com o esquema organizacional do arquivo em pauta, apresentamos sua 

segunda diretriz: a divisão criada por Ernani relativa à tipologia das fontes documentais e 

obras fichadas. Esta divisão está calcada na separação por cores das fontes inventariadas 

sendo o salmão, o rosa e o branco as cores adotadas a fim de facilitar a identificação da 

procedência das fontes no momento da consulta às fichas. Para tanto, as crônicas de 

viajantes foram fichadas em papel cartão branco, os testamentos em fichas de cor salmão, e 

os ficcionistas do século XIX em fichas rosas.  

 Mediante a análise dessa diretriz, a despeito da intenção de Silva Bruno de incluir no 
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fichário a evolução da habitação brasileira de modo amplo tanto no que tange o recorte 

regional quanto social edificando-o de acordo com uma visão cultural que incluísse em sua 

representatividade o popular, é possível perceber a limitação imposta pelo recorte dado 

proveniente das fontes selecionadas, tornando-o, a certo modo, refém das fontes utilizadas. 

Portanto, se o recorte do Fichário é constituído pelos 24 itens estipulados e suas 

subdivisões, ele é igualmente caracterizado pela seleção e características oriundas das obras 

literárias adotadas das quais essa historiografia é feita refém. 

 Ao analisar a tipologia das fontes empregadas no fichário, verificamos que cada 

documento forja a evolução da casa brasileira, seus usos, e costumes, por perspectivas 

distintas provindas do ethos de seus produtores, do conteúdo retratado, e do modo como 

tratadas e sistematizadas na composição do FECB. Desse modo, embora a variedade das 

fontes implique na potencialização do Fichário pela soma das perspectivas que o 

conformam, visto se atrelarem às narrativas instituídas pelos processos históricos que 

através delas se revelam, é possível afirmar que o conteúdo do fichário se caracteriza pela 

relação atávica de Silva Bruno às fontes utilizadas em tal empreitada. 

 As narrativas geradas pelos viajantes, por exemplo, são oriundas de visões de mundo 

estrangeiras ao do território retratado. Se esse vasto material muito dá a conhecer acerca da 

formação do território nacional, o relato produzido é sempre referenciado pelo modelo 

europeu civilizatório e suas perspectivas culturais e cientificistas correspondentes ao 

processo histórico de expansão marítima e colonização. Por essa via, as características tanto 

do território narrado quanto de seus habitantes seriam determinadas pelo homem 

estrangeiro que teria a si próprio como parâmetro de normalidade.  

 Retomando nosso relato do ponto que se refere aos acontecimentos que se seguiram 

ao desenvolvimento do Fichário, veremos que em 1979 o projeto de Ernani teve sua 

produção interrompida em consequência à sua exoneração. Após interrompido, o Fichário 

foi renegado pelos novos dirigentes do MCB. Abandonado, sua recuperação veio a ocorrer 

somente na década de 1990, quando a historiadora Leila Mezan Algranti, ao ser convidada 

por Fernando Novais para escrever o capítulo Famílias e vida doméstica da coleção História 

da Vida Privada no Brasil (1997), se volta ao fichário pretendendo emprega-lo como fonte 

em sua pesquisa.  

 Membro da equipe que elaborou o FECB e importante historiadora, Mezan integra 

uma tradição que começa a se fortalecer no Brasil e se propõe a pensar a história de outro 
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ponto de vista. A Nova História referida, ao adotar o uso de variadas fontes em contraponto 

à soberania de documentos que expressam pontos de vista tidos como oficiais, e buscar 

substituir a visão de uma história vista “de cima”, preocupada com os grandes feitos dos 

grandes homens, pela “história vista de baixo”, que traz em seu âmago as pessoas comuns e 

suas experiências da mudança social, encontra no fichário rico banco de dados para  

pesquisas por essa perspectiva concebidas. Em resposta ao inicial interesse por Mezan 

demonstrado, e servindo a um modo de se fazer história que começa a ganhar corpo, o 

Fichário é então recuperado e novamente difundido.  

 Acompanha essa mudança de paradigma histórico proposto pela Nova História o 

interesse relativo à obra de Silva Bruno, que nesse processo sofre evidente incremento. Se 

entre as décadas de 1970 e 1980, no momento de criação do Fichário e de sua posterior 

rejeição no MCB, poucos se referem ao legado de Silva Bruno, a partir da década de 1990, 

com a recuperação do FECB e o surgimento da Nova História para a qual o Fichário serve 

como frutífero banco de dados, a procura por sua obra - que se coaduna também com o 

renovado interesse do Museu por seu legado revelado nos esforços empregados nos 

desdobramentos e divulgação do Fichário - apresentam exponencial crescimento.  

Outro ponto abordado nessa dissertação diz respeito às modificações impostas ao 

Fichário em consequência das contingências sofridas e escolhas institucionais que lhe foram 

imputadas em sua trajetória. Ao nos voltarmos aos desdobramentos do fichário, é possível 

observar que ao longo desse processo tanto seu suporte quanto seu conteúdo foram 

modificados, imprimindo ao texto novas leituras em consequência de sua digitalização, 

publicação e virtualização. 

Um dos desdobramentos referidos é inerente à coleção de livros Equipamentos, Usos 

e Costumes da Casa Brasileira, composta por cinco volumes, publicada em 2001 e 

produzida pelo MCB a partir do conteúdo do FECB. A publicação reproduz o conteúdo de 

algumas fichas previamente selecionadas relativas aos itens Alimentação; Construção; 

Costumes; Objetos; e Equipamentos. Dela, dois pontos devem ser ressaltados. O primeiro diz 

respeito ao seu sistema de paratextos: ao imprimir ao fichário uma linearidade outrora 

inexistente, e modificar a disposição de seus fichamentos, a publicação acaba por alterar o 

modo de recepção dos dados compartilhados. O segundo ponto trata da classificação 

instituída aos itens e da curadoria imputada aos fichamentos. Uma vez que um novo recorte 
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dos subitens e das fichas reproduzidas é realizado, distintos significados são gerados pelo 

sistema e hierarquização das classificações então adotadas.  

Outro desdobramento do Fichário concerne ao modo de difusão proveniente da 

digitalização das fichas e da criação de um site com seu conteúdo. Ademais de democratizar 

o conhecimento sintetizado no fichário, o site permite ao usuário o acesso às informações 

desejadas por buscas pontuais aos itens demandados, ou por buscas livres, mediante o uso 

de filtros que permitem ao consulente escolher os autores, localidade, século ou palavra 

chave. Para além disso, há uma ferramenta que proporciona ao usuário o acesso ao Fichário 

pela navegação direcionada por elementos provenientes da obra de Gilberto Freyre. Essa 

ferramenta acaba por relacionar ambos os autores, aproximação no artefato original 

inexistente.  

Em consequência à sua digitalização, se por um lado o fichário é democratizado 

dado que os meios para consultá-lo são ampliados, em contraponto, suprimidas as cores 

das fichas que indicam a proveniência do trecho fichado, as diversas camadas de 

informação atreladas a procedência das fontes utilizadas são suprimidas do fichário, 

cabendo ao usuário a complementação da pesquisa outrora disponível.  

Reconhecida pela equipe que implementou os desdobramentos do Fichário, a 

violência discursiva de certas classificações nele instaurada pelo recorte adotado foi na 

elaboração dos novos artefatos, por vezes, apagada ou alterada. Ao nos atentarmos à ficha 

Iguarias de Bugre, por exemplo, constatamos que, se no fichário original e em sua versão 

digital encontramos entre os subitens de Alimentação o termo Iguaria de Bugre - modo 

pejorativo de denominação da população indígena -, na publicação, apesar de ressaltado em 

seu prefácio que “a classificação (original) então estabelecida, por vezes questionável, foi 

mantida e transformada em capítulos” (Zeron, 2001, p. 43), o termo Iguarias de Bugre foi, 

sem nenhuma indicação, substituído por Iguarias Indígenas. Outras modificações foram 

realizadas na classificação originalmente concebida quando adaptadas do fichário ao site. 

Essas variações trazem à tona implicações historiográficas relativas ao apagamento e/ou 

transmissão da memória. Não obstante defendermos o reconhecimento e movimento de 

reparação da violência histórica instaurada pela linguagem, constatamos que a supressão do 

discurso original, quando realizada sem indicações prévias, acaba por inviabilizar a 

disciplina histórica.  

 Consideramos serem as instituições museológicas, com seus instrumentos de 
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identificação, classificação e difusão de patrimônio cultural, uma área de combates, 

instâncias de disputa de poder. Por meio delas, discursos criados a servir determinado 

propósito, sob aval institucional, passam a ser socialmente validados. Assim, formulado  

inicialmente com objetivos externos a si, ao longo dos anos, com sua ampliação, 

complexificação, e devido ao crescente interesse recobrado - reflexo de uma tradição 

histórica que se fortalece no cenário brasileiro -, o Fichário se torna mais do que 

instrumento de preservação do patrimônio cultural, inventário que trata da evolução 

habitacional brasileira dos quatro primeiros séculos, mas patrimônio per si. 

 Em resposta à sua valorização, o Fichário é difundido e sua materialidade é por 

diversos agentes interferida: primeiro ao ser recuperado e alocado no Centro de 

Documentação do Museu da Casa Brasileira (CEDOC) e apartado do público, 

posteriormente ao ser desdobrado em site e publicação. Assim, se inicialmente nos 

debruçamos sobre esse artefato a fim de analisar as concepções de casa brasileira e cultura 

popular nele contidas, ao nos atentarmos aos discursos que pela via do Fichário e em 

diferentes tempos foram proferidos, acabamos por nos deparar com as narrativas históricas 

que os determinaram.  

 Isto posto, comentaremos brevemente o conteúdo da pesquisa realizada e o modo 

como a mesma, então dividida em quatro partes que se seguem a esta introdução, aqui se 

distribui. Para começar, na primeira parte, Ernani e o Museu: A trajetória de um, o contexto 

de fundação do outro, e seus entrelaces, procuramos dar um breve panorama da trajetória de 

Silva Bruno e do contexto de fundação do museu, assim como apontar a disputa que se 

instaurara acerca dos diferentes conceitos de Cultura que se pretendera adotar. O ponto 

relevante dessa parte é a divergência que se pode observar, a partir de documentos originais, 

entre o desejo de Silva Bruno de criar um Museu da Casa Brasileira que se pautasse em uma 

concepção abrangente de Cultura (envolvendo diferentes camadas sociais e elementos que 

pudessem adicionar a uma leitura historiográfica dos hábitos e costumes referentes à 

evolução dos modos de habitar presentes no Brasil), versus a concepção de Cultura 

defendida por parte do Conselho do MCB criado à época e, neste trabalho, personificado na 

figura de Paulo Duarte a qual, no Museu, se refletiria em um acervo constituído 

prioritariamente tendo por referencia parâmetros estéticos e relativos a procedência de 

objetos coadunados à “Alta Cultura”.   



 

   

22  

A segunda parte, Um Fichamento de certa Casa Brasileira, se destina a fazer uma 

análise do Fichário do Museu da Casa Brasileira (FECB), nosso objeto de estudo. Grosso 

modo, pode ser divida em quatro tópicos, por sua vez divididos em seis seções. O primeiro 

deles, consistindo na primeira seção, visa dar um panorama teórico para as análises feitas 

dentro da teoria da Cultura Material. O segundo, na segunda seção, recorre à análise de três 

fotografias mediante a abordagem teórica de Boris Kossoy, visando entender o modo pelo 

qual o FECB foi construído dentro do MCB enquanto projeto de Silva Bruno, tanto na 

figura de diretor, quanto na figura de pesquisador, e sua relação com as demais agentes 

envolvidas na edificação do projeto. O terceiro tópico, compreendido entre as seções 

terceira, quarta e quinta, discute a metodologia empregada na confecção da catalogação 

exercida, bem como aponta sua forma de organização e suas limitações, a partir de uma 

análise morfológica e de uma problematização a partir das escolhas feitas. Por fim, o quarto 

tópico, o qual consiste na última seção desse capítulo, enfatiza o modo pelo qual as escolhas 

catalográficas interferem nas narrativas históricas que no Fichário se constroem. 

A terceira parte desta dissertação, À guisa de comparação: os fichários ESB, coloca 

em pauta os desdobramentos do FECB, seu resgate a partir dos trabalhos de Leila Mezan 

Algranti e das discussões - à época desse regaste - sobre novas formas de historiografia que 

dialogam com o aparecimento da chamada “Nova História”. A análise que fazemos, na 

primeira seção desse capítulo, trata de como as novas formas de circulação que lhe foram 

facultadas – envolvendo digitalização, virtualização e publicação sob forma impressa – 

impactaram seu modo de recepção, bem como interferiram no conteúdo de determinadas 

narrativas históricas no Fichário contidas. Já na segunda e última seção, localizamos, de 

forma breve, Silva Bruno em meio às concepções historiográficas de sua época. 

Na quarta e última parte, realizamos uma breve conclusão desta pesquisa, indicando 

como o FECB, mediante o dialogo com três tempos históricos distintos - a saber, o tempo a 

que o conteúdo do Fichário se remete, o período de criação e concepção do Fichário e suas 

discussões de época, e o tempo concernente à sua evolução – fora lido, interpretado e 

institucionalmente tratado.  

 No que tange a metodologia empregada em sua  análise, é preciso pontuar que 

embora desenvolvido para subsidiar pesquisas externas e internas do Museu, atualmente o 

Fichário encontra-se no Centro de Documentação do Museu da Casa Brasileira e não é 

disponibilizado à consultas públicas, medida que visaria sua preservação. Portanto, a 
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pesquisa que realizamos foi intermediada pelos funcionários do Museu que nos mostraram 

o artefato estudado e algumas fichas que o compõem. Em razão dessa contingência, e 

devido à falta de autonomia para nos debruçarmos sobre as fichas e cotejá-las em sua 

natureza material, nos voltamos aos fichários pessoais de Ernani, alocados no Fundo Ernani 

Silva Bruno, no Instituto de Estudos Brasileiros onde, por algumas semanas, nos pusemos a 

manusear as fichas e analisar a metodologia e temáticas ali inseridas. Mediante essa 

interação pudemos cotejar as fichas ali presentes com o sistema de fichamentos empregado 

no FECB, contrapondo dois modos de pesquisa: o primeiro calcado no acesso ao artefato 

original, e o outro quando o acesso à informação contida no artefato é mediada por 

terceiros ou se dá por vias diversas – site e publicações -, nos sendo parcialmente vedada a 

possibilidade de nos relacionarmos com sua materialidade. 

No tocante às referências utilizadas, uma é especialmente digna de nota, qual seja a 

dissertação de Wilton Guerra (2015) sobre o MCB, seus anos de fundação, e o período em 

que Silva Bruno esteve em sua direção. Por seu vasto e cuidadoso trabalho, sua dissertação - 

que já apontara a contenda posta entre Ernani e parte dos Conselheiros acerca das distintas 

perspectivas pelo qual se pretendera formar o acervo do MCB, sendo uma delas embasada 

pelas artes decorativas, e a outra por um viés antropológico, bem como tratara das 

características e surgimento da Nova História estabelecendo correlações entre este campo, o 

Fichário, e a pesquisa com ele edificada - foi uma fonte a que recorremos frequentemente, 

quando da facção desta dissertação.  

Faz-se necessário, contudo, cotejarmos dois pontos que figuram em ambas as 

pesquisas. Um deles refere-se ao uso da carta escrita por Paulo Duarte, e destinada a Paulo 

Bonfim, em 20 de maio de 1971. Ao passo que nos valemos desse documento para analisar 

as distintas concepções de cultura adotada por Duarte e Bruno, a carta é por Guerra 

empregada em sua argumentação acerca das discórdias que se impuseram entre os 

membros do Conselho em relação a conformação de seu quadro de gestores, e suas 

consequências político-administrativas à fundação do Museu.  

Outro ponto, refere-se à abordagem denotada à Nova História. Enquanto Guerra a 

aproxima, pelo ponto de vista historiográfico, analisando-a por sua semelhança à pesquisa 

elaborada no Fichário uma vez que, situada na vertente da História Social, apresentaria 

características similares às por Bruno empregadas na elaboração do Fichário, incidindo 

sobre o Cotidiano e a Vida Privada, na presente pesquisa nos referimos à Nova História 
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para discutir os desdobramentos do Fichário e a sua retomada, que, ao que nos parece, 

provém de seu fortalecimento no Brasil.  

Isto demarcado, acreditamos que a principal diferença entre o nosso trabalho e a 

dissertação de Guerra é que, ao passo que Guerra focaliza as condições para a criação e 

implantação do MCB sob uma perspectiva histórico-museológica, o presente trabalho dá 

um enfoque ao Fichário enquanto artefato dentro de uma discussão que perpassa a Cultura 

Material e incide sobre os parâmetros de classificação e modos de sistematização pelo qual o 

Arquivo fora produzido. Além disso, se a dissertação de Guerra se refere ao período em que 

o Fichário é concebido e elaborado uma vez que se reporta à gestão de Silva Bruno no 

Museu, por meio desta pesquisa procuramos expandir este recorte temporalmente, nos 

atentando também para a análise de seus desdobramentos, assim como para suas 

implicações no conteúdo do Fichário.  

Por fim, ressaltamos aqui que perante a escassa atenção concedida às atividades 

documentais e materiais pelas quais a história é conjecturada, o que pretendemos, mediante 

a análise do tratamento outorgado ao Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa 

Brasileira e da construção histórica que lhe é inerente - atravessando ainda a 

problematização das vias de disputa instituída em torno desse objeto de memória, e pelo 

modo ao qual a casa brasileira fora, pela metodologia instaurada por Ernani, reconstituída - 

é tratar da disseminação, manipulação e modo de funcionamento desse arquivo no que 

tange suas implicações na conformação do sujeito histórico. Nesta acepção, frisamos ser 

nossa maior contribuição a análise das oscilações que se personificam na constituição e 

desdobramentos desse arquivo, bem como o peso que imputam, em decorrência das 

manipulações e contingências que lhes são instituídas, à formação do conhecimento 

histórico que  nele se encerra. 
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2. ERNANI E O MUSEU: A trajetória de um, o contexto de fundação do outro, e seus 

entrelaces 

 

Nasce em 10 de agosto de 1912, em Curitiba, Paraná, Ernani Silva Bruno, filho de 

Cecília Silva Bruno e Alberto Bruno. Descendente de italianos, Alberto atuara, ao longo de 

sua existência, como funcionário público federal de repartição subordinada ao ministério 

da fazenda. Seu avô materno, cujo apelido, Maneco Cachaça, remete a seu primeiro oficio 

em terras brasileiras, vindo sozinho de Portugal aos 14 anos de idade trabalhara no 

transporte de aguardente realizado em lombos de burros, entre o litoral paraense e a zona 

de Serra-Acima, até o declínio dessa atividade mercantil de transporte, declínio esse, pode-

se dizer, que resultara do aparecimento da estrada de ferro entre Curitiba e o porto de 

Paranaguá. Casado com Mãe Marta, apelido dado a sua avó, imigrante polonesa de quem 

pouco sabemos, Maneco posteriormente desenvolvera atividades comerciais tornando-se 

um homem razoavelmente abastado, proprietário de importantes imóveis da cidade e de 

um armazém. Sua residência - construção anexa ao seu comércio - fora o centro da infância 

de Ernani, transcorrida em Curitiba entre a Rua Floriano Peixoto, na qual se situava sua 

casa, e a Escola Municipal Duílio Calderari, onde conclui o curso primário (BRUNO, 1986, 

p.13-19). 

Em 1923 Ernani e sua família passam uma temporada de três meses em Porto 

Alegre e em 1925 se mudam para São Paulo, onde cursa o ginasial no Instituto Rio Branco – 

renomada instituição educacional que teria reunido, entre seus alunos, os filhos de uma 

parcela da elite política e econômica da cidade de São Paulo (MEDEIROS, 2019). Na nova 

cidade habita, inicialmente, na Rua Conselheiro Furtado, alguns meses depois na Rua 

Olinda, próximo à Rua da Consolação, e já em sua juventude na Rua Sampaio Viana, no 

bairro Paraíso. Em 1942, ao se casar com Maria Bartella se muda para um recanto semi 

rural na região limítrofe entre Ipiranga e Cambuci, próximo à Avenida D. Pedro I, à 

Avenida Teresa Cristina, e ao Rio Tamanduateí. Segundo descrição de Silva Bruno (1986, 

p.117), aqui reproduzida por nos deixar entrever o círculo social por onde circula, o local 

onde vivia nada tinha dos bairros residências tradicionais como Higienópolis, “onde se 

acastelara predominantemente a gente fazendeira de São Paulo” – famílias enriquecidas 

com o café que “não queriam ser confundidas com outras famílias sem genealogias nativas”: 
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Sua incaracterização o fazia característico, ou representativo talvez de uma época 
da evolução da cidade, definindo-se como bairro de classe média baixa em que se 
congregavam famílias de velha tradição brasileira procedentes do interior 
paulista, descendentes de italianos, de espanhóis, de portugueses, de lituanos, de 
sírios, de japoneses – incluindo migrantes recentes que a Segunda Guerra 
Mundial forçara a fugir da Europa – toda aquela confusão étnica que compunha, 
já então a feição da cidade em seu transbordamento metropolitano (BRUNO, 
1986, p.117) 

 
Isso posto, prossigamos com a narrativa de pequenos passatempos que, 

transpassados no intermédio de sua juventude, nos vão indiciando seu interesse 

urbanístico. Entre as décadas de 1920 e 1930 Ernani desenvolve o hábito de caminhar pela 

cidade utilizando sua Kodak para registrar a profusão de estilos construtivos impregnados 

nas casas com as quais se depara durante suas andanças, ao que, em alusão a Monteiro 

Lobato, se refere como “carnaval arquitetônico”. Nesse tempo, segundo relata, sua simpatia 

recai sobre as casas de estilo neocolonial - que lhe pareciam apresentar algumas raízes 

brasileiras ou luso-brasileiras -, em detrimento das casas repletas de características 

estrangeiras, tais quais os palácios que lembravam a Itália devido a seus telhados, ou 

mansões construídas por ricos sírios que se assemelhavam a espécie de mesquitas. Adiante, 

mais maduro, Silva Bruno retificaria seu ponto defendendo o direito dos imigrantes 

abonados de evocar, por meio da arquitetura, suas terras de origem, e considera a 

arquitetura neocolonial uma tentativa frustrada, “voltada a elementos superficiais e 

decorativos, de dar continuidade histórica e amadurecimento à primitiva casa brasileira” 

(BRUNO, 1986, p.70).  

Incide da transformação reflexiva no que tange sua percepção urbanística, a crítica 

proferida à desigualdade social manifesta na sociedade brasileira denotando que, se 

inicialmente sua compreensão do entorno urbano se voltara a quesitos estéticos, com o 

passar dos anos converte-se em instrumento de análise social: 

 
No tempo dessas fotografias eu achava bonitas (obviamente) as casas cercadas de 
jardim, das áreas aristocráticas da cidade. Achava feias [...] as pequenas casas de 
paredes encardidas muito semelhantes umas as outras, geminadas, sem jardins na 
frente, com portas e janelas se abrindo para as ruas tristes dos bairros pobres.  
Não percebia então que estas últimas casas eram feias porque as outras eram 
bonitas. Que da dura existência de seus moradores resultava o esplendor do outro 
lado da cidade, com suas mansões e seus parques. Naquele tempo, eu não havia 
lido ainda nada de parecido com aquela frase honesta e dura que Monteiro 
Lobato diria em uma entrevista: “A nossa ordem social é um imenso canteiro, em 
que as classes privilegiadas são as flores e a imensa massa da maioria é apenas o 
esterco que engorda essas flores”. (BRUNO, 1986, p.71) 
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Conquanto seu devaneio arquitetônico tenha início na cidade de São Paulo, ao 

longo da década de 1930 suas passadas se expandem e Silva Bruno realiza diversas viagens, 

prática que se estende aos anos subsequentes. Entre as regiões visitadas e citadas em suas 

memórias, está o Rio de Janeiro (RJ), Sabará (MG), o Oeste Paulista (SP), e Vassouras (RJ), 

onde conhece os solares do período do café. Nos fins dos anos 1940 Silva Bruno retoma a 

prática de caminhar pela cidade de São Paulo, ocasião na qual documenta, em espécie de 

inventário fotográfico, as transformações urbanísticas realizadas na gestão Prestes Maia 

(1938-1945). Essas passagens de sua biografia retificam a prioridade temática que se 

sobressai em sua pesquisa, refletindo, em diminuta amostra, a curiosidade acerca da 

formação cultural e urbana da cidade de São Paulo e de seus entornos, que desde cedo lhe 

despertam o interesse. 

 Isto posto, avancemos com o desenrolar cronológico das atividades que estruturam sua 

trajetória profissional. Em 1934, pouco antes de se formar em Direito pela Faculdade do 

Largo de São Francisco, Silva Bruno trabalha no periódico A Noite (1932), estabelecendo 

assim seu primeiro contato com a atividade jornalística. É também nesse período que 

adquire consciência acerca do chamado Movimento Modernista de 1922 e da importância 

de Mario e Oswald de Andrade em sua concepção.  

 Ainda na faculdade, a convite de um colega, Ernani se torna membro do Grupo de 

Estudos Sobre o Brasil, depois transformado no movimento Ação Integralista Brasileira: 

Sociedade de Estudos Políticos. No mesmo ano escreve o artigo As realidades brasileiras na 

concepção integralista, publicado no periódico O Nacionalista. Mediante constatação de que 

a intenção primeira de tal grupo não se sustentava nos estudos, e que, adentrando no que 

esperava ser uma “aventura intelectual” acabara envolvido em uma “aventura política” 

(Bruno, 1986, p.112), Bruno relembra a estranheza sentida no que tange a importância que 

o grupo direcionava à articulação de um movimento de proselitismo que se configurava em 

torno do resultado de estudos políticos que não haviam, sequer, sido iniciados. 

 Em seu último livro produzido, Almanaque de memórias: reminiscências, depoimentos, 

reflexões (1986), Silva Bruno admite que embora Plínio Salgado - fundador da Ação 

Integralista Brasileira - enfatizara o carácter nacionalista do movimento que desencadeara, 

ressaltando sua dissonância em relação aos princípios do fascismo e do nazismo, fizera-se 

evidente a aceitação no movimento devido, em parte considerável, à adesão de 

descendentes de alemães e italianos entusiastas de Mussolini e Hitler. Segundo narra, em 
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consequência ao direcionamento ideológico imputado ao movimento, instalara-se um mal-

estar entre alguns de seus membros, percebido também entre intelectuais integralistas no 

Rio de Janeiro, dentre os quais destaca-se Abdias do Nascimento, Santiago Dantas, Romulo 

de Almeida, Thiers Martins Moreira, etc. “Eu sentia [...] que se tratava de uma organização 

partidária que congregava pessoas cujos interesses [...], cujas preocupações intelectuais 

eram completamente disparatadas”, afirmara Bruno, frisando ainda, haver entre seus 

adeptos, homens como Dom Helder Câmara, e Roland Corbusier, “que mais tarde optariam 

por caminhos ideológicos que seriam o oposto do que pregava o Integralismo” (BRUNO, 

1986, p.113).   

 Como reação ao contorno que então se delineara, os intelectuais paulistas adeptos do 

movimento, ao invés de se desligarem do grupo, teriam tentado mudar a postura ideológica 

do partido através da produção literária realizada para os jornais integralistas Ação e 

Ofensiva, com os quais colaborara entre 1935 e 1936 (BRUNO, 1986, p.113). Ambas as 

mídias foram fechadas em 1937 quando o movimento fora dissolvido pelo regime do 

Estado Novo (1937-1946) instaurado por Getúlio Vargas.  

 Decorre de sua decepção relativa ao movimento cujo, em seu entendimento, a direção 

ideológica teria sido deturpada pela prática instaurada - participação que fora por Ernani 

justificada pela leitura ingênua que teria então realizado acerca de seus verdadeiros 

desígnios e, em seu relato,  amenizada pela enumeração de diversos outros intelectuais que 

teriam incorrido no mesmo erro - seu afastamento da política de modo peremptório. 

Embora Ernani aluda sua filiação a Ação Integralista demonstrando algum arrependimento 

por sua participação, nos chama a atenção o modo como se refere a esse episódio 

nomeando-o de “aventura política”. Posto que narrado ao final de sua vida, quando 

esclarecido do significado ideológico que o sustentara, nos parece complacente seu relato 

uma vez que estabelecido sem maiores problematizações dos seus significados políticos. 

 Na sequência dos acontecimentos postos, entre 1937 e 1939, Silva Bruno se torna 

cronista do Jornal da Manhã, o que faz sob o pseudônimo de Cosme Velho. 

Posteriormente, dentre os jornais com os quais colabora, estão o periódico A Noite onde 

dirige, entre 1942 e 1943, o suplemento literário A Noitinha - tabloide semanal de dezesseis 

páginas; o jornal O Estado de São Paulo (1943-1953), para o qual desenvolve, entre 1943 e 

1953, artigos ilustrados por Aldemir Martins sobre a evolução histórica das cidades 

brasileiras, dando especial ênfase à cidade de São Paulo; o Jornal de São Paulo (1947-1948); 
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o Folha da Manhã, com o qual colabora entre os anos de 1956 e 1960 discorrendo sobre a 

evolução sócio-histórica de diversas regiões paulistas; o jornal Diário de São Paulo (1960-

1962) cujos artigos produzidos são, à posteriori, reelaborados para compor o livro Viagem 

ao País dos Paulistas. Silva Bruno escreve, ainda, para a Revista Coopercotia (1964-1967), 

para o jornal O Repórter (1966), para a Revista Cruzeiro (1972), e por fim, para o jornal 

Folha de São Paulo (1979-1986).5   

A circulação em meio a imprensa nacional, isto é, sua atuação profissional, o leva a 

ampliar seu círculo social em São Paulo. Embora não provenha da elite econômica 

oitentona paulistana, para a qual devota diversas críticas, Silva Bruno adquire seu lugar em 

meio a elite intelectual local, o que lhe garante passagem dentre aqueles que então se 

posicionariam à frente da prospecção cultural nacional.    

 Assim, se na década de 1930 Bruno frequenta nos teatros paulistanos as exibições de 

intérpretes cariocas de Samba, frequenta também a Discoteca Pública do Departamento 

Municipal de Cultura. A Discoteca, seção da Rádio Escola, foi uma subdivisão do 

Departamento de Cultura, posteriormente transformado em Secretaria de Cultura. 

Idealizado por um grupo de intelectuais liderados por Mario de Andrade, o Departamento, 

criado em 1935, faria parte de projeto de descentralização do poder executivo instituído 

pelo então prefeito Fábio Prado, tendo por chefe de seu gabinete Paulo Duarte 

(SAMPIETRI, 2009, p.7-8).  Segundo Aloisio Magalhães,  

 
[...] é da concepção de Mario de Andrade e da luta admirável, persistente, de 
Rodrigo [Melo Franco de Andrade], é da extraordinária presença desse grupo 
inicial a partir da década de 1930, em 1937, é dessa filosofia, é dessa conceituação 
que hoje emerge toda uma visão projetiva do bem cultural do Brasil. 
(MAGALHÃES, 2017, p.488) 

 
 Se aqui fazemos essa ressalva é porque acreditamos que o entendimento de cultura 

de Silva Bruno em algo se coaduna com a concepção de cultura, patrimônio e bens culturais 

que começa a ser delineada por esse grupo, discussão que ganha peso com a materialização 

do departamento de Cultura e, mais tarde, com a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), e da qual trataremos adiante com maior acuidade.  

 Isto posto, em 1940 Silva Bruno ingressa na carreira pública nomeado Redator do 

Serviço Público Estadual da Diretoria Estadual de Imprensa e Propaganda, onde elabora os 

                                                
5Processo administrativo USP, número: 90.1.73.31.0, p. 75, 76, 98, 121.  
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vinte primeiros números do boletim São Paulo de ontem, de hoje e de amanhã, 

circunstância sobre a qual comenta:  

 
Estava-se na época do chamado Estado-Novo – e felizmente não nos cabia 
defender a sinistra ideologia inventada por Francisco Campos, mas redigir 
pequenas notas registrando as medidas que eram postas em prática pela 
administração estadual [...]. Acreditávamos tanto nas proclamações 
governamentais, quanto nas virtudes de xaropes anunciados pela rádio. (BRUNO, 
1986, p.162) 
 

 Anos depois, em 1948, assume a Diretoria da Divisão de Turismo e Expansão 

Cultural do Departamento Estadual de Informações, onde possuiu, por colaborador, 

Oswald de Andrade Filho. Dentre os trabalhos realizados consta a edição de dois folhetos 

turísticos, sendo eles Itanhaém (1947) e Campos do Jordão (1948), cujos textos foram 

elaborados por Hélio Damante, as fotografias realizadas por T. Preising e os roteiros 

ilustrados por Tarsila do Amaral e Aldemir Martins. Com a extinção do Departamento, 

Silva Bruno é realocado na Diretoria de Publicidade Agrícola da Secretaria de Agricultura 

Estadual, dirigida por Carlos Borges Schmidt – filho do sertanista Cornélio Schmidt. É lá 

onde entra em contato aprofundado com as atividades da lavoura e cultura agrícola 

paulistana uma vez que, entre outras funções, se mantinha às voltas com os relatórios dos 

agrônomos regionais constituídos por levantamentos periódicos da situação da agricultura 

em cada município paulista, bem como pelos relatos acerca de seus aspectos gerais 

(BRUNO, 1986, p.167). 

 Em 1953 Ernani trabalha na Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 

comissão encarregada das festividades dos quatrocentos anos da cidade. Em 1956 é 

contratado pela Comissão do Parque do Ibirapuera retornando, no ano seguinte, à 

Diretoria de Publicidade Agrícola da secretaria de Agricultura Estadual. Em 1968 Silva 

Bruno é convidado por Péricles Eugênio da Silva Ramos, em nome de Luís Arrobas 

Martins6 para o cargo de Diretor do Museu da Arte Sacra de SP, mas recusa o convite.  

 De 1967 a 1972 integra, à convite de Joaquim Pinto Nazário, o Departamento de 

Documentação dos Diários Associados onde produz diversos artigos. Dentre eles, alguns 

para os quais chamamos especial atenção uma vez que se aproximam de temas abordados 

em sua passagem pelo Museu da Casa Brasileira (MCB), seja por referirem-se às fontes 

mobilizadas nas pesquisas que há de realizar, diga-se de passagens, os naturalistas viajantes, 

seja por refletirem a circulação de Silva Bruno por distintas acepções culturais, abordando 
                                                
6 Então secretário da fazenda no governo Abreu Sodré e coordenador das atividades culturais do estado. 
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temáticas culturais tanto globais e eruditas, quanto locais, o que, como veremos, se instalará 

como tensão em meio a fundação do museu. Aponta-se, como produção inserida nessa 

contenda, os seguintes artigos: A luta racial nos EUA, A história e a importância de Sorbone 

no período de guerrilha dos estudantes franceses, O interesse internacional pela Amazônia, 

Projeto de Navegação do Rio Tiete, Nascimento de Jean-Baptiste Debret, O Sesquicentenário 

da morte de Von Martius e de Castro Alves, e A Vida e Morte de Guimarães Rosa, de Manuel 

Bandeira e de Guilherme Almeida.  

    Em 1969 novo convite é realizado por Péricles Eugênio da Silva Ramos, 

repetidamente em nome de Arroba Martins, desta vez para a Direção do Museu do 

Mobiliário Histórico e Artístico Nacional – atual Museu da Casa Brasileira. O convite é 

prontamente aceito.  

 Nesses termos, em 1970 Ernani é decretado diretor do MCB, cargo no qual 

permanece até 1979, quando é então exonerado. Apesar do ocorrido, segue atuando em 

aparelhos culturais estatais, tendo sido contratado, já no ano seguinte, pelo Departamento 

de Artes e Ciências Humanas da Secretaria Estadual de Cultura para atuar no Museu da 

Imagem e do Som (MIS), onde permanece até 1985 realizando diversas atividades, dentre as 

quais o Projeto da iconografia de São Paulo (Estados e Regiões), e o Projeto de História Oral 

(depoimentos gravados) 7.  

Conquanto por diferentes vias se edificara a trajetória profissional de Bruno, o que o 

leva a ser referido entre seus pares por vezes como jornalista e escritor, sobretudo enquanto 

historiador e até mesmo enquanto sociólogo, a despeito de sua atuação na gestão de 

diversas instituições públicas, na redação de jornais, na publicação de livros, é em sua 

pesquisa acerca da formação do Estado e da cidade de São Paulo, acrescido da pesquisa 

relativa ao Brasil Geral e Regional, ambos pelo viés da cultura material, que reside sua 

principal contribuição, isto é, seu legado histórico literário. 

Segundo Carlos Lemos8 (s.d.), Silva Bruno “não sendo diplomado em História, não 

era paleógrafo e nem frequentava arquivos em busca de fontes primárias inéditas capazes de 

justificar novas interpretações ou temas” sendo, sobretudo, um “leitor contumaz”, o que, a 

seu ver, bastava. Para Lemos, Ernani teria sido um mestre no viés do resgate da memória, 

                                                
7Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(43)6-20. 
8Arquiteto e pesquisador voltado à arquitetura brasileira e temáticas relativas à preservação do patrimônio 
cultural, Carlos Alberto Cerqueira Lemos formou-se pela FAU/Mackenzie em 1950, fora um dos membros do 
Conselho Diretor do Museu da Casa Brasileira. 
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“mister de intelectual empenhado em classificar e ajuntar informações e opiniões para 

clarear os pontos da história que os documentos oficiais [...] nunca foram capazes de 

iluminar”, atribuindo-lhe como êxito, a capacidade de fazer história mormente através de 

citações, em seu caso, conduzida por sua capacidade excepcional de localizar informações 

em fontes dispersas (LEMOS, s.d.). 

Em contraponto, Vanderli Custódio9 (2019)10, ao ser abordada sobre o modus 

operandi de Silva Bruno, ressalta que inicialmente ele realizava pesquisa minuciosa em 

arquivos, em seguida a transformava em artigos de jornal, e, utilizando-os como base, 

compunha seus livros. Não enquanto colagem, mas mobilizando as fichas e os elementos 

levantados na pesquisa para a substancialização de seus textos. Para Custódio (2019) ele 

fora chamado historiador devido ao rigor com o qual realizava suas pesquisas em fontes 

primarias.   

No que concerne ao seu legado histórico literário, o Brasil Geral e Regional, o 

Estado, e a Cidade de São Paulo foram temas especialmente abordados sobre os quais Silva 

Bruno produzira diversas obras, dentre elas História e Tradições da Cidade de São Paulo 

(1954). Encomendado em 1948 pelo editor José Olympio em virtude das comemorações do 

IV centenário da cidade de São Paulo e considerado seu livro de maior destaque, essa obra 

fora publicada em 3 volumes, sendo o primeiro deles prefaciado por Gilberto Freyre.  

Tendo Ernani se voltado para a formação do Brasil geral e regional, ainda que 

mediante distinta abordagem analítica e pelo viés da reconstituição histórica com base na 

cultura material, acreditamos situar o seu legado, especialmente no que tange o objeto 

tratado - o Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da casa Brasileira - no rastro de 

Gilberto Freyre, na tradição da História Social. Nesse sentido, aludimos o recorrente 

diálogo instaurado com o autor em sua obra tanto em perspectiva mais ampla como, e 

sobretudo, no que tange as temáticas e fontes utilizadas na elaboração do FECB que 

repetidamente reproduzem as temáticas e fontes pelo qual Casa Grande & Senzala é por 

Freyre estruturado. 

Tal qual costumara se valer em sua produção literária e jornalística - embasada por 

dilatado material documental como crônicas de viajantes, literatura de ficção, textos e 

                                                
9Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (2002), Vanderli Custódio atualmente é 
professora assistente do IEB. Coordenou, de 2003 a 2009, projeto de organização do Fundo Ernani Silva 
Bruno no IEB, realizado com recursos da Codage da reitoria da USP. 
10[informação oral] Entrevista de autoria própria realizada em 28 de agosto de 2019, na casa de Vanderli 
Custódio.  
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documentação oficial, manuscritos, produção de memorialistas, fotografias, cartas, cartões-

postais, fichas bibliográficas, e obras etnográficas, entre outras, compiladas desde a 

adolescência e ampliadas em função de suas atividades profissionais -, para escrever 

História e Tradições da Cidade de São Paulo o autor se vale de uma pluralidade de fontes 

compreendendo um total de 452 autores.  

Apesar da vasta pesquisa edificada e amplamente reconhecida -  e para qual utilizara 

a metodologia dos fichamentos posteriormente empregada na elaboração do FECB -, o que 

lhe rende profusão de críticas elogiosas e seu reconhecimento em meio à elite intelectual  

enquanto pesquisador no que tange sua contribuição para a reconstituição histórica do 

passado regional paulista, porquanto historiador não diplomado, no que se refere ao 

convite realizado à Silva Bruno para a autoria do livro, Carlos Lemos observa: 

 
O editor José Olympio, em 1948, talvez não tivesse achado nenhum historiador 
uspiniano disposto a fazer uma ampla história de São Paulo destinada a participar 
das comemorações do Quarto Centenário da cidade em 1954 (nossa mera 
conjectura), mas cremos tenha deliberadamente optado por alguém que fosse 
capaz de comunicação fácil e atuando sem alardes de erudição e de certezas 
estatísticas e também se ocupando de transcrições enfadonhas de velhos 
documentos. (LEMOS, S.d.) 

 
Este comentário, ao que nos parece, aponta para a contenda relativa a 

profissionalização nos meios acadêmicos iluminando a controvérsia alusiva ao rigor, em 

termos analíticos, da pesquisa histórica por Bruno realizada. 

Além de História e Tradições da Cidade de São Paulo, diversas outras obras de Silva 

Bruno cerceiam as temáticas apontadas, aqui arroladas cronologicamente, de acordo com o 

ano em que foram publicadas. Em 1958 é publicado História e Paisagens do Brasil. Coleção 

organizada por Diaulas Riedel e formada por dez volumes, essa obra possui introdução, 

seleção e notas de Silva Bruno. Ademais, são de sua autoria as seguintes obras: Imagem da 

Formação do Brasil (1962), Viagem ao País dos Paulistas (1966); São Paulo: Terra e Povo 

(1966) - organização; História do Brasil Geral e Regional (1967), composta por seis volumes; 

O Equipamento da Casa Bandeirista Segundo os Antigos Inventários e Testamentos (1977); 

Memória da Cidade de São Paulo (1981); Catálogo de Depoimentos do Museu da Imagem e 

do Som: 1970/1982 (1983); Almanaque de Memórias: Reminiscências – Depoimentos e 

Reflexões (nov. de 1986) e Café e Negro (2005) – obra póstuma.  

Pela análise de sua trajetória nota-se que Silva Bruno logra participação ativa no 

meio literário paulistano. Assim, no ano de 1949, se candidata a Conselheiro Fiscal da 
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Associação Brasileira dos Escritores de São Paulo (ABDE) pela chapa presidida por Sérgio 

Milliet. Em 1950 atua como tesoureiro da instituição, enquanto Sérgio Buarque de Holanda 

a preside. Em 1952 participa do III congresso paulista de escritores, promovido pela 

Sociedade Paulista de Escritores e então presidida por Paulo Duarte. Dele participam 

também Sérgio Buarque de Holanda, Oswald de Andrade, Antônio Candido, Jaime 

cortesão, Mario da Silva brito, José Lins do rego, etc. Em 1956 Bruno exerce a função de júri 

da categoria estudos e ensaios brasileiros do Premio Fabio Prado. Junto a ele exercem-na 

Mario Neme e Sérgio Buarque de Holanda. Ao premio, já havia concorrido em 1948, com o 

ensaio intitulado Retrato de uma capital de província, trabalho em torno da história 

paulistana no séc. XIX cujo a ampliação da reconstituição que fizera da cidade oitocentista a 

todas as fases da existência paulistana sugerida pelo editor José Olympio resultara em seu 

Histórias e Tradições da cidade de São Paulo. Em 1963 Bruno concorre ao Prêmio Tarquínio 

de Sousa, cujo a comissão julgadora fora composta por Francisco de Assis Barbosa, Sérgio 

Buarque de Holanda e Antônio Candido. Considerado uma síntese da formação histórico-

social de São Paulo nos tempos coloniais o ensaio Viagem ao País dos paulistas inscrito sob 

pseudônimo de João Bugre obtém o primeiro lugar.  

Sua colaboração nesse meio é, ao final de sua vida, chancelada por sua inserção, em 

8 de Novembro de 1983, na Academia Paulista de Letras onde ocupa a cadeira número 17, e 

posteriormente, em 1984, da Academia Paulista de História e Geografia do Estado e da 

Cidade de São Paulo, ocupando a cadeira número 39. Ernani Silva Bruno falece em 25 de 

setembro de 1986.    

Transpassados de forma mais ou menos linear os eventos, sobretudo profissionais, 

mas também, vez ou outra, sociais que se sobrepuseram cronologicamente conformando 

sua biografia, é pertinente comentar que a condição pela qual o relato biográfico se faz 

possível não se funda em modo totalizante de narrativa, apartada do contexto 

socioeconômico no qual se insere.  

Norteados por tais questões, o Ernani que aqui exibimos por via da seleção de 

passagens que, de algum modo, nos pareceram necessárias à consolidação do pano de fundo 

para a pesquisa desenvolvida acerca do Fichário e do modo de historiografar por ele 

proposto não deve ser mensurado unicamente enquanto indivíduo conformado por fatos 

concatenados. Noutras palavras, o que destacamos é que, se algo de Ernani se faz conhecer 

pela análise dos episódios encadeados que forjam sua trajetória, parte considerável resulta 
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da influência dos campos11 nos quais atua e do tempo histórico que as engendra. Nestas 

circunstâncias, apresentado algo de suas vivências, recolhamos nosso fio condutor e nos 

voltemos então a perscrutar alguns aspectos que tratam de sua entrada no Museu da Casa 

Brasileira, bem como de seu contexto de fundação. 

 

2.1. De qual cultura deveria se ocupar o Museu da Casa Brasileira? Um 

debate entre Ernani e Paulo Duarte 

 

Em 29 de maio de 1970 é criado em São Paulo o atual Museu da Casa Brasileira 

(Decreto-lei n. 246), originalmente denominado Museu do Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro. Sua implantação e gestão inicial é executada por Ernani Silva Bruno, junto ao 

Conselho Diretor12 nomeado em 15 de outubro de 1970 e mantido em vigência até 15 de 

novembro de 1975, quando é então dissolvido. Composto em um primeiro momento por 

Lucas Nogueira Garcez, Paulo Duarte, Sérgio Buarque de Holanda, Octales Marcondes 

Ferreira, Eldino da Fonseca Brancante, Sylvia Sodré Assumpção, Renata Crespi da Silva 

Prado, Fernando Barjas Millan, e pelo próprio Ernani Silva Bruno, seu presidente e diretor 

executivo do Museu, posteriormente se integram ao conselho Carlos Aberto Cerqueira 

Lemos (1972), Eunice Margarido Monteiro de  Barros (1972), e Antonio Candido (1973), 

substituindo Lucas Nogueira Garcez, Fernando Barjas Millan e Octales Marcondes Ferreira, 

respectivamente. (GUERRA, 2015, p.58). 

No que se refere a sua localização, há de se levar em conta que inicialmente, 

porquanto sem sede delimitada em seu decreto de fundação, sua equipe estabeleceu-se na 

sede do Conselho Estadual de Cultura até que em 1971 fora transferida para uma sede 

provisória: um pequeno sobrado germinado na cercania do palácio dos Campos Elíseos. Em 

agosto de 1972 o Museu ganha sua sede definitiva: o Solar Fabio Prado. O Solar, palacete de 

estilo neoclássico inspirado no Palácio Imperial de Petrópolis (RJ), antiga residência de 

                                                
11 O termo ‘campo’ é aqui entendido enquanto espaço simbólico, pela concepção de Pierre Bourdieu. Através 
de sua análise sobre o campo das instâncias de reprodução e consagração dos bens simbólicos, Bourdieu 
(2003), que reflete sobre a manutenção e permanência das estruturas sociais, insere a sociedade numa dialética 
advinda da oscilação constante entre os diferentes polos e agentes sociais que compartilham esses bens.  
12 Tal qual se verifica pelos nomes apresentados, alguns dos quais exibidos anteriormente na breve exposição 
edificada pela trajetória de Ernani e outros que, advertimos já, serão ainda citados nas páginas porvir, não 
podemos nos furtar de reparar que o conselho é conformado por aqueles que à época configuraram a elite 
econômica e intelectual de São Paulo se intercambiando, não obstante se encontrarem reunidos na edificação 
do MCB, no controle de diversas instituições culturais brasileiras.  
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Renata Crespi e Fabio Prado construída pelo arquiteto Wladimir Alves de Souza, fora 

doado pelo casal para a Fundação Padre Anchieta em 1968 tornando-se, dois anos depois, 

sede definitiva  do Museu.  

Atualmente a política institucional do MCB se volta às questões da habitação 

brasileira e encontra na arquitetura e no design sua principal área de atuação. Sua missão, 

promovida por meio de uma agenda que contempla a realização de exposições temporárias, 

debates, palestras, feiras e publicações, é ser um centro museológico de “referência nas 

questões da morada brasileira pelo viés de seus usos e costumes, arquitetura e design, 

buscando preservar as relações do homem com seu habitat, por meio da pesquisa, da 

discussão e da comunicação, estimulando a inclusão social” (MCB, s.d.). Conforme descrito 

no artigo 2° do decreto nº 52.668 de 1 de março de 1971, que delimita os objetivos do 

Museu em sua origem: 

 
O Museu da Casa Brasileira tem por objetivo principal a reconstituição dos 
interiores das casas brasileiras, das origens até o presente, através da coleta, 
mediante compra, doação ou empréstimo de objetos de valor histórico, sociológico 
ou artístico, ligados à cultura brasileira, em especial móveis, alfaias, talhas, trajes, 
joias, elementos iconográficos, demológicos e etnológicos, de tourêutica, artesanato, 
documentos, livros e papéis de qualquer natureza, que possam interessar ao estudo 
dos costumes brasileiros, classificando, catalogando, expondo e preservando o 
acervo assim formado. 
  

Menciona-se ainda, no artigo 3° do mesmo decreto13, diversas atribuições inerentes 

ao MCB que estabelecem as diretrizes para a aquisição do acervo que deveria ser 

constituído pela nova instituição, bem como a ênfase na pesquisa que deveria regê-la. 

Ora, é inserido nessa conjuntura de implementação e gestão dos primeiros anos do 

Museu da Casa Brasileira, e de definição das diretrizes para a constituição de seu acervo 

que, em meio tanto a divergências conceituais acerca dos objetivos da nova instituição, 
                                                
13 “Para a consecução de seus objetivos, ao Museu incumbe: I - coletar material que irá constituir seu acervo, 
mediante compra, doações e legados ou empréstimos; II - cadastrar, classificar, catalogar, numerar e etiquetar 
as peças de seu acervo; III - preservar o acervo, mediante conservação e restauração; IV - expor permanente, 
publica e didáticamente seu acervo; V - realizar exposições temporárias, temáticas, comemorativas ou 
especiais; VI - treinar monitoria artística para acompanhar visitantes, quer na exposição quer nas temporárias; 
VII - promover e estimular a realização de estudos e pesquisas sôbre materias que constituem seu campo de 
atuação; VIII - organizar biblioteca especializada, com salas de leitura, arquivo, documentação e reprografia; 
IX - promover cursos regulares ou periódicos de difusão, extensão e de treinamento, conferências, bem como 
congressos, simpósios e seminários sôbre temas ligados a seu campo de atuação; X - efetuar intercâmbio com 
entidades culturais e congêneres, mediante acôrdo e divulgação de suas atividades e das peças que constituem 
seu acervo; XI - atribuir prêmios a autores de estudos, pesquisas, monografias e obras de real valor, 
relacionados com sua área de trabalho; XII - editar livros, revistas e outras publicações, dedicadas a temas de 
sua especialidade; XIII - conceder bôlsas de estudos, na forma estabelecida em regulamento especifico a ser 
baixado mediante ato do Titular da Pasta, após manifestação do Conselho Diretor do Museu e do Diretor 
Técnico do Conselho Estadual de Cultura.” (decreto nº 52.668 de 1 de março de 1971, artigo 3º) 
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quanto a um “repertorio de assuntos ligados à nossa cultura material, à vida espiritual e à 

psicologia social, pois não escapou ao legislador a demologia” (LEMOS, s.d.) que Silva 

Bruno concebe e coordena o Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa 

Brasileira – Arquivo Ernani Silva Bruno (FECB).  

Banco de dados que trata da materialidade da casa brasileira idealizado por Silva 

Bruno, o Fichário resulta de pesquisa sócio-histórica desenvolvida no Museu ao longo dos 

nove anos (1970-1979) em que o dirigiu e nos fornece um panorama sobre a evolução 

sociocultural da casa brasileira. Inventário literário elaborado por meio de levantamento, 

classificação e fichamento de mais de 147 fontes selecionadas entre relatos de viajantes e 

cronistas, inventários e testamentos, e literatura de ficção, essa massa documental foi 

composta por aproximadamente 28.900 fichas em um recorte temporal que tem início no 

ano de 1500 e se estende até 1912.   

A fim de melhor compreendermos as circunstâncias que alicerçam sua criação para, 

em seguida, nos ocuparmos de seus aspectos formais e sua análise teórica, examinaremos a 

perspectiva historiográfica que embasa Silva Bruno em sua gestão do MCB, assim como a 

que se institui no museu por intermédio da definição de seu decreto de fundação. Contudo, 

é preciso mencionar que as mesmas não são correlatas posto que refletem a agência 

realizada entre as diferentes concepções de evolução cultural da casa brasileira dos 

membros do seu Conselho Diretor, do Governo Estadual de São Paulo e de Silva Bruno 

(2017, p. 488):  

 
Se o decreto inicial de sua criação enfatizava como seu objetivo principal a 
reunião e a preservação de móveis artísticos (inspirados nos tradicionais estilos D. 
João V, D. José, Dona Maria Primeira) ou históricos (históricos, no sentido 
restrito da palavra, isto é, que tivessem pertencido à personagens da História ou a 
famílias importantes) um segundo decreto - que detalhou sua organização - dava-
lhe mais o caráter de um museu antropológico, voltado não apenas para o 
mobiliário sofisticado e preso às inspirações eruditas que predominaram em 
diferentes épocas, na arte do móvel, mas também para todo e qualquer 
equipamento domiciliar característico de determinadas épocas da evolução da 
civilização brasileira.  

 
Segundo Bruno (1986, p.180) os membros do colegiado, voltados para interesses 

relativos a aspectos suntuosos e móveis que pudessem ter pertencido às famílias tradicionais 

e aristocráticas, seriam em sua maioria indiferentes às tarefas de levantamento e pesquisa 

que ao seu ver viabilizariam a consolidação e o prestígio do Museu e, portanto, não 

chegaram a se sensibilizar com o desenvolvimento do FECB. O relato seguinte ressalta o 

que supusera configurar a divisão do Conselho com base nas divergências ideológicas 
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existentes que se deram a ver pelas discussões provindas da elaboração e definição do 

decreto que regeria a nova instituição: 

 
No colegiado predominavam os partidários da primeira dessas posições, o 
colecionador de móveis artísticos Otales Marcondes Ferreira, o estudioso de louça 
e mobiliário artístico Eldino da Fonseca Bacante, os Antiquários Fernando Millan 
e Sílvia Sodré Assunção, a doadora do Solar Fábio Prado, Dona Renata Crespi 
Prado e - talvez levado por sua antiga amizade à Dona Renata e a Fábio Prado - 
Paulo Duarte, que no entanto acredito que tivesse colaborado na definição que 
dera ao museu um caráter amplamente antropológico e não restrito às peças 
chamadas artísticas. (BRUNO, 1986, p.179)  
 

Parece haver nessa passagem, e permeando as narrativas de Silva Bruno de modo 

abrangente conforme veremos adiante, certo reducionismo a uma binaridade conceitual das 

controvérsias existentes no colegiado do Museu. Como anteriormente mencionado, o 

mesmo era composto por intelectuais que, entre outros feitos, teriam problematizado 

questões relativas à formação e identidade nacional, tendo também atuado na renovação e 

modernização de instituições culturais brasileiras. Entre eles se encontrava Paulo Duarte.  

Duarte, que ainda jovem ingressara no Partido Democrático onde conhecera Mario 

de Andrade, de quem se tornara grande amigo14, lutou na revolução de 1932, sendo por essa 

atuação preso e exilado. Em 1934, retornando do exilio, tornara-se deputado estadual 

assumindo, posteriormente, cargo de assessor jurídico da Prefeitura de São Paulo - quando 

então participa da criação do Departamento de Cultura tendo por premissa a convicção de 

que seriam “os ideais políticos e intelectuais que permitiriam o desenvolvimento da nação 

através da cultura” (SANABRIA, 2011, p.1). Premissa essa que o teria conduzido, junto a 

Júlio de Mesquita Filho, na organização e criação da Universidade de São Paulo. Em 1937, 

com a instauração do Estado Novo, Duarte é novamente exilado. O exílio o leva a 

estabelecer-se na França onde trabalha como assessor de Paul Rivet no Musée de 

L´Homme. Posteriormente, em período que permanece entre França e Brasil, ainda em 

parceria com Rivet, dedica-se a projetos tais quais a criação do Instituto de Pré-História e 

do Museu do Homem Americano, no Brasil, assim como a criação do Institut Français de 

Hautes Études Brésiliennes, na França. Segundo Sanabria (2001, p.2), ambos teriam se 

                                                

14Já maduros, ambos acabam por se distanciar em função de divergências referentes ao modo como 
enxergavam o papel e o emprego da cultura no desenvolvimento da nação.   
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unido em torno de um ponto cardinal: seus ideais acerca da transformação da sociedade 

por meio do conhecimento científico.  

Em 1951, ao estabelecer-se definitivamente no Brasil, Duarte se volta à pesquisa com 

foco na salvaguarda e pré-história nacionais tornando-se, por seus feitos, precursor da 

preservação de vestígios arqueológicos no país. Conquanto aqui tratamos da Casa Brasileira 

e sua evolução vale ressaltar que, antes de seu segundo exílio onde por influência de Rivet o 

interesse pela preservação e pesquisa acerca das origens do Homem Americano, e a 

compreensão da arqueologia enquanto modo de valorização identitária teria se dado, Paulo 

Duarte se debruçara no desenvolvimento de projetos voltados à preservação do patrimônio 

e memória paulista tendo por ponto focal a preservação de monumentos relacionados a 

religião católica tais quais igrejas, capelas e conventos.  (SANABRIA, 2011, p.09). 

De volta ao desenrolar de nossa história, é ele - Duarte - quem, por meio da carta 

(ANEXO A) datada de 20 de maio de 1971, destinada a Paulo Bonfim - então diretor do 

Conselho de Cultura de São Paulo - contesta a mudança de nome proposta por Silva Bruno, 

de Museu de Cultura Paulista para Museu da Casa Brasileira, nos deixando a par da 

complexidade das discussões que se sobrepuseram à definição de seu decreto de fundação.  

Na carta, Duarte relata sua surpresa ao tomar conhecimento que Ernani Silva Bruno 

- por ele referido como Sr. Diretor executivo - pouco antes da inauguração simbólica do 

museu sugerira que o então denominado Museu de Cultura Paulista, cuja primeira 

denominação fora Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, tivesse seu nome 

modificado para Museu da Casa Brasileira.  

Como justificativa para sua proposta discorre ser necessário a restrição de seus 

objetivos que lhe pareciam expandidos sob a égide da expressão “cultura paulista” no que 

Duarte, considerando a expressão supracitada ‘mais brasileira do que paulista, já que S. 

Paulo foco e fonte principais da expressão mental do Brasil’ argumenta que a mudança 

levaria o museu a se tornar um ‘depósito franqueado ao público’, prestando-se, nesses 

termos, a interpretações restritivas, provincianas e regionalistas, tal qual o primeiro nome 

que lhe fora imputado e por essas razões substituído. Ou seja, um museu cujo fim primário 

se encontraria em albergar móveis antigos e artísticos de residências brasileiras, despojados 

de sua alma e significado, o que não coincidiria com o original desígnio para o qual fora 

criado pelo governo de São Paulo: abrigar um centro de alta cultura. 
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Nessa conjuntura, após um desfalcado Conselho Diretor eleger e oficializar o nome 

proposto por Silva Bruno mediante votação, Duarte acaba por aceitar a mudança estipulada 

desde que se mantivera o verdadeiro sentido dado anteriormente à expressão “casa 

brasileira”. Ou seja, conquanto se assumisse “a importância sociológica bem definida nos 

artigos 2º e 3º do decreto n. 52538, de 12 de novembro de 1970”, vale dizer, no decreto 

fundacional do Museu que compreendia a incorporação de seu conteúdo espiritual e da 

formação e evolução de seu corpo social, tal qual nos dá a ver neste trecho da carta: 

 
“casa brasileira” não significa apenas o seu aspecto material, quer dizer, a sua 
mobília, pobre ou rica, os seus adornos, a sua arquitetura, os seus muros, mas 
abrange ainda o conteúdo espiritual, a formação e evolução do corpo social. 
Compreende portanto os seus institutos de cultura, fonte de Ciência e arte, de 
civilização, pois dentro do lar paulista é que se estruturaram o pensamento e o 
desígnio que levaram a criação da primeira universidade cientificamente 
estruturada do Brasil, do Departamento Municipal de Cultura e, da mentalidade 
que permitira criações tais.15 

 
Não obstante o reclame acerca da alternância de nome, o proferido conselheiro 

acusa Silva Bruno de promover, no decreto que coloca em voga a nomeação adotada, 

alteração estrutural no bojo da instituição, “mutilando-a da ampla projeção espiritual que 

lhe fora outorgada”. Fato é que o documento citado teria modificado os artigos 2º e 3º 

determinados em novembro de 1970, suprimindo-lhes a finalidade sociológica que 

imputavam ao museu, o que significa dizer, sua verdadeira alma. Assim, o artigo 2º, 

desprovido praticamente de seu viés sociológico, definira como fim primordial, a “compra 

de móveis e adornos das casas brasileiras e os demais. Já o item IV do artigo 3º do decreto 

n.º 52558, de 12 de novembro de 1970, que assim versava acerca dos objetivos 

institucionais: 

 
Pesquisas e estudos sobre o mobiliário e as artes decorativas, incluindo 
documentos bibliográficos, paleográficos, paleológicos, artesanais e outros, de 
interesse para a Sociologia e História dos costumes do Brasil, particularmente em 
S. Paulo, a serem realizados por especialistas nacionais ou estrangeiros, do seu 
quadro permanente ou contratados por determinado período ou determinada 
missão, a critério do Conselho Diretor, teria sido substituído pela seguinte 
indicação: “Expor, permanentemente, publica e didaticamente o seu acervo”.  
(São Paulo, 1970) 
 

Por seu lado Silva Bruno, em entrevista concedida ao jornal Estadão na qual, 

segundo Duarte, teria distorcido publicamente os objetivos do MCB, demonstra que a 

                                                
15Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(27)2_14 
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depender de seu projeto museológico o primado das artes decorativas não seria empregado 

enquanto parâmetro de avaliação na delimitação dos propósitos institucionais do MCB: 

 
[...] MCB procurará a verdade e não a beleza. Os móveis e utensílios artísticos ou 
não, requintados ou não, serão acolhidos. A decoração antiga, de bom ou de mau 
gosto (segundo os critérios atuais) deverá ser obedecida. Desde que, evidentemente, 
a pesquisa indicar que tais peças e tais traços representaram elementos constantes 
ou predominantes, revestindo-se por isso de valor documental de determinada 
época.16  

 
Nesse sentido a edificação de seu acervo visaria a reconstituição e análise dos 

costumes e interiores de toda e qualquer casa brasileira e demais aspectos da cultura 

refletidos em sua estrutura e, portanto, lhe seriam negados os valores estéticos enquanto 

indicadores preponderantes de relevância cultural. Esta posição é reiterada em ensaio de 

proposta expositiva desenvolvida para o MCB, onde Silva Bruno, ao esboçar a disposição 

pela qual os equipamentos deveriam ser distribuídos no recinto do museu, entre os quais 

móveis manuelinos, neoclássicos, barrocos, móveis de inspiração romântica, móveis Art 

Nouveau e peças sem atributos artísticos, representativas das casas brasileiras do século 

XVII até o início do séc. XX, evidencia sua propensão a investigar, e quiçá até sintetizar a 

evolução da casa mediante o reconhecimento dos móveis de ambas naturezas, artísticos ou 

não, que configurariam os equipamentos caseiros do Brasil - o que aponta ser capítulo 

pouco explorado da história da civilização brasileira: 

 
Antes de mais nada, o visitante poderá perguntar: museu de que casa brasileira? A 
do Norte, do Centro, a do Sul? Ou de algo que fosse a síntese de todas elas e cujo 
equipamento pudesse ser reconhecido ao longo de uma evolução de quatro 
séculos?  
Na verdade a evolução do equipamento da casa, no Brasil - cuja imagem o MCB 
deveria traduzir em termos (SIC) museológicos - constitui ainda capítulo quase 
inexplorado da história da civilização brasileira. 
[...] Mas onde ficam - nessa história - os equipamentos caseiros desprovidos de 
atributos artísticos da estilística tradicional e que no entanto marcaram com sua 
presença o ambiente da maioria das casas do Brasil ao longo dos séculos, e que 
não são barracos nem neoclássicos, como a rêde, o jirau, a cuia, a cabaça, o côco 
de beber água, o pilão, o ralador de farinha de mandioca?  
[...] A atual exposição pretende apenas franquear ao público uma pequena 
amostragem dêsse equipamento da casa - em dois planos. Um que situe através de 
critério cronológico estilístico, peças expressivas da evolução da arte erudita 
voltada para o mobiliário. Outro que enfoque, mediante critério de categoria e 
funções, tipos de móveis e de outros equipamentos da habitação que, e, várias 

                                                
16ACERVO ESTADÃO. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 02 mai. 1971. p. 24. Disponível em: 
http://acervo.estadao.com.br/. Acesso em: jul. 2018 
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épocas passadas, constituíram marcas representativa da casa brasileira. (BRUNO, 
s.d. )17  

 
Materializada a exposição permanente do MCB, diversas críticas foram proferidas à 

sua expografia, sendo algumas delas realizadas por aqueles a quem Bruno denominou de 

sujeitos poderosos e influentes que “protegidos por sua sólida ignorância, imaginavam que 

montar um museu da casa brasileira deveria significar compor - com peças de briquebraque 

internacional - algo que pouco ou nada teria a ver com a vivência cultural da habitação 

brasileira”. Na contramão desse Museu, “palco para exibir ostentação e luxo, afagando a 

vaidade e a memória dos privilegiados” (BRUNO, 1986, p.181), Silva Bruno busca salientar 

a evolução cultural da habitação brasileira pela identificação de elementos nativos que a 

teriam constituído, como por exemplo: a rede, o jirau, a cuia, a cabaça, o côco de beber 

água, o pilão. Para ele, de acordo com o manifesto em esboço de palestra articulada acerca 

dos aspectos históricos da cultura brasileira, a definição do termo Cultura englobaria 

perspectivas sociais mais abrangentes:  

 
Para falar dos aspectos históricos da cultura brasileira cabe-me antes de mais nada 
definir o conceito de cultura. Não se trata aqui do sentido tradicional e de certa 
forma restrito dessa palavra, isto é, de erudição, de soma de conhecimentos 
científicos, literários ou artísticos, naquele sentido em que se diz, por exemplo, 
que Fulano é um homem de cultura, nem no sentido sugerido pela existência no 
serviço público ou em associações particulares, de departamentos ou conselhos de 
cultura, preocupados em estimular ou em coordenar atividades artísticas, 
literárias e científicas.  
A palavra cultura é tomada [...], em seu sentido mais amplo, em que ela é 
definida, pela antropologia, como, por exemplo, “o estilo ou modo de vida de um 
povo” ou como “a parte do ambiente feita pelo homem”, abrangendo dessa forma 
todas as manifestações materiais e espirituais de [palavra ilegível] e povo - desde 
suas crenças religiosas até seus equipamentos de caça e pesca; desde suas 
instituições políticas até suas cantigas folclóricas, desde sua organização social até 
seus utensílios de cozinha. 
[...] De certa forma, cultura como sinônimo de civilização. De modo que esta 
palestra poderia ser também chamada de Aspectos Históricos da Civilização 
Brasileira. A civilização brasileira (como qualquer outra civilização) envolve 
inúmeros itens, como por exemplo as técnicas e equipamentos de caça e de pesca, 
de pastoreio e agricultura, padrões de alimentação, sistemas e meios de 
transporte, urbanização, tipos de edificação, de mobiliário, de equipamentos 
caseiros, vestuário e adorno, organização social, política e jurídica, recreação, 
jogos e atividades, manifestações folclóricas, crenças religiosas, língua, atividades 
artísticas e literárias. Parece mais interessante aqui, entretanto, ao invés do 
enfoque de cada um desses itens, a focalização da soma de influências ou 
contribuições culturais portuguesas, africanas, indígenas, francesas, inglesas, 
alemãs, eslavas, italianas e outras, que se fizeram sentir, ao longo de nossa 

                                                
17 [Documento datiloscrito] Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(27)7-
63.  
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história, sobre todos esses aspectos da existência do Brasil, modelando sua 
civilização.18  

 
Conforme expõe em seu discurso, o conceito de Cultura é por ele concebido 

enquanto “o estilo ou modo de vida de um povo” ou como “a parte do ambiente feita pelo 

homem”, o que incluiria suas manifestações materiais e espirituais de modo expandido, 

enfatizando seu aspecto histórico-social. Cultura enquanto civilização, tal qual proclama. 

Percebe-se, em sua explanação, ao afirmar que a palestra poderia igualmente receber o 

título de ‘Aspectos Históricos da Civilização Brasileira’, o que nos parece ser referência ao 

primeiro nome definido para o MCB - Museu do Mobiliário Artístico e Histórico 

Brasileiro. Porém, o que ganha especial relevo em sua fala é o desejo de olhar para esses 

elementos não pela simples enumeração das atividades examinadas individualmente, mas 

pelo anseio de enfocá-las enquanto aspectos de formação da civilização brasileira mediante 

a incorporação de suas variadas heranças. 

Em contraponto, Duarte que, conquanto tomar o termo cultura em seu sentido 

intelectual e sociológico, ao defender ser atribuição do MCB converter-se em um centro de 

alta cultura, enfatizando São Paulo enquanto eixo cultural do país devido ao 

desenvolvimento e estruturação de institutos culturais - fonte de arte, ciência e civilização - , 

tal qual anteriormente denotado pela sentença “dentro do lar paulista é que se estruturaram 

o pensamento e o desígnio que levaram a criação da primeira universidade cientificamente 

estruturada do Brasil, do Departamento Municipal de Cultura e, da mentalidade que 

permitira criações tais”, ao tratar do referido conceito, demonstra sustentar sua 

interpretação no que aqui entendemos por alta cultura. Ou seja, pela cultura compreendida 

enquanto prática proveniente e/ou validada por instituições e academias. 

 
Ao defender a difusão desta para a população como maneira de alcançar um 
maior desenvolvimento nacional, [Duarte] refere-se à cultura considerada hoje 
em dia como erudita, aquela referente aos conhecimentos e práticas adquiridas 
em instituições como academias e universidades. A cultura popular por sua vez, 
constituía para ele as manifestações tipicamente brasileiras, e inseria-se nas 
discussões que se davam sobre a importância do folclore e sua preservação. Como 
manifestação que estava a se extinguir precisava ser conservada, mas seria, em 
realidade, uma fração menor das diversas características capazes de formar a “alta 
cultura” de uma sociedade, aquela que seria atingida através do acúmulo dos mais 
altos conhecimentos e desenvolvimentos intelectuais que se poderia alcançar, ou 
seja, da cultura denominada hoje em dia como erudita.  (SANABRIA, 2011, p.8). 

 
 

                                                
18Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(24)4-43.  
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 Seja como for, o certo é que prosseguindo com o debate na carta instaurado, a 

despeito de acusar Silva Bruno de utilizar a renomeação do museu enquanto estratégia para 

retomada dos primeiros objetivos que lhe foram outorgados quando, o que quereria 

verdadeiramente estaria concatenado ao primeiro nome, quer dizer, transformar o museu 

em “instituição permanente, especificamente, do mobiliário histórico e artístico” 

conformada por móveis destituídos de alma, ao final do argumento desenvolvido recua e 

diz estranhar a contradição da postura adotada dado Silva Bruno jamais haver discordado 

da interpretação sociológica que se desejava conferir ao museu. Por fim, Duarte apresenta a 

hipótese de que sua conduta estaria atrelada a questões políticas relacionadas ao Conselho 

de Cultura, ao qual o Museu se subordinava, e nesses termos sugere que a modificação 

proposta haveria sido encomendada a Silva Bruno pelo antigo diretor do Conselho de 

Cultura por acreditar que os objetivos do MCB se assemelhavam, em parte, aos do próprio 

Conselho de Cultura - o que aponta ser um grande equívoco gerado por infundado ciúme.  

 Por outro lado, não devemos nos olvidar que, apesar das críticas direcionadas ao 

conselho, principalmente no que versa sobre seu entendimento restrito de cultura que 

enfatizaria a preservação de móveis presos à inspirações eruditas, Silva Bruno admite que 

Paulo Duarte houvera colaborado na delimitação conceitual que dera ao museu um caráter 

amplamente antropológico e não restrito às peças chamadas artísticas.  

 Considera-se que, em termos gerais Duarte defenda a constituição de um Museu 

que deveria se estabelecer enquanto instituto de pesquisa e centro de divulgação cultural 

tomando o termo cultura por sua conotação ‘intelectual e sociológica’ caracterizado pala 

incorporação de seu conteúdo espiritual e da formação e evolução de seu corpo social tal 

qual previamente ilustrado, digo, um centro de alta cultura. Quer dizer, cultura enquanto 

matéria uma vez que abrangeria estudos sobre o mobiliário e as artes decorativas incluindo 

documentos bibliográficos, paleográficos, paleológicos, artesanais e outros, de interesse 

para a Sociologia e História dos costumes do Brasil, mas, sobretudo, cultura concebida 

fundamentalmente enquanto espírito.  

 E que Bruno, por sua vez, indique como objetivos primevos do museu a investigação 

da evolução da casa mediante o reconhecimento dos móveis de ambas naturezas, artísticos 

ou não, desde que consideradas suas marcas representativa de épocas passadas, a 

reconstituição e análise de seus costumes e interiores e demais aspectos culturais refletidos 

em sua estrutura, sendo cultura, por ele entendido por seu caráter antropológico enquanto 
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sinônimo de civilização, abrangendo, portanto, suas manifestações tanto materiais - o que, 

ao que dá a entender pelos argumentos apontados seria mormente ressaltado -, quanto 

espirituais.  

De acordo com esses postulados, embora ambos façam referência à cultura 

enquanto civilização e defendam a concepção de um museu que reflita as manifestações 

espirituais no que toca a casa brasileira e sua evolução, extrapolando enquanto finalidade a 

mera reunião de móveis antigos e/ou ornamentais, o que nos parece estar em jogo são as 

diferentes interpretações epistemológicas guarnecidas aos termos cultura, e que acabam por 

urdir a bifurcação dos caminhos adotados em suas proposições museológicas.  

Para tratar desse quesito, mencionamos de modo breve, sobretudo para apontar que 

a contenda aqui posta pode ser inserida em discussões mais amplas acerca do tema, Norbert 

Elias e suas digressões a respeito das noções de ‘Civilization’ (aqui tratada por Civilização) e 

‘Kultur’ (traduzida por Cultura). Concebidos na França e na Alemanha, respectivamente, 

tais termos se estabelecem em função das mudanças comportamentais ocorridas no decurso 

da idade moderna. 

Por um lado, o termo Civilização, tal qual engendrado na França, reflete o desejo da 

burguesia francesa de assumir para si os valores da nobreza, reproduzindo em seu cerne os 

princípios aristocráticos. Contrapondo-se a incivilização, o conceito englobaria “uma 

grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento 

dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes” (ELIAS, 1990, p.23). Na 

Alemanha o termo Kultur se originaria da tentativa burguesa de romper com as heranças 

aristocráticas.  

O conceito de Kultur reflete a consciência de si mesma de uma nação que teve 
que buscar e constituir incessante e novamente suas fronteiras, tanto no espírito 
político como espiritual de repetidas vezes perguntar a si mesma: “Qual é, 
realmente, a nossa identidade? ” A orientação do conceito alemão de cultura, com 
sua tendência à demarcação e ênfase em diferenças, e no seu detalhamento, entre 
grupos, corresponde a esse processo histórico. (ELIAS, 1990, p.25)  
 

Isto posto, ainda que a discussão aqui apresentada se fundamente entre a 

polarização de um Museu que se pretendia representante da evolução da casa brasileira 

circunscrita pela alta cultura, nesse sentido coadunando-se com o termo Civilização, em 

oposição a um museu que refletisse a habitação mediante a cultura tal qual delineado pelo 

termo Cultura, isto é, dito de modo pouco acurado, abarcando uma busca mais arraigada 

pela identidade e formação da nação em detrimento da reprodução de valores 
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aristocráticos, ao nos determos sobre as relações que permeiam os membros de seu 

Conselho Diretor constatamos que o debate não se encerra superficialmente.  

Conforme se mostrou por meio da confluência de algumas premissas apresentadas, 

há de se levar em conta que, para uma íntegra contextualização do ambiente em que se fez 

possível o desenvolvimento do fichário e dos debates refletidos no MCB, seria necessária 

sua inserção no contexto de dilatadas discussões acerca da modernização e formação 

cultural brasileira, bem como do papel, nesse contexto, dos diversos membros do Conselho 

Diretor do museu. Confessamos, entretanto, que tal operação não será realizada dada a 

vasta extensão da empreitada demandada e o diminuto espaço temporal existente para 

tanto.  

Contudo, resulta da reflexão aqui posta a localização de alguns aspectos que, ao que 

nos parece, terão influenciado Silva Bruno no desenvolvimento do banco de dados de 

aproximadamente 28900 fichas do qual aqui trataremos. Como será possível verificar 

adiante, tanto na delimitação temática dos 24 itens que compõe o fichário do MCB, quanto 

em seu fichário pessoal alocado no IEB, muitos dos aspectos então abordados reproduzem 

aqueles que são por Silva Bruno enumerados enquanto exemplificação de civilização 

brasileira em sua palestra sobre cultura, como por exemplo: as técnicas e equipamentos de 

caça e de pesca, de pastoreio e agricultura, padrões de alimentação, sistemas e meios de 

transporte, tipos de edificação, de mobiliário, de equipamentos caseiros, vestuário e adorno, 

jogos, crenças religiosas.  

Assim, nascido concomitantemente a fundação de um museu - fruto do mecenato 

paulista que se alicerça em meio a tensão entre dois conceitos de cultura- , para além de um 

banco de dados acerca da evolução da habitação brasileira acreditamos ser o FECB, em 

segunda instância, expandida pesquisa direcionada pelos elementos de formação e da soma 

das particularidades que forjaram a identidade e civilização brasileira relativas a moradia e 

as atividades que a permeiam, ou seja, a representação da casa brasileira mediante suas 

manifestações tanto materiais quanto espirituais, incluindo suas heranças culturais, por 

uma perspectiva antropológica. 
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3. UM FICHAMENTO DE CERTA CASA BRASILEIRA 

 

Estamos em São Paulo. O ano é o de 1979. Descendo a rua Iguatemi, atual Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, chegamos ao Solar Fábio Prado, casarão de estilo Imperial do Brasil 

e atual sede do Museu da Casa Brasileira. Sem cerimônias nos precipitamos pelas portas de 

madeira que guardam sua entrada e nos dirigimos ao segundo andar. Nosso destino? A 

biblioteca ali alocada. É nela que se encontra o banco de dados que buscamos: o Fichário 

dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira - arquivo Ernani Silva Bruno. É esse 

móvel, arquivo verde cujo a altura não passa de 1,50m, posicionado com o seu aço em meio 

às estantes de uma sala repleta de livros, o objeto em questão. Se sobre ele vemos uma 

pequena e prateada árvore de natal, em seu interior se misturam 28.900 fichas referentes à 

materialidade da casa brasileira, seus usos e costumes.  

São Paulo. Muito se passou: estamos em 2019. Descendo a Avenida Brigadeiro Faria 

Lima chegamos ao Solar Fábio Prado, casarão no estilo Imperial do Brasil e ainda hoje sede 

do Museu da Casa Brasileira. Familiarizados com seus cômodos, nos dirigimos ao segundo 

piso. Para nossa surpresa, onde outrora havia uma biblioteca19 há hoje uma sala expositiva 

de antigos objetos pertencentes à família Prado. Mas onde está o Fichário? Como viemos a 

saber, ele agora se encontra alocado no Centro de Documentação (CEDOC) e compõe o 

acervo arquivístico do MCB. Suas fichas, organizadas em dois novos móveis de aço de 

133x55cm posicionados lado a lado, continuam guardadas. Para vê-las é preciso agendar 

consulta e ainda assim não podemos manuseá-las. Muito se passou nesse intervalo e se após 

a exoneração de Silva Bruno o Fichário foi tirado de circulação, ao ser recuperado na 

década de 1990 tornou-se, devido às políticas de preservação pela instituição adotadas, 

artefato - em sua versão original - intangível ao público e pesquisadores.  

Apesar disso, há ainda três formas pelas quais se faz possível acessá-lo: por 

intermédio do gerente de preservação, pesquisa e documentação do MCB, pela leitura dos 

catálogos publicados no MCB, e pelo site do MCB20 onde o conteúdo das fichas foi 

disponibilizado para acesso público em um banco de dados virtual. Mas a que se refere esse 

banco de dados? De que maneira foi sintetizada a história escrita por intermédio desse 
                                                
19 Atualmente a biblioteca localiza-se no CEDOC e seus livros estão disponíveis para consulta sob 
agendamento. Os livros emprestados por Silva Bruno ao MCB para a realização das pesquisas sócio-históricas 
foram por ele reavidos após sua exoneração. Parte desses, juntamente com o restante de sua biblioteca pessoal, 
foram doados ao IEB após seu falecimento e hoje pertencem ao Fundo Ernani Silva Bruno (ESB).  
20 Disponível em: < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp >. Acesso em: 16 jan. 2020. 
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universo inventariado em pequenos pedaços de papel? É o que procuramos descobrir nas 

páginas que se seguem. 

 
3.1. Cultura material: uma pequena parada metodológica  

 

Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de escada, da 
circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâmpadas de zinco são recobertos 
os tetos: mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, 
mas das relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do passado 
[...]. A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações 
e se dilata. Uma descrição de Zaíra como é atualmente deveria conter todo o 
passado de Zaíra. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as 
linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas [...].  
(CALVINO, 2017, p.15-16) 

 

Entre os teóricos que se dedicaram a refletir sobre o alcance da cultura material 

como fonte para o conhecimento histórico, e de maneira mais específica sobre a sociedade 

brasileira por meio da perspectiva da cultura material, destaca-se Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses. Para ele (1998, p.90), para quem os objetos materiais quando mobilizados como 

documentos possuem ainda tímida bibliografia sobre seu papel nos processos de 

rememoração de nosso universo – de palavras e coisas –, “a natureza física dos objetos 

materiais trazem marcas específicas à memória [...]”. Nesse sentido nos lembra que a 

própria durabilidade dos artefatos costuma ultrapassar a vida de quem os produziu e 

inicialmente consumiu, tornando-os, portanto, uma expressão “profunda e sensorialmente 

convincente” do passado.   

Segundo Borrego e Meneses (2018, p.3), sendo mais do que vestígio os elementos da 

cultura material, ao buscarem a dimensão palpável de uma realidade vivida, se apresentam 

como documentos primordiais para o conhecimento histórico e propiciam “compreensões 

complexas de um passado que não passa por completo, um passado igualmente durável”. 

Passado que nessa perspectiva nos é revelado por meio da busca interpretativa dos bens 

materiais da sociedade.  

Sob essa ótica, nos voltamos aos fichários de Silva Bruno tencionando não apenas 

entrever os fragmentos revelados por sua constituição física, mas nos atentando ainda ao 

que transparece de sua interação com a experiência humana de outros tempos, dos 

contextos sociais em que foram produzidos. Assim, agimos tanto na mobilização do que se 

faz presente por meio da concretude, da exterioridade das inscrições físicas e referentes 
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técnicos de suas fichas, como na interrogação dos gestos relacionais que as circundam, 

materializados, em última instância, enquanto embasamento teórico dos livros de história 

produzidos.  

No que toca a metodologia utilizada para mobilizar tal dimensão da realidade 

Meneses, em elogioso prefácio ao livro Gênero e Artefato21, de Vânia Carneiro de Carvalho 

(2008, p.12), tece críticas aos historiadores que se voltam de forma fetichizada aos estudos 

dos artefatos quando concebidos enquanto documentos históricos, privilegiando a 

reificação do mundo material e autonomização em detrimento da utilização da cultura 

material como intermediária numa investigação centrada na ação humana. Crítica essa que 

volta a aparecer em seu artigo “Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no 

Espaço Público”:  

 
Os atributos intrínsecos dos artefatos, é bom que se lembre, incluem apenas 
propriedades de natureza físico-química: forma geométrica, peso, cor, textura, 
dureza, etc. Nenhum tributo de sentido é imanente. O fetichismo consiste, 
precisamente, no deslocamento de sentidos das relações sociais – onde eles são 
efetivamente gerados – para os artefatos, criando-se a ilusão de sua autonomia e 
naturalidade. Por certo, tais atributos são historicamente selecionados e 
mobilizados pelas sociedades e grupos nas operações de produção, circulação e 
consumo de sentido. Por isso, seria vão buscar nos objetos o sentido dos objetos. 
(MENESES, 1998, p. 91) 

 
Para ele, portanto, seria por meio da recusa de uma concepção passiva do mundo 

material que se chegaria a desnaturalização dos fenômenos, ou seja, a historicidade. Nesse 

sentido, complementa: 

 
O historiador está acostumado a lidar com o trinômio [...] de contextos sociais de 
produção, circulação e consumo de bens materiais de qualquer tipo [...]. Mas não se 
interessou ainda suficientemente por examinar a ação e a capacidade instituinte e 
de geração de efeitos desses bens, capacidades que os sociólogos chamam de agency 
para designar não propriamente o que motiva a ação num determinado sentido, 
mas o contexto e a forma como a ação é executada e o que dela advém. As vertentes 
mais férteis e inovadoras nos estudos recentes de cultura material tem procurado ir 
além das meras preocupações funcionais e semióticas, para, ao contrário, buscar 
definir a capacidade, presente nos artefatos, de agir, de produzir efeitos: os artefatos 
também nos moldam; não apenas nos expressam, mas, igualmente, de formas e em 
graus variados, nos constituem. O artefato, desse modo, é, ao mesmo tempo, 
produto e vetor das relações que seus fabricantes e usuários estabelecem em 
sociedade e, ainda, produtor de seres sociais. É por isso que os especialistas 
propõem que ele seja tratado como forma social. É por isso também que a história 

                                                
21 Ao discorrer sobre o processamento das fontes presentes em sua pesquisa, curiosamente Carvalho nos 
revela (2008, p.34): “As fontes literárias estão divididas em dois conjuntos: a literatura de viajantes e a de 
ficção. Produção vasta e heterogênea, tanto na perspectiva geográfica como na temática, as fontes literárias 
concernentes a esta pesquisa foram levantadas a partir do “ Fichário sobre os Costumes e Equipamentos da 
Casa Brasileira”, idealizado pelo historiador Ernani da silva bruno [...].”  
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da cultura material de matriz mais sólida e renovadora, hoje em dia, denuncia certo 
esgotamento das interpretações que se aferram, apenas, a conteúdos simbólicos e 
ideológicos. Ou a representações de status. (MENESES, 1998, p.12) 
 

De acordo com Borrego e Meneses (2018, p.2) mais do que representação material 

da cultura os artefatos são elementos materiais dela e integram-se, portanto, à vivência 

humana de forma inseparável.  Ao incorporarem os gestos no uso, se reinscrevem em um 

cotidiano do qual são parte. Além disso, “o objeto integra-se ao corpo humano, associa-se à 

razão, participa da sociabilidade, do desejo dos homens e é símbolo de construções diversas 

da imaginação. São intrínsecos aos atos vividos.” 

Com o propósito de definirmos uma estrutura metodológica pela perspectiva da 

cultura material a nos servir de guia para a análise de nosso objeto de estudo - o Fichário -, 

nos debruçamos sobre o artigo O fogão da société anonyme du gaz - sugestões para uma 

leitura histórica de imagem publicitária, apresentado por Meneses (2000) como exercício de 

leitura de um documento visual.  

Tencionamos, dessa maneira, uma aproximação ao modo como o autor costura sua 

análise e trajetória por meio da qual levanta os indícios que lhe permitem chegar às 

respostas desejadas. Ou, o que seria mais condizente tratando-se do artigo citado, a 

conclusões parciais relativas ao objeto de estudo estabelecido. Desfecho esse que obrigaria o 

pesquisador a retomar a pesquisa sob novos prismas e fontes e inserir o objeto na série da 

qual faz parte uma vez que, “limitar-se a um único documento, por mais relevante que seja, 

é um risco que o historiador contemporâneo sabe que não pode correr” (MENESES, 2000, 

p.106).  

Convém sublinhar, antes mesmo de iniciarmos a apresentação de nosso objeto, o 

significado de leitura, palavra presente no título do artigo que conduz o exercício proposto. 

Tal palavra, que indica a primeira ação que o pesquisador deve realizar ao se confrontar 

com um documento, é utilizada em uma conotação aproximada ao seu “núcleo etimológico, 

em que o verbo latino lego, legere (lectus é o particípio passado) significa reunir, colher, 

escolher, reagrupar (comparar, na mesma família, com eleger, coligir, coleção, colégio, 

lição, inteligência, etc.)” (MENESES, 2000, p.106). 

Por acreditarmos ser necessário - para uma leitura íntegra pela ótica da Cultura 

Material - o confronto do objeto estudado com seus pares, embora nosso foco principal 

esteja depositado no fichário do Museu da Casa Brasileira, optamos por apresentar 

brevemente o fichário pessoal de Silva Bruno encontrado no Instituto de Estudos 
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Brasileiros (IEB) a fim de examiná-los por uma perspectiva relacional. Assim, 

contemplando as premissas por ora expostas, iniciamos a descrição dos fichários detendo-

nos na análise empírica dos mesmos, etapa necessária a uma maior familiarização e 

contextualização do objeto de estudo em voga. Para realizá-la, reproduzimos alguns 

elementos da estrutura identificada na primeira parte do artigo elencado como guia, aqui 

sintetizado: 1) apresentação e contexto de publicação do objeto; 2) modo de produção; 3) 

fotos; 4) análise morfológica; adaptando-as, sempre que necessário, às dinâmicas inerentes 

ao objeto estudado.   

Posteriormente, ao nos voltarmos ao modo como o fichário se coloca como produto 

e vetor das relações que seu idealizador e usuários estabelecem em sociedade, 

investigaremos os frutos resultantes dessa abordagem. O que se pode inferir por meio dela? 

O que se revela, o que nos é demandado para que possamos adentrar em seu conteúdo? 

Onde seus critérios de organização se fazem claros e onde obtemos apenas resquícios, 

hipóteses do que se pretendia fazer ressaltar por intermédio das cerca de 50.000 fichas 

categorizadas em recortes temáticos e disciplinares?   

O que pretendemos, mediante o confronto entre os atributos empíricos do fichário 

determinados através de sua observação, utilização e descrição, é conceber nosso objeto 

como um todo visualizado por meio da inserção entre seus pares – os sub fichários contidos 

no fichário pessoal de Silva Bruno. Assim, delimitaremos seu cenário material para que 

possamos, em seguida, refletir acerca dos significados que extrapolam sua concepção 

formal. Desejamos, ao nos aprofundarmos na discussão que deles emerge, compreender de 

que modo as vias metodológicas utilizadas em sua confecção se configuram e embasam a 

escrita realizada por Silva Bruno da história da sociedade brasileira que hoje nos constitui.  

 

3.2. Kossoy e a leitura das fotografias: retratos de um projeto  

 

Ao analisar as tramas ideológicas presentes nos álbuns fotográficos confeccionados 

em série com cópias originais ou em pranchas litográficas e difundidos no Brasil no século 

XIX, Kossoy evidencia serem eles (enquanto representações fotográficas), “processos de 

construção de realidades” (KOSSOY, 2002, p.14):   

 
Diferentemente da criação literária, a fotografia pode fornecer “provas” de uma 
realidade que se pretende mostrar. Ela funciona de forma ambígua - como sempre 
ocorre, independente da época - como testemunho/criação no sentido de um 
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testemunho obtido a partir do processo de criação/construção do fotógrafo; isso 
significa um produto estético-documental que parte do real enquanto matéria-
prima visível, mas que é elaborado ao longo da produção fotográfica em 
conformidade com a visão de mundo de seu autor. Imagens que depois de 
produzidas ainda serão aplicadas em algum álbum (impresso ou não), 
patrocinados por determinada empresa ou instituição, legendadas, agrupadas em 
conjunto com outras imagens classificadas segundo determinadas categorias 
visando “ilustrar” uma ideia. (KOSSOY, 2002, p.76) 
 

E ainda: 
 

Tratam-se de imagens encomendadas que, se por um lado, se prestaram para a 
fixação da memória, por outro tinham, em geral, uma finalidade promocional, 
propagandística, financiadas por instituições oficiais ou empresas privadas 
interessadas em divulgar um certo tipo de progresso. [...]. Imagens construídas 
que visam propagar uma ideia simbólica de identidade nacional conforme a 
ideologia predominante num dado momento histórico. (KOSSOY, 2002, p.82) 
 

Nessa mesma perspectiva Bourdieu (2003) concebe as práticas fotográficas 

enquanto práxis pertencente a um campo de forças, em que cada indivíduo ou grupo 

apropria-se da fotografia como marcador social. Acreditamos que para além dos atributos 

formais, da materialidade contida na exterioridade da cena: 

 
[…] a fotografia é uma representação elaborada cultural/estética/tecnicamente e 
que, o índice e o ícone, inerentes ao registro fotográfico - embora diretamente 
ligados ao referente  no contexto da realidade - não podem ser compreendidos 
isoladamente, ou seja desvinculados do processo de construção da representação. 
(KOSSOY, 2002, p.134) 
 

Entendemos por representação o processo e relação que inclui em seu corpus 

“cultura política, sistema de intercâmbios e transferência de valores, imaginários, utópicos e 

realidades pragmáticas” (MITCHELL, 2009).  

Meneses (2003, p.29) enfatiza a autonomia da trajetória de consumo da imagem no 

que concerne seu referente e as circunstâncias de sua produção, e defende o 

reconhecimento da abordagem fotográfica não mais como mero vetor semiótico, mas 

enquanto artefato. Para ele, uma fecunda análise da mesma exigiria duas leituras, sendo 

uma delas morfológica e a outra de seus contextos de produção e circulação. Enquanto a 

primeira diria respeito aos atributos formais expressos bidimensionalmente nas fontes 

visuais assentadas em um sistema de representação - sistema perceptivo -, a segunda leitura 

trataria de aspectos que abarcam desde as condições materiais da imagem produzida até os 

desdobramentos de sua circulação, entre eles suas apropriações e ressignificações. 
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Imagem 1, 2 e 3 - Ernani Silva Bruno (Diretor 1970 – 1979). Foto tirada na biblioteca do MCB – 
Solar Fábio Prado 1º andar. Década de 1970.  
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira [Fundo Maria de Lourdes Julião] – Fotógrafo: Não identificado.  
 

Nas três fotografias vemos Silva Bruno sozinho em meio a biblioteca do MCB. Na 

primeira foto (imagem 1) Silva Bruno manuseia algumas fichas, mas seu olhar não se fixa 

na ação executada, ao invés disso é direcionado ao espectador nos indicando certa 

familiaridade com o ato realizado. Através de seu olhar Silva Bruno se coloca como ponto 

de contato entre espectador e objeto como se pretendesse, por meio da captura do que há de 

externo na imagem, conduzir-nos ao elemento central da cena e seu legado ao Museu, o 

Fichário. Seu corpo, levemente posicionado atrás de uma de suas gavetas, ressalta as fichas 

manuseadas. As suas costas estantes repletas de livros ocupam o fundo da foto quase que 

integralmente. O quadro se completa com o pedaço de uma árvore de natal prateada 

posicionada acima do FECB. Seu gestual nos lembra que há um espectador desejado com 

quem Silva Bruno dialoga. Seria esse o público do museu? Ou os pesquisadores do fichário? 

Seriam eles seus pares, gestores culturais ou até o colegiado do MCB - os que não chegaram 

a ser sensibilizados pelo projeto desenvolvido? Não sabemos. Entretanto, o diálogo 

estabelecido com um certo receptor da imagem ressalta a intencionalidade presente em sua 

produção, imbuindo-a de uma função discursiva para além da mera captura do momento 

vivido.  

Realizada com lente mais fechada, a segunda fotografia (imagem 2) nos aproxima 

do objeto central da cena: o Fichário. Nela Silva Bruno encontra-se absorto em seu 

manuseio, tal qual um pesquisador em ação. Se na primeira cena temos um Silva Bruno que 
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se apresenta e apresenta o Fichário ao espectador, aqui a presença do espectador é 

suprimida e nenhum tipo de diálogo explícito cruza as fronteiras impostas pela 

materialidade da fotografia.  

Embora a dinâmica da cena insinue alguma espontaneidade, como se o retratado 

houvesse sido surpreendido em meio a uma ação cotidiana - a pesquisa - em se tratando de 

uma imagem produzida dentro de uma instituição museológica que, quando necessário, 

contratava fotógrafos profissionais para efetuar ensaios voltados para usos editoriais e 

expográficos, sugerimos ser essa hipótese pouco plausível. Atentando-nos para a postura de 

Silva Bruno percebemos que em ambas as fotos ele manuseia altivamente a primeira gaveta 

do FECB. Não há, em sua conduta, a descontração de quem trabalha sem ser visto. Não há a 

procura de fichas nas gavetas mais baixas do móvel de ferro, o que exigiria do pesquisador a 

curvatura de seu corpo e alteração da impostura com a qual se apresenta em cena, sua pose.  

Ressalta-se ainda o provável o uso de equipamentos de iluminação, instrumentos 

necessários a fim de evitar que Silva Bruno, ao ser fotografado na contraluz, submergisse na 

sombra do ambiente apresentado. Ou que a luz da janela se tornasse um clarão difuso em 

meio a imagem produzida. Ao aparecer aberta no quadro, essa mesma janela ilumina a cena 

e emoldura a paisagem externa a si. Através dela vislumbramos um pequeno detalhe 

arquitetônico do Solar Fábio Prado, ressaltando o contexto onde a foto é produzida e o 

fichário vem a existir. Completando a imagem, posicionada acima do FECB, temos a 

mesma pequena e prateada árvore de natal enfeitada com bolas azuis que figura na foto 

anteriormente descrita. 

Se as duas primeiras fotos parecem ter sido produzidas em sequência, o que 

inferimos pela coloração do filme usado, pelas vestimentas de Silva Bruno e pelos elementos 

que o cercam, a terceira (imagem 3) provém de temporalidade distinta. Nela o diálogo com 

o espectador volta a se fazer presente por meio do olhar do retratado que estabelece contato 

nos indicando alguns livros da biblioteca. 

Aqui (imagem 3) o próprio Silva Bruno, agora mais próximo ao devir diretor - em 

contraponto às outras imagens onde se coaduna ao sujeito pesquisador, idealizador e 

criador do fichário - é exposto como objeto central da cena, como numa espécie de 

autorretrato. Enquanto Ernani - o diretor - se apresenta com maior conservadorismo 

trajando terno mais escuro e engravatado, Ernani - o pesquisador - se veste com maior 

desprendimento formal, portando terno de linho branco, sem gravata.  
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A adaptação de suas vestimentas dos padrões europeus aos trópicos mediante o uso 

de tecidos mais leves e cores mais claras evidencia seus esforços por outorgar algo de 

brasilidade à suas escolhas pessoais. Dentro de um museu que se funda, tal qual difunde 

Silva Bruno, em meio a dois polos nos quais a evolução da casa brasileira é de um lado 

instituída pela materialidade que busca as peculiaridades pelas quais se daria a formação de 

uma cultura nativa, e por outro, decorrente das artes decorativas, tendo seu valor aferido 

pela reprodução de parâmetros estéticos reconhecidos por heranças eurocêntricas, através 

de suas roupas Silva Bruno se posiciona, ainda que de maneira sutil, em meio a essa querela.  

Proporcionando descontração ao ambiente, a árvore de natal marca o tempo da 

produção da imagem, o natal, tempo de celebração. Suas cores, prateada e azul, ao fugirem 

do estereótipo natalino verde e vermelho acabam por imprimir uma releitura tropical a esse 

elemento simbólico, e portanto, ao ambiente apresentado.  

Entende-se a construção espacial pelas prerrogativas da antropologia do espaço, 

“abordagem que se baseia no postulado de que a noção de “espaço” não é uma noção 

homogênea, mensurável, existente ‘a priori’, independente da cultura, dos tempos 

históricos e das representações que uns e outros fazem delas.” (SEGAUD, 2016, p.20). 

Acreditamos que o espaço demarcado pela fotografia se apresenta como valioso 

complemento para a leitura das imagens produzidas visto que a escolha do ambiente e a 

disposição dos elementos que nele figuram nos revelam, pela dimensão cultural na qual se 

inscrevem, as particularidades enquanto construção social, identidade e características dos 

grupos sociais que o ocupam.  

Não em vão a biblioteca foi o espaço escolhido para a produção das imagens. Em 

duas das fotos os livros, símbolo de erudição e conhecimento, tomam o ambiente quase que 

inteiramente. Por meio da profusão desse objeto, na primeira foto denota-se ao fichário os 

atributos do entorno apresentado. Assim o fichário seria também a síntese do 

conhecimento que o abrange. 

Ao apresentar-se na qualidade de diretor e pesquisador do MCB em sua biblioteca 

Silva Bruno escolhe fazê-lo como um homem das letras, da pesquisa. Um homem que 

trabalha solitariamente mergulhado na busca pelo conhecimento em meio a centenas de 

livros. Desse modo a produção da foto parece atribuir ao FECB caráter de instrumento de 

pesquisa, dispositivo que ajudaria a conferir ao MCB o estatuto de centro de pesquisa 

almejado.   
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Por meio das fotografias são aprofundadas duas dimensões da atuação de Silva 

Bruno no MCB: enquanto intelectual e pesquisador e enquanto diretor executivo. 

Originado da confluência dessas duas personalidades, o FECB tem sua existência 

viabilizada no Museu. Para além da representação da evolução da casa brasileira, o que Silva 

Bruno oferece ao Museu por meio do Fichário é o fruto de toda a sua trajetória profissional 

e sistematização de seus estudos: sua pesquisa.  

Ao desenvolver um acervo imaterial acerca da evolução da habitação brasileira por 

meio de uma equipe que responde a seus desígnios de pesquisador, Silva Bruno cria um 

banco de dados onde abarca elementos e delimitações que acredita serem necessários ali 

figurar. Desse modo, constitui um acervo imaterial contendo 28.900 fichas sobre a temática, 

tal qual delimita a seu bel-prazer. Assim, é a reprodução de seus conhecimentos, utilizados 

não mais para orientar a confecção do acervo imaterial do museu, mas como elemento 

central do acervo, que passam a reger sua conduta. 

Ao representar a casa brasileira, Silva Bruno representa a si próprio, passando a 

figurar como elemento central do acervo do museu uma vez que é a sua pesquisa objeto 

central do mesmo. Se é Ernani enquanto diretor que abre a possibilidade de elaboração do 

FECB, é Ernani o pesquisador elemento central e síntese do conhecimento que por meio 

dele (fichário) se faz presente no acervo do MCB.  

Finalmente, a figura solitária de Silva Bruno em meio à biblioteca nos chama a 

atenção para a autoria do projeto apresentado. Conforme percebemos nas fotos produzidas, 

não há indícios ou referências à equipe que tornou sua realização possível. Ao nos 

atentarmos para a construção de realidades instituídas pelas imagens, é preciso identificar o 

que elas relatam não apenas mediante os elementos que se apresentam, mas examinando 

também o que delas é excluído. Assim, pelo processo de elaboração do FEBC constatamos 

que na contramão da sensação transmitida pelas fotografias, na qual o fichário parece 

existir enquanto produção individual de Silva Bruno, foi a equipe de pesquisa sócio-

histórica do Museu formada para desenvolver esse projeto e constituída unicamente por 

pesquisadoras mulheres - em sua maioria funcionárias e voluntárias das áreas de história e 

letras - que realizou quase todo o lento e minucioso trabalho que possibilitou a sua 

existência.  
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Dessa equipe inicialmente coordenada por Latife Hanze Manze e, a partir do final 

de 1972, por Maria de Lourdes Freitas Julião22, fizeram parte em distintos momentos: Alda 

Maria Paes, Alda Ribeiro, Ana Lucia L. Autilio, Laura M. Jamarruste, Leila Mezan Algranti, 

Maria Cristina L. Coelho, Maria Isabel G. P. do Amaral, Maria Luisa Barbosa, Maria Zoé 

Camargo de Arruda Penteado, Regina Helena B. Munia, Helena Forjaz, Ruth Santina 

Sellega, Teresa A. Pignatti, Teresinha R. Príncipe Menduni, Theresinha Ramos Silva, Wânia 

Tolovi, Yole Leme de Oliveira (GUERRA, 2015, p.136). Entre as datilógrafas pudemos 

identificar, em documento que apresenta o modus operandi e turnos de trabalho que 

entrou em vigor no ano de 1976, os seguintes nomes: Maria Helena Albuquerque, Maria 

Helena Mossi, Marjorie Feder de Mello, Noemia da Cruz Silva, e Vera Gomes de Santos23  

Ainda que ao trilharem as 147 fontes consultadas tenham dado corpus à massa 

documental que o constitui, as poucas menções feitas a elas parecem relativizar essa 

participação. Como se, quando ligadas ao FECB, existissem apenas na condição de 

engrenagem anônimas, lhes sendo suprimido o papel de pesquisadoras responsáveis, em 

grande escala, pela existência da  pesquisa erigida. Corroborando essa observação, na 

explicação do fichário aludida no site do MCB, os nomes das pesquisadoras não são 

revelados:  

 
Sob a coordenação de Ernani Silva Bruno, durante os anos que permaneceu na 
direção do MCB (1970-1979) formou-se um grupo de pesquisadoras dedicado à 
leitura de documentos coloniais, como a coleção de inventários e testamentos (S. 
Paulo), Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, obras dos cronistas dos 
primeiros séculos, da literatura de viajantes, de romancistas e memorialistas, 
principalmente do século XIX. Coletadas e classificadas, ao longo de alguns anos, 
essas informações foram transpostas para fichas, contendo, cada uma delas, além 
do texto com a referida informação, referência à época e à região em que foi 
obtida, como também, a respectiva fonte. Formou-se, assim, um acervo de 
aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) fichas, designado, na época, Fichário 
do Equipamento e dos Costumes da Casa Brasileira (JULIÃO, 2005, p.2). 
 

Ao que expõe Maria Cristina L. Coelho24, (s.d. apud GUERRA, 2015, p.165), a carga 

horária da equipe dedicada ao fichário consistia em oito horas de trabalho. Apenas na 

                                                
22 Licenciada em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia do Instituto Sedes Sapientiae/PUC-SP, nos 
anos 1970 foi supervisora das pesquisadoras que desenvolveram o FECB sob coordenação de Ernani Silva 
Bruno. Colaborou com o Museu da Imagem e do Som, e no final de sua vida trabalhou como voluntária no 
Instituto de Estudos Brasileiros - USP, na organização do Acervo Ernani Silva Bruno. (PROCESSO 
ADMINISTRATIVO USP, número: 90.1.73.31.0, p.107) 
23 Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(27)5-50. 
24 “Depoimento fornecido por Maria Cristina B. Lopes Coelho, pesquisadora do MCB entre (1976 e 1982). O 
depoimento foi coletado, nas dependências do MCB, em 04 jun. de 2014” (GUERRA, 2015, p.165) 
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última hora do expediente, das 17h às 18h, as dúvidas existentes eram discutidas com Silva 

Bruno: 

 
Para mim funcionava das nove às seis [...] por isso quando o Dr. Ernani subia [...] 
era uma hora em que a gente via todas as dúvidas do dia [...]. [...]. [...]. Você não 
precisava olhar no relógio, eu sabia que às cinco horas, ele estava lá em cima. Seis 
horas a gente ia embora [...]. Às vezes ele ficava um pouco mais conversando com 
a Maria de Lourdes [M.L.F.J] outras questões. Mas comigo, ele sentava, corrigia as 
coisas com ela [M.L.F.J], me chamava para ver o meu trabalho e depois a gente 
conversava outros assuntos mais leves [...]. (Informação verbal)  

 
Leila Mezan Algranti nos fornece mais algumas informações acerca da metodologia 

de trabalho utilizada em sua confecção:  

 
Nós começamos um livro e ficamos ‘décadas’ lá! Porque assim... a ‘porta’, pára! 
Abre uma ficha para “porta’. A ‘janela’! Abre uma ficha para ‘janela’! A ‘cadeira’! 
E assim ia. E o roteiro, era tudo que continha dentro da casa e a própria estrutura 
física da casa. Então ‘a casa de tijolos’, pára! [...]. Aí vem o ‘referindo-se’: 
‘Referindo-se a uma visita na região de Minas”! Aí vem, ‘a casa tinha uma porta...’, 
fecha aspas! MAXIMILIANO, príncipe de Wied-Neuwied, a citação completa. 
Página! Ano! Data! Local! E assim ia! Então era um trabalho [...] as vezes em uma 
tarde, sabe lá quantas fichas a gente fazia! [...] E muitas vezes eles [E.S.B. e 
M.L.F.J] voltavam nos textos [...] as fichas eram remissivas, então por exemplo, 
escapava para a gente que naquele mesmo trecho ele falou da porta, da janela, da 
fechadura e do fogão da residência! Então a Lourdes [M.L.F.J], desmembrava a 
ficha, aquele mesmo trecho servia, uma ficha só, para porta, uma ficha só para 
janela, uma ficha só para fogão! E aí, quando estava tudo em ordem, ela [M.L.F.J] 
e ele [E.S.B.] colocavam no fichário. Então ia uma para janela, outra para porta, 
outra para fogão. Era assim que ia crescendo [...]. [...] Era um trabalho de cotejar, 
demorava [...]. Quando ia finalmente para o Fichário! Ah!!! Finalmente, a ficha 
vai para o Fichário! Então era um trabalho muito demorado [...]. Mas eu lembro, 
das últimas vezes algumas gavetas bem pesadas. (ALGRANTI, 2015 apud 
GUERRA, 2015, p.168/169) 25  

 
  Ainda que mencione terem sido elas as responsáveis pela composição do Fichário, 

Silva Bruno o faz de forma genérica, limitando seus feitos ao que seria uma resposta passiva 

às suas demandas: 

 
[...] durante o tempo em que dirigi o museu (1970-1979) fiz com que um grupo 
de pesquisadoras realizasse um paciente trabalho de levantamento de dados, de 
várias épocas da história da civilização brasileira, e de todas as suas regiões, 
relativas à habitação [...].  (BRUNO, 1986, p.180)  
 

Submetidas à sua vontade essas mulheres teriam pacientemente elaborado mais de 

vinte e cinco mil fichas referentes à habitação e seus equipamentos. A esse relato se seguem 

outros nos quais Silva Bruno se vale delas para exemplificar determinadas inconsistências 

                                                
25[Informação verbal]  
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de servidores públicos, momento em seu livro de memórias no qual devota atenção à 

equipe que teria elaborado o FECB:  

 
Também constatei então como é infinito o grau de criatividade do servidor 
alérgico ao trabalho. Era o caso de uma funcionária que se dizia perseguida pelas 
colegas. Encarregada de datilografar as fichas de uma pesquisa sobre alimentação 
no Brasil - quando as pesquisadoras lhe passavam textos sobre o uso de se 
comerem formigas torradas e, no sertão, de se devorarem até bichos de taquara, 
queixava-se: -Elas escolhem coisas assim bem nojentas porque sabem que eu 
tenho o estômago fraco… (BRUNO, 1986, p.182) 
 

Em outro relato, diz: 
 
 

Certa manhã a chefe da Seção administrativa me comunicou que se havia 
apresentado à ela uma funcionária transferida de outra repartição e que se 
destinava a trabalhar, no museu, como datilógrafa. E que a previnira: 
 -Veja se me dá uma tarefa que não me prejudique a saúde. Sou alérgica a 
metais… 
A única coisa que achei possível recomendar à chefe de secção, para que fosse 
preservado o bom estado de saúde da nova colaboradora, foi que ela mandasse 
pesquisar o mercado do ramo para ver se podíamos adquirir uma máquina de 
escrever toda feita de pau. (BRUNO, 1986, p.181,182) 
 

Retratadas por meio de atitudes infantilizadas através de comentários que se 

esquivam da discussão sobre a natureza própria da pesquisa realizada, é pelo adjetivo de 

pacientes que elas têm seus nomes vinculados a vasta empreitada edificada. Seria esse, aos 

olhos de Silva Bruno, um atributo feminino e necessário que o teria levado a formar sua 

equipe composta unicamente por mulheres?  

Ex-coordenadora do setor de pesquisa sócio-histórica do MCB e, portanto, da 

equipe que desenvolveu o FECB durante aproximadamente 7 anos, Maria de Lourdes 

Freitas Julião foi quem, na década de 1990, recuperou o fichário inserindo nele diversas 

fichas explicativas (imagem 4) que discorrem sobre os supostos objetivos do fichário - o que 

veremos adiante. Foi Também Julião quem doou diversos materiais de pesquisa de Silva 

Bruno ao IEB e durante mais de um ano organizou seu fundo, fazendo anotações em seu 

fichário pessoal, rasurando fichas-guia, acrescentando numerações, interferindo em sua 

ordenação e modo de existir. Ainda que nem mesmo Julião - que evidente contribuição teve 

nesse projeto – tenha sido por Ernani citada em suas memórias, tal proximidade e senso de 

pertença em relação a esse documento nos recorda o fazer coletivo que embasa sua 

confecção e se opõem ao imaginário de autoria individual que o circunda. Esse imaginário, 

refletido em sua figura solitária junto ao fichário e corroborado pelos discursos que em 
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muito sustentam sua difusão e circulação, também remonta à questão de gênero que 

atravessa sua produção e acaba por apagar da história o nome daquelas que o construíram. 

 
Imagem 4 - Ficha dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha de Introdução. Década de 1970.  
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: autoria própria (2019).  
 

Isto posto, pode-se dizer que a leitura das fotografias nos fornece três importantes 

chaves interpretativas para a contextualização metodológica e teórica dos aspectos que 

envolveram a realização do Fichário: 1) o fichário enquanto artefato de síntese de 

conhecimento referente a materialidade da casa brasileira, parte de um projeto que se 

ancora na pesquisa e materializa Silva Bruno como figura central do acervo do Museu; 2) o 

fichário assimilado e difundido como projeto individual de Silva Bruno e as questões de 

gênero presentes na subjugação e invisibilização das mulheres que o desenvolveram; 3) o 

fichário enquanto busca de materialização da casa brasileira com base nos aspectos relativos 

à construção de uma identidade nacional.  

 

3.3. Organização e morfologia das fichas 
 

Em sua organização original o armazenamento das fichas obedece duas diretrizes: 

uma divisão alfabética por temas, denominados itens, e uma divisão relativa à tipologia das 

fontes documentais e obras fichadas. A categorização dos itens foi feita por uma espécie de 
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ficha-mestra (Imagem 5): divisórias brancas com abas superiores cinzas e miolo branco, 

datilografadas em vermelho, em caixa alta, onde lemos os itens a que se referem.  

 
Imagem 5 – Fichário dos Equipamentos da  Casa Brasileira. Ficha de separação de itens. Década de 
1970; Imagem 6 - Fichário dos Equipamentos da  Casa Brasileira. Ficha de separação de subitens. 
Década de 1970. 
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: autoria própria (2019). 
 

Estes, por sua vez, foram subdivididos por fichas-guia (imagem 6) feitas de papel 

cartão branco com abas superiores menores e inteiramente brancas, datilografadas em caixa 

alta vermelha onde se identifica os denominados subitens. Algumas fichas-guia, ao invés de 

datilografadas, foram manuscritas à caneta vermelha.  

Para confecção do fichário foram estabelecidos 24 itens referentes à casa brasileira, 

cada um deles dividido em diversos subitens. A ordenação dos itens é realizada de acordo 

com as fichas-mestra. Por sua vez, todos os fichamentos ao item relacionados estão 

organizados dentro dos subitens que o compõem, indicados por fichas-guia e também 

organizados por ordem alfabética.  

Seguindo essa lógica, na gaveta superior esquerda - início do fichário - como em 

todas as outras 12 gavetas, as fichas foram separadas em duas fileiras. Considerando como 

caminho percorrido da esquerda para a direita, da parte frontal da gaveta para o fundo, e de 

cima para baixo26, a primeira ficha mestra encontrada, posicionada logo após a sequência 

das 10 fichas de apresentação do fichário elaboradas por Julião, trata do item Abastecimento 

de água. Este segmento foi por sua vez subdividido em fichas-guia de subitens obedecendo 

a seguinte sequência: Acessório para Abastecimento; Armazenamento; Canalização; 

Chafariz; Cisterna; Fonte (Poço e Cacimba); Transporte.  

                                                
26 As duas gavetas inferiores foram destinadas aos fichários extras e, portanto, não contém o Fichário dos 
Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira. 



 

   

62  

No que diz respeito à organização interna das fichas dentro dos itens e subitens, 

determinou-se como critério sua organização por ordem cronológica - cronologia referente 

à inserção temporal do objeto fichado na obra. Os demais itens reproduzem a mesma lógica 

aqui demonstrada.  

 
Imagem 7 - Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Arquivo onde estão depositadas as 
fichas. Década de 1970.  
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: autoria própria (2019). 
 

A segunda diretriz de organização do fichário está calcada na separação por cores da 

tipologia das fontes inventariadas sendo o salmão, o rosa e o branco as cores adotadas. Para 

a confecção do fichário:  

 
[...] foram lidos 53 autores entre eles cronistas dos séculos XVI, XVII e XVIII, 44 
volumes da coleção de Inventários e Testamentos publicados pelo Arquivo do 
estado de S. Paulo (dos séculos XVI, XVII, e XVIII), alguns Inventários Paulistas, 
manuscritos, também do A.E.S.P. (do séc. XIX), os inventários do Inconfidentes, 
contidos em 3 dos 6 volumes dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira (séc. 
XVII), além de viajantes, principalmente do séc. XIX, e ficcionistas, também do 
mesmo século, totalizando 147 obras em 159 volume, dos quais resultaram 28.900 
informações fichadas. (JULIÃO, 1996)27 
 

                                                
27Informações copiadas das fichas explicativas elaboradas por JULIÃO, datadas de 4 de agosto de 1996. 
(Arquivo Ernani Silva Bruno - Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira. Museu da 
Casa Brasileira) 
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A fim de facilitar a identificação da procedência das fontes no momento da consulta, 

as crônicas e relatos de viajantes foram inventariados em fichas de cor branca, os 

inventários e testamentos em fichas de cor salmão, e os ficcionistas em fichas de cor rosa. 

Posicionados nas gavetas inferiores do móvel que guarda o FECB, encontram-se 

quatro fichários complementares de alternadas cores e tamanhos. Suas fichas-mestra 

apresentam a seguinte nomenclatura: 1) Glossário (contendo registro dos significados dos 

termos arcaicos ou de uso regional que aparecem nos textos fichados); 2) Índice 

Iconográfico  (de obras consultadas com gravuras classificadas seguindo o esquema do 

fichário, de obras consultadas classificadas em ordem alfabética, por autor, e de obras 

consultadas que não apresentam gravuras); 3) Índice Toponímico (contendo registro das 

mudanças de denominação de povoados, vilas, cidades, Estados e Territórios brasileiros); e 

4) Índice de Pesos, Medidas e Moedas (com informações que visam facilitar o 

entendimento de textos antigos).  

Somada à breve explicação sobre cada um deles há, nas fichas de Julião, referência a 

dois outros fichários que não foram localizados no MCB: 1) índice de obras lidas, por autor; 

e 2) Índice alfabético cronológico das pessoas cujos bens foram inventariados e que 

constam dos volumes já publicados na coleção Inventários e Testamentos do Arquivo do 

estado de São Paulo. Outro complemento do fichário é o mapa geopolítico do Brasil que 

serviria de suporte para que as trajetórias dos viajantes fichados fossem traçadas28.  

Em caráter de curiosidade vale comentar que ferramenta similar foi desenvolvida 

pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e disponibilizada recentemente em seu site29. 

Na plataforma criada – espécie de enciclopédia sobre o Brasil -, é possível acessar os 

conteúdos produzidos pelos viajantes de acordo com assuntos e tema por meio de 

mecanismos de visualização, busca, filtragem, etc. Desse modo, os dados georreferenciados 

são fornecidos ao usuário possibilitando a reprodução das narrativas cartográficas das 

viagens, tal qual -  em algum grau e levando em conta as tecnologias de informação 

disponíveis à época - projetara Silva Bruno. 

                                                
28 Esse elemento não foi localizado no MCB. As informações sobre os roteiros desenvolvidos estão presentes 
em espécie de ‘guia’ metodológico com instruções para o grupo de trabalho formado para a elaboração do 
FECB. (ACERVO MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Instruções para o Grupo de Trabalho. [c. 1972]. p.1 apud 
GUERRA, 1025, p.145). 
29 Biblioteca Guita e José Mindlin. Atlas dos Viajantes no Brasil. Disponível em: https://viajantes.bbm.usp.br 
Acesso em jan. 2020.  
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No tocante à morfologia das fichas constata-se que são feitas de papel cartão rosa, 

branco e salmão e medem 8,5x13,5cm. Datilografadas em preto, não apresentam sinais de 

rasuras nem correções. Ao verso de cada ficha encontra-se numeração manuscrita, controle 

realizado por Maria de Lourdes Freitas Julião à época da recuperação do fichário.  

 

Imagem 8 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha Alimentação. Década de 1970.  
 

  
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: autoria própria (2019).  
 

Como se observa no modelo de fichamento exibido (imagem 8), cada ficha foi 

composta por diversas informações agrupadas em núcleos textuais. Para facilitar esse 

mapeamento dividimos a ficha acima em três colunas verticais e cinco linhas horizontais 

que nos servirão de guia para descrevê-la.   

No topo da coluna vertical central observa-se, datilografado em caixa alta, o item a 

que se refere o trecho classificado - Alimentação. Logo abaixo, é apresentado seu respectivo 

subitem - Frutas. Na segunda linha junto à margem direita temos o ano correspondente à 

situação em que a palavra chave foi fichada. Quando não se pôde ter certeza quanto à essa 

informação, optou-se por indicar a data aproximada. Nesse caso verifica-se a inscrição de 

dois anos distintos que demonstram o início e fim do período abarcado. Quando tampouco 

o período foi identificado, optou-se pela indicação da data de publicação da obra. Na 

mesma linha, junto à margem esquerda da ficha, vemos a região à que se refere a obra onde 
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o estado é apresentado em caixa alta - Minas Gerais - e a cidade, localizada na linha de 

baixo, em caixa baixa - Diamantina.  

Contudo, pela análise de distintas fichas pudemos constatar que a identificação da 

região não segue um único padrão. Em outra ficha, por exemplo, no lugar da cidade 

encontramos a seguinte informação: Arredores do Rio Gurguéia. Em outra, ainda, nos foi 

indicado apenas o estado, não havendo maiores especificidades sobre a cidade referida. 

Como as informações nem sempre aparecem objetivamente nas fontes consultadas, o que 

percebemos foi o esforço realizado para se chegar à maior aproximação possível da região 

retratada. Ao descermos para a linha 3 nos deparamos com o trecho da obra que contém a 

palavra chave aludida: “As casas têm geralmente no fundo um quintal,.... Também se vêem 

nos pomares algumas frutas européias, tais como a maçã, a pêra, o pêssego, o figo e o 

marmelo.”. Notamos, nessa passagem, que o trecho selecionado não figura em sua inteireza 

tendo sido transcrito da passagem original apenas as partes necessárias à compreensão da 

narrativa acerca da palavra chave trabalhada.  

Por vezes, apenas parte de uma frase é transcrita, sendo suprimidos das fichas todo 

o contexto que envolve tal objeto. No entanto é comum encontrarmos, localizada entre os 

itens, subitens e a transcrição da fonte, uma observação entre parênteses fornecendo os 

dados socioeconômicos do sujeito com o qual o item está relacionado. No exemplo abaixo 

(imagem 9) a informação demonstra que a passagem se refere à fazenda próspera do Conde 

de Linhares.  
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Imagem 9 - Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha de cor branca (Viajantes e 
Cronistas). Década de 1970.  
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: Equipe MCB 
 

Voltando para a imagem 8, na coluna central junto à margem inferior da ficha estão 

dispostos os dados bibliográficos referentes ao trecho inventariado. Nele identificamos, 

entre aspas e datilografado em caixa alta, o nome da obra abordada – Viagens ao interior do 

Brasil - e logo abaixo o nome do autor e página de onde o trecho foi retirado - GARDNER, 

George, p.209. Na altura da linha horizontal 4, a esquerda da ficha, verificamos as palavras-

chave trabalhadas: maçã, pera, pêssego, figo, marmelo. Se nesse caso são cinco e aparecem 

datilografadas em caixa baixa uma subsequente a outra por ordem de aparição no trecho 

relatado, esse número varia a cada ficha sendo mais usual a presença de uma única palavra-

chave por fichamento. Em algumas ocasiões como no exemplo acima (imagem 9) a palavra-

chave Vasilha substitui o subitem. Assim, ao invés de figurar no canto esquerdo da ficha ela 

é posicionada na coluna central, abaixo do item - Utensílios - fichado.  
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Imagem 10 - Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha de cor rosa (Literatura). Década 
de 1970. 
 

 
 Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: Equipe MCB 
 

Finalmente, enquanto as fichas rosas (imagem 10) reproduzem o esquema relatado 

das fichas brancas, as fichas de cor salmão (imagem 11) apresentam pequenas variações - 

prováveis adaptações à diferença formal das fontes trabalhadas. Assim, substituindo o 

trecho da obra transcrita das crônicas e relatos de viajantes, e das obras de ficção, e as 

informações referenciais apresentadas entre parêntesis, encontramos, nos fichamentos de 

inventários e testamentos apenas o nome do objeto inventariado - Catre. Abaixo, entre 

parêntesis, temos a procedência da fonte utilizada - Inventário de Maria Gonçalves - e por 

último, no lugar do autor, temos o título, volume e página do documento analisado – 

Inventários e Testamentos, Vol. I,  p.189. 
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Imagem 11 - Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha de cor salmão (Inventários e 
Testamentos). Década de 1970. 
 

 
Fonte: Acervo Museu da Casa Brasileira – Fotógrafo: Equipe MCB 
 

Para concluirmos, ressaltamos que por meio das informações contidas na ficha 

informações Gerais sobre o Arquivo de Dados Ernani Silva Bruno – Características, viemos a 

saber que os textos de alguns fichamentos foram complementados com a informação que 

trata da matéria prima ou material utilizado. Essa informação, quando existente, aparece na 

parte inferior esquerda da ficha. Além disso, alguns excertos do FECB foram datilografados 

em vermelho – convenção estabelecida para indicar negação ou raridade de um objeto ou 

costume referido. Se não abordamos esses aspectos anteriormente foi porque, no momento 

em que examinamos as fichas, não nos deparamos com nenhum fichamento nesse formato, 

o que nos indicia a fragilidade de se trabalhar com cultura material quando o acesso ao 

artefato tratado se oferece de modo restrito ao pesquisador.  

 

3.4. Inventariando modos de habitar: o método e seus prolongamentos 
 

Com essas palavras, proferidas em 1986 em seu livro de memórias, Silva Bruno 

justifica a metodologia empregada e nos deixa entrever a razão de ser do Fichário dos 

Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira: 

 
Por que não procurar, nas coleções de documentos, na literatura de viajantes e na 
própria ficção brasileira, aquelas informações que permitissem o conhecimento 
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das condições de habitação e os equipamentos caseiros de outra épocas, que não 
fossem apenas os móveis Béranger e as louças brasonadas das mansões e dos 
solares - como se devêssemos manter uma postura de bajulação retrospectiva para 
com os ricaços de outrora ou como se a habitação e o mobiliário fossem apenas o 
reflexo da história da arte erudita e não um capítulo da evolução cultural de nosso 
povo. (BRUNO, 1986, p.180)   

 

Segundo as fichas explicativas elaboradas por Julião na década de 1990 para 

apresentação do fichário, e então armazenadas junto ao mesmo sob o título de Informações 

Gerais Sobre o Arquivo de Dados Ernani Silva Bruno, esse projeto seria considerado um 

“minucioso levantamento bibliográfico de dados sobre os equipamentos domiciliares em 

geral, do “recheio da casa”, e dos costumes domésticos, abrangendo as diversas classes 

sociais, em todas as regiões e épocas da história da civilização brasileira” e, como se vê, teria 

sido criado para 

 
possibilitar a realização do objetivo do MCB, dentre outros, de pesquisar não só a 
evolução do equipamento da casa brasileira em geral e dos costumes domésticos, 
“visando a reconstituição dos interiores das casas brasileiras, nomeadamente a 
das paulistas, das origens até o presente” (decreto de criação do MCB, de 
novembro de 1970). Na época sendo quase inexistentes a bibliografia ou os 
estudos relativos ao mobiliário artístico-histórico nacional (a não ser 
contribuições a estudos bastante restritos ao assunto) e ao equipamento da casa 
brasileira em geral, equipamento regionalmente diversificado e a ser estudado ao 
longo de uma evolução de 4 séculos. Para suprir essa carência, criou-se a área de 
pesquisa sócio-histórica, incumbida, prioritariamente, de realizar detalhado 
levantamento bibliográfico de dados sobre o equipamento da casa brasileira, 
complementado pela classificação e fichamento dos mesmos. (JULIÃO, 1996)30 

 
Tal qual pormenorizado nas referidas fichas, seus objetivos consistiram em orientar 

a aquisição de novas peças para o acervo; fornecer subsídios referenciais para a montagem 

de exposições permanentes e exposições temática do MCB; ajudar na consulta de 

estudantes, pesquisadores em geral e funcionários das áreas afins do MCB facilitando-lhes a 

elaboração de estudos e monografias relacionadas a evolução habitacional no Brasil; auxiliar 

no estudo e na pesquisa da evolução do equipamento da casa em geral, e dos costumes 

domésticos brasileiros, de todas as classes sociais, de todas as regiões, em várias épocas da 

civilização brasileira.  

Posteriormente, em artigo escrito em 2005 por Julião (2005, p.2), seriam acrescidos 

a esses objetivos: permitir o conhecimento das condições de habitação e dos equipamentos 

caseiros usados em outras épocas e regiões do país; permitir o estudo de regiões, épocas e de 

                                                
30Museu da Casa Brasileira. Fichário dos Equipamentos Usos e Costumes da Casa Brasileira - Informações 
presentes nas fichas explicativas elaboradas por Maria de Lourdes Freitas Julião em 1996. 
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assuntos ligados à habitação e equipamentos domiciliares brasileiros; demonstrar, através 

da elaboração de trabalhos de estudiosos baseados em seus itens que a habitação e o 

mobiliário constituem um capítulo da evolução cultural de um povo; consolidar a 

afirmação de que o Museu da Casa Brasileira, pelo seu decreto de criação, se define muito 

mais como um museu de documentação histórico-social, voltado para os equipamentos da 

casa brasileira, do que como um museu de arte. 

Em documento referente ao quinquênio de 2017 a 2021 aprovado pelo Conselho de 

Orientação Cultural em 16 de outubro de 2017, que trata da política de gestão de acervo, em 

meio as diretrizes estabelecidas para tratamento e possíveis desdobramentos do Fichário, 

identificamos a seguinte atribuição: 

 
O Fichário do Equipamento da Casa Brasileira por ser um corpus documental 
sem precedentes sobre a casa brasileira nos quatro primeiros séculos, e uma das 
maiores contribuições museológicas das últimas décadas para o campo da história 
do cotidiano e da cultura material, dentro da atual Política deverá ser foco de um 
tratamento especial. Primeiro a respeito de sua patrimoniação como acervo 
imaterial da instituição. Segundo, ser fruto de projeto de estudos com vistas a sua 
ampliação temática e temporal, preservando suas características originais, mas 
embarcando novos conceitos e metodologias.31  
 

Verifica-se, portanto, que se o Fichário do Equipamento da Casa Brasileira foi 

criado inicialmente com objetivos externos a si, ao longo dos anos, com sua ampliação e 

complexificação, torna-se mais do que instrumento de preservação do patrimônio cultural - 

inventário que trata da evolução habitacional brasileira dos quatro primeiros séculos - mas 

patrimônio cultural imaterial32 per si.  

No Brasil, diante da ampla concepção de patrimônio difundida pela constituição de 

1988 e de suas dimensões territoriais, o principal objetivo dos inventários seria “garantir o 

direito ao conhecimento e identificação dos bens para permitir o discernimento sobre sua 

proteção e promoção e para a guarda e informações resultantes desse trabalho” (MOTTA; 

REZENDE, 2016, p.33).  

Conceito chave quando relacionados à prática de preservação, os inventários são 

instrumentos que por meio da coleta e sistematização de dados geram conhecimento sobre 

                                                
31Museu da Casa Brasileira. Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação. Política de Gestão de Acervos. 
2ª Revisão. Jan. 2019. Disponível em:  https://mcb.org.br/wp-
content/uploads/2019/03/PoliticaGestãoAcervos_MCB.pdf Acesso em: 11 jul. 2019. 
32Entende-se por patrimônio cultural imaterial: “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural“ (IPHAN, 2003). 
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bens culturais, contribuindo assim na identificação e valorização dos mesmos enquanto 

patrimônio cultural imaterial. Sua origem etimológica vem do termo latino inventárium, 

remetendo ao significado de achar, sendo seus sinônimos as palavras enumerar, listar, 

alistar, arrolar, relacionar, catalogar. 

Para a historiadora Françoise Choay (2001) pesquisar e estudar, levantar dados e 

compará-los, seria o mesmo que buscar dotar a produção do saber de um caráter científico. 

Assim, a atitude de inventariar objetivaria produzir conhecimento dentro de recortes e 

critérios explicitados em um método, em procedimentos, ou pelo menos em premissas. 

Segundo a historiadora, o inventário pode ser considerado um instrumento a serviço de um 

saber científico, embora esteja claro que não se trate de um instrumento neutro, como 

nenhum conhecimento o é.  

         Ao produzir conhecimento sobre bens culturais, os inventários se baseiam em 

“critérios, recortes e pontos de vista explicitados pois são, a um só tempo, produtos e 

produtores na construção de narrativas sobre determinados grupos sociais, territórios ou 

episódio histórico”. Nessa perspectiva, inventariar seria “construir um saber, por meio do 

conhecimento que os suportes expressivos de qualquer manifestação cultural informam 

sobre ela, mas sempre numa relação dialética com o que os homens desejam se perguntar 

sobre o mundo e sobre o seu modo de estar nele” (MOTTA; REZENDE, 2016, p.6). Entre 

suas finalidades encontra-se a produção de conhecimento tendo como ponto de partida o 

estabelecimento de critérios, perspectivas e recortes sobre universos sociais e territoriais - 

processos esses “permeados por juízos de valor, uma vez que se destinam à construção de 

narrativas sobre determinados grupos sociais e/ou determinada história” (MOTTA; 

REZENDE, 2016, p.5).  

Consideramos serem as instituições museológicas com seus instrumentos de 

identificação, classificação e difusão de patrimônio cultural, entre eles os inventários de 

bens culturais, uma área de combates - instâncias de disputa de poder. Por meio delas são 

definidas narrativas que, sob aval institucional, passam a ser socialmente validadas 

imbuindo-se, portanto, de estatuto de verdade. A construção dessas narrativas, quando 

realizadas por meio de políticas de aquisição de obras, de implementação de seus acervos, e 

de suas práticas curatoriais e expográficas não são neutras, uma vez que atendem aos 

interesses de seus dirigentes e, por vezes, daqueles que as financiam. Ou seja, de grupos 
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sociais que por meio do capital ou de cargos adquiridos acabam por reger os discursos ali 

proferidos – produtos conscientes que criam ou servem a determinado propósito.  

Concordamos com Terry Cook e Joan Schwartz (2002) ao conjecturarem que pelos 

arquivos o passado é controlado, uma vez que certas histórias são privilegiadas em 

detrimento de outras. Desse modo, os arquivos são concebidos enquanto sítios ativos onde 

o poder é negociado, constatado e confirmado. Assim, através da divisão e classificação dos 

temas abordados, da escolha das fontes utilizadas ou marginalizadas e, sobretudo, do modo 

de tratamento dados aos documentos que permeiam a confecção dos inventários, discursos 

institucionais são produzidos e/ou validados. Conforme evidencia Ana Maria Camargo: 

 
[…] [a] qualidade reflexiva dos documentos de arquivo não coloca o historiador 
diante das “verdades” factuais que gostaria de poder introduzir em seu projeto de 
reconstituição de realidades passadas. Para ele, o conhecimento será sempre 
resultado de interpretação, ou seja, de superação e ultrapassagem dos elementos 
fragmentários registrados nos documentos.  (CAMARGO, 2016, p.5) 
 

Nessa perspectiva, não devemos ignorar a inserção do FECB no tocante ao modo de 

funcionar do Museu da Casa Brasileira, e portanto, enquanto instrumento a serviço das 

narrativas nele concatenadas. É nessa acepção, refletindo os interesses institucionais – 

notadamente a narrativa acerca da casa brasileira proferida por Silva Bruno uma vez que, 

como observamos, o Museu não é concebido de forma uniforme por seu quadro de gestores 

- que o FECB é desenvolvido, substanciando o discurso adotado. Assim, diante das 

transformações impostas ao Fichário resultantes das contingências institucionais que o 

circundam tais quais a exoneração de Silva Bruno em 1979, a alternância de gestores e das 

políticas de acervo adotadas no Museu, e a reconfiguração do modo como o Fichário é 

difundido e seu conteúdo é posto em circulação, perguntamos: por quais vias a disputa 

instituída em torno desse objeto de memória e, portanto, da construção histórica que lhe é 

inerente, nos é revelada? 

 

3.5. O problema das classificações 

 

O diâmetro do Aleph seria de dois ou três centímetros, mas o espaço cósmico 
estava aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa (o cristal do espelho, digamos) 
era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi 
o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma 
prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide [...], vi a circulação de 
meu escuro sangue, vi a engrenagem do amor e a modificação da morte, vi o 
Aleph, de todos os pontos, vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no 
Aleph a terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e 
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chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjetural) cujo 
nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o inconcebível 
universo. (BORGES, 2008, p.133) 
 

Classificar, nomear o outro, as coisas, os viajantes, os alimentos, os povos, os negros, 

os indígenas, os costumes. Separar a todos catalogando-os num contraditório pormenor 

generalizante. Nomear as práticas sociais, os livros, os que produzem a cultura, a cultura 

produzida, a cultura interpretada, exotizada, romantizada. Olhar para a subjetividade dos 

agentes sociais por intermédio dos instrumentos materiais de representação social que os 

circundam. Buscar ler, na materialidade do entorno, uma subjetividade racializada dos 

indivíduos que formam a sociedade brasileira. Ler, por meio deles, o modo de existir 

instituído por esse amálgama de práticas culturais que hoje denominamos Brasil. Colocar 

cada atividade em uma caixa. Nomear as caixas. Organizá-las, estabelecer ordens, 

hierarquizá-las.  

Sabemos não ser recente o estabelecimento de classificações na produção de 

conhecimento como meio de atuação por onde a história se coloca a perscrutar o entorno. 

Mediante argumentos que se desejavam científicos, demandantes que foram para si do 

estatuto da neutralidade, narrativas foram construídas de forma a instaurar, nos territórios 

colonizados, suposta supremacia da raça branca em detrimento das demais.  

Tal qual outrora utilizado, a prática classificatória que ordena e segrega é por Silva 

Bruno adotada na elaboração do FECB. Se sua utilização não traz em seu âmago as 

intenções e, tampouco, o mesmo caráter de neutralidade que nos primórdios da prática lhe 

eram atribuídos, não podemos deixar de ressaltar que esse modo de narrar o mundo 

mobiliza elementos interpretativos provenientes tanto da cultura que o circunda, quanto da 

linguagem que a funda - dado que não haveria como furtar-se a essas relações. Posto está 

que, para ler o modo de edificar a evolução da habitação brasileira estipulado por Silva 

Bruno precisamos, dantes, nos familiarizar com as implicações que emergem do método 

escolhido, realizaremos um breve exame das repercussões implicadas, advindas dessa 

prática.  

Assimilado no século XVIII juntamente com a história natural, o a priori histórico 

das práticas de classificação “recobre uma série de operações complexas que introduzem, 

num conjunto de representações, a possibilidade de uma ordem constante” e desse modo 

“constitui como descritível e ordenável ao mesmo tempo todo um conjunto de 

empiricidade.” (FOUCAULT, 2016, p.219).  
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A história natural é contemporânea da linguagem: está no mesmo nível do jogo 
espontâneo que analisa as representações na lembrança, fixa seus elementos 
comuns, estabelece signos a partir deles e, finalmente, impõe nomes. Classificar e 
falar encontram seu lugar de origem nesse mesmo espaço que a representação 
abre no interior de si, porque ela é votada ao tempo, à memória, à reflexão, à 
continuidade. (Foucault, 2016, p.219, 220)  

 
Foucault examina a trajetória dessa prática classificatória e suas implicações em 

diversos campos do saber buscando evidenciar os pilares e elementos de positividade sobre 

os quais foram edificadas as teorias do saber no meio da cultura.  Assente nesta discussão, o 

autor nos recorda o modo como “nossa cultura manifestou que havia ordem e que às 

modalidades dessa ordem deviam às permutas suas leis, os seres vivos sua regularidade, as 

palavras seu encadeamento e seu valor representativo” (FOUCAULT, 2016, p.XVIII). Nessa 

perspectiva, enseja notar o sentido atribuído à história na idade clássica:  

 
o de pousar pela primeira vez um olhar minucioso sobre as coisas e de 
transcrever, em seguida, o que ele recolhe em palavras lisas, neutralizadas e fiéis. 
Compreende-se que nessa “purificação”, a primeira forma de história que se 
constituiu tenha sido a história da natureza. Pois, para construir-se, ela tem 
necessidade apenas de palavras aplicadas sem intermediário às coisas mesmas. 
(FOUCAULT, 2016, p.179)  

 
Uma vez que a classificação e a enumeração não encontram existência senão através 

dos discursos enunciados, ao observarmos as classificações presentificadas na história 

natural verificamos que as mesmas não a reproduzem tal qual originalmente estabelecida, 

isto é, neutralmente como pretenderam os historiadores e cientistas de antanho, mas por 

intermédio das leituras de mundo que por outrem lhe são atribuídas.  

Segundo Jack Goody (2012, p.93-119), características dos primeiros usos da escrita 

as listas, estimuladas enquanto instrumentos a serviço da organização econômica e estatal, 

teriam impulsionado as atividades de historiadores e das ciências observacionais 

favorecendo a exploração e definição de esquemas classificatórios, bem como 

representando, em termos de operações formais, cognitivas e linguísticas, significativa 

mudança nos modos de pensamento e organização das sociedades de então para além de 

suas funções mnemónicas.  

Certo é que ao longo da evolução das sociedades letradas diversas características 

funcionais foram atribuídas as listas e, por conseguinte, ao sistema de classificação que lhes 

é inerente, dentre as quais ressaltamos: a investigação sistemática do mundo natural, a  

facilitação na progressão do conhecimento empírico e no conhecimento científico, a 
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reorganização da informação e o aparecimento dos problemas de classificação, a 

cristalização do conhecimento, e a facilitação do aprendizado por meio do aumento de 

visibilidade das categorias determinadas, e pelo aperfeiçoamento da memória através da 

fragmentação da ideia em partes menores. Por fim, essa pratica teria facultado a povos 

antigos um entendimento maior e mais preciso do passado através da internalização dos 

itens na memória mediante categorias adequadas.  (GOODY, 2012, p.111). 

Consideradas métodos gráficos e instrumentos para análise de conceitos e 

categorias, embora tidas como representação gráfica da fala, as listas se opõem a sua 

continuidade uma vez que seus itens são separados tanto do contexto mais amplo em que a 

fala quase sempre ocorre, quanto entre si. Ainda que por sua constituição formal possam 

ser lidas por diferentes direções elas possuem, invariavelmente, começo e fim bem 

demarcados, o que significa dizer que, ao segmentarem e/ou reunirem eventos mediante 

princípios organizacionais previamente estabelecidos, seja por categorias temáticas, 

numéricas, etc., acabam por circunscrever seus limites (GOODY, 2012, p. 115).  

Nesses termos as classificações que as conjecturam induzem o embate que se 

intercala entre seu começo e seu fim, ou seja, o embate que se verifica entre os elementos 

que a conformam ou dela se excluem, respondendo as hierarquias estipuladas pelos 

princípios organizacionais em voga. Tal qual a constituição das listas, esses princípios 

definem e hierarquizam a disposição dos elementos em seu interior.  

Ao observarmos, por exemplo, o papel das classificações para o povo Sumério 

verificar-se-á que em sua escrita inicialmente prevaleceu a classificação de fenômenos 

observados, e não a expressão de pensamentos abstratos. Nesse caso, as listas eram usadas 

para registrar eventos ou fatos cotidianos conformando relatos que posteriormente, durante 

longos reinados, eram submetidos a revisão e reorganização. Quer dizer, parte das histórias 

eram reescritas ou parafraseadas de acordo com os objetivos solicitados. Conforme revela 

Wiseman essas listas seriam consideradas a “base comum de toda a ciência e subsequente 

historiografia mesopotâmica” (WISEMAN, 1970, p.45 apud GOODY, 2012, p.104) 

Infere-se, portanto, que a discussão acerca classificações não se aparta da discussão 

sobre cultura e sobre os distintos modos de narrar a sociedade enquanto reflexo das práticas 

culturais que as sustentam. Coaduna-se com essa colocação o parecer de Octavio Paz para 

quem a cultura e o conhecimento, ao submeterem a espontaneidade da natureza e 
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condicioná-la às nossas ideias, seriam responsáveis pela aniquilação de sua naturalidade - o 

que assume ser sua parte mais verdadeira e fascinante (PAZ, 2017, p.13-14).  

 
A verdade do físico sobre a matéria é uma verdade convencional: em primeiro 
lugar, porque reduz as qualidades do objeto ao que é físico, não tanto para 
reconhecer a matéria no que ela é verdadeiramente, mas para expressá-la, 
isolando-a em uma pureza artificial e, desse modo, usando-a. O homem, ao 
deparar-se com a realidade, subjuga-a, mutila-a e a submete a uma ordem de 
linguagem que não é a da natureza - se é que esta, por acaso, possui algo 
equivalente ao que chamamos de ordem-, mas a do pensamento. Assim, não é a 
realidade o que realmente conhecemos, e sim essa parte da realidade que 
podemos reduzir à linguagem e aos conceitos. O que chamamos de conhecimento 
é o saber que temos sobre qualquer coisa para dominá-la e sujeitá-la. (PAZ, 
2017.p.13-14) 

 

Prosseguindo com a questão das classificações, designando avançar em direção ao 

nosso propósito - a análise do FECB - nos deteremos sobre o estabelecimento dessa prática. 

Contudo, para além da discussão monumental que se pode fomentar pelo modo como as 

classificações se apresentam em termos linguísticos, procuramos identificar a forma como 

esse método é, por sua vez, utilizado na sistematização das narrativas acerca dos 

equipamentos, usos e costumes da casa brasileira. 

Num certo sentido, a hierarquização dos itens estabelecida por Silva Bruno, salvo 

contemplar as temáticas ali trabalhadas, trazem consigo dados salientes que não se dão a ver 

exclusivamente pela superfície da materialidade pela qual se constitui o fichário. Dentre 

elas, três manifestações transparecem e nos mobilizam com especial estima.  

A primeira trata das implicações resultantes das escolhas temáticas e do modo como 

são distribuídos os itens elencados, ou seja, o que aqui procuramos perceber é o que se 

funda no ato de classificar, de estabelecer relações entre elementos distintos.  

A segunda manifestação que nos interessa observar diz respeito à divisão temática 

fundada enquanto esquema de representação cultural por onde se exibe, tão proficuamente 

quanto aquilo que é representado - a divisão temática propriamente dita - o sujeito e o 

contexto historiográfico de quem o faz, no caso, Silva Bruno e o contexto de sua produção. 

Interpelando a classificação como um espelho direcionado àquele que a elabora, vemos 

refletido, tanto quanto os modos de vida sancionados pelo recorte elaborado, o contexto 

historiográfico que engendra tais escolhas. Para além dos elementos brutos ali guarnecidos, 

o que nos é anunciado acerca das sociedades pesquisadas e do momento na qual a pesquisa 

é erigida? Quais discursos proferidos influenciaram Silva Bruno na delimitação dos 24 itens 

que conformam o FECB, ou, em outra formulação, o que essas escolhas acerca das casas 
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brasileiras de antanho transparecem da sociedade brasileira e do modo de se fazer história 

vigente à época de sua produção?  

A terceira e última manifestação dedica-se aos itens e subitens por Silva Bruno 

elencados. Por meio deles podemos vislumbrar quais narrativas históricas se manifestam e 

o que eles salientam acerca das sociedades pesquisadas. 

 

3.6. Apagamentos e mitigações 

 

No Brasil, no século XX, a prática de classificação ganha novos contornos entre 

intelectuais e historiadores ao se fazer presente como metodologia de estudo materializada 

em fichários - inventários temáticos onde informações sobre múltiplos assuntos eram 

transcritas em fichas e hierarquizadas a servir de base para a organização e desenvolvimento 

teórico de suas pesquisas. 

Antes mesmo de Silva Bruno, Mario de Andrade, por exemplo, se valera dessa 

prática tendo produzido, ao longo de sua existência, vasto repositório de fichas: 

aproximadamente 9.634 documentos agrupados em Obras Gerais, Música, Literatura, Artes 

Plásticas, Estética, Filosofia e Religiões, Ciências, Psicologia e Etnografia, Sociologia e, 

História Universal e do Brasil - material esse de rico valor documental cujo interesse se 

esparramara entre seus amigos, que não raro se punham a consultá-lo (FIGUEIREDO, 

2012). 

Claro está que cada um desses fichários se formulou com base em específico sistema 

de ordenação do conhecimento arquitetado de acordo com os objetivos e metodologias que 

melhor aprazia ao autor de tal artefato. No caso do fichário dos equipamentos da casa 

brasileira, como visto, a organização e armazenamento das fichas obedeceu a duas 

diretrizes, sendo uma delas a divisão temática (tabela 1) e a segunda a divisão relativa à 

tipologia das fontes documentais e obras fichadas. Posto isso, ao nos depararmos com os 

conjuntos temáticos que configuram o FECB, na tentativa de compreendermos os 

pressupostos que desembocam na separação estabelecida, nos perguntamos: quais são as 

divisões disciplinares e categorias utilizadas em sua produção e como os dados levantados 

são implicados na construção do conhecimento por essa via sistematizado? 
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Tabela 1 - Classificação e distribuição dos itens e subitens que compõem o Fichário. Versão final de 
julho de 1979. 

ITEM / ficha-mestra SUBITENS / Ficha-guia 
Abastecimento de 
Água 

Acessório para Abastecimento, Armazenamento, Canalização, 
Chafariz, Cisterna, Fonte (Poço e Cacimba), Transporte. 

Acessórios de Móveis Almofadas, Armador, Capas, Chumaço, Colchão, Cortinado, Dossel, 
Pavilhão, Enxergão, espaldeira, Esteira, Estrado, Guarda-cama, 
Mosquiteiro, Rolo, Travesseiro; 

Alimentação Alimentos Usuais, Antepasto, Bebidas, Bulbos, Carnes, Cereais, 
Doces, Farinhas, Frutas, Frutos do Mar, Gorduras, Iguarias de 
Bugre, Laticínios, Legumes, Leguminosas, Massas, Molhos, Ovos, 
Peixes, Período de Penúria, Pratos, Sopas, Tartarugas, Temperos, 
verduras; 

Anexos Áreas não-edificadas (pomar, terreiro, quintal, jardim), Edificações 
p/ animais, edificações p/ armazenamento, Edificações para culto 
religioso, Edificações diversas, Edificações p/ equipamentos de 
transporte, Edificações p/ higiene, Edificações p/ moradias, 
Edificações p/ trabalho; 

Apetrechos Balanças, pesos e medidas, Equipamentos agrícolas, Equipamentos 
de alfaiate, Equipamentos de caça, Equipamentos de carpintaria, 
Equipamentos de cerâmica, Equipamentos de construção, 
Equipamentos diversos, Equipamentos de extração e beneficiamento 
do cacau, Equipamentos de beneficiamento do café, Equipamentos 
de preparo do guaraná, Equipamentos de fabricação de chapéus, 
Equipamentos fabricação de pólvoras e munições, Equipamentos 
forja e fundição de ferro, Equipamentos indústria de anil, 
Equipamentos indústria da borracha, Equipamentos indústria do 
sal, Equipamentos de jardinagem, Equipamentos de laticínio, 
Equipamentos de lavoura e beneficiamento de algodão, 
Equipamentos lavoura e beneficiamento de arroz, Equipamentos de 
lavoura e beneficiamento chá, Equipamentos de lavoura e 
beneficiamento erva mate, Equipamentos de lavoura e 
beneficiamento tabaco, Equipamentos de lavoura da cana e 
fabricação de açúcar, aguardente e rapadura, Equipamentos de 
lavoura e beneficiamento de mandioca e preparação da farinha, 
Equipamentos de lavoura e beneficiamento milho mandioca e 
preparação da farinha, Equipamentos de lavoura e beneficiamento 
trigo mandioca e preparação da farinha, Equipamentos de 
mineração, Equipamentos de ourivesaria, Equipamentos de 
pastoreio, Equipamentos de pesca e preparo do pescado, 
Equipamentos de preparação do couro, Equipamentos de 
preparação de óleos, Equipamentos de sapateiro, Ferramentas, 
Fiação e tecelagem; 

Armas Acessórios, Arremesso, Brancas, Defensivas, De fogo, Munições; 
Aspectos Gerais Anexos, Aquecimento, Arejamento, Asseio, Dimensão dos cômodos, 

Divisão interna, Iluminação, Mobiliário, Umidade; 
Brinquedos Jogos, Masculinos, Musicais, Outros; 
Comércio Armazém, Diversos, Hospedaria, Loja, Venda; 
Construção: Materiais 
e Técnicas 

Alçapão, Alicerce, Alpendre, Aspectos gerais, Cancela, Cerca, 
Chaminé, Cobertura, Escada/Patamar, Grade/Balaustrada, Janela, 
Lareira, Muro, Muxarabiê, Nicho, Parede, Pátio, Pavimento, Pilar, 
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Piso, Porão, portas e acessórios, Portão, Porteira, Sacada, Sótão, 
Tabique, Tacaniça, Terraço/Torre, Teto; 

Costumes Domésticos Animais, Asseio, Criadagem, Culto religioso, Diversos, Festa, 
Hospitalidade, Jogo, Luto, Reclusão feminina, Refeição, Reuniões, 
Serão, Sesta, Trabalhos Manuais, Uso Caseiro, Visitas; 

Decoração Aspectos gerais, Cortina, Espelho, Objetos de adorno, Objetos 
religiosos, Objetos de parede, Objetos de porta, Quadros, Tapeçaria, 
Tapete, Teto; 

Equipamentos de 
Transporte 

Arreios e acessórios, Embarcações, Peças de  acondicionamento, 
Peças de montaria, Veículos; 

Higiene Bacia, Da casa, Pessoal, Da roupa, Sabão; 
Iluminação Acessórios, Arandela, Bico de gás, Candeeiro/Lampião/Manga, 

Candeia, Candelabro, Castiçal, Combustível, Lamparina, Lanterna, 
Lustre, Outros, Vela; 

Indústria Caseira De Armas e munições, De Carpintaria, De Cerâmica, De Cestaria e 
trançado, De Cordoaria, De Curtumes, De Equipamento de pesca, 
De Fundição, De instrumentos musicais, De material de iluminação, 
De objetos de 
 artesanato, De Objetos religiosos, De Produtos alimentícios,  De 
produtos de  higiene, De Tecidos e roupas, De tinturaria, De 
utensílios; 

Instrumentos de 
Castigo 

De aviltamento, De captura e contenção, De suplício; 

Instrumentos 
Musicais 

De Corda, De Percussão, De Sopro, de Teclado; 

Móveis De Adorno; De Culto, De Descanso, De Guarda, de Repouso, De 
serviço; 

Objetos de Uso 
Caseiro 

Campainha, Espelhos, Peças de escritório, Peças de fumante, Peças 
de guarda, Peças de recreação, Peças de trabalhos manuais, Relógio, 
Utilidades domésticas; 

Objetos de Uso 
Pessoal 

Bengala, Canivete, Carteira, Espelho, Guarda-chuva, Leques e 
abanos, Óculos, Outros, Peças de devoção, Peças de escrita, Peças de 
fumante, Peças de guarda, Peças de toucar, Relógio; 

Rouparia De Cama, Para Higiene, De Mesa, Toalha e Outros; 
Utensílios  De armazenar, De cozinhar, De limpeza, de preparar os alimentos, 

de servir bebidas, De servir comidas, Diversos; 
Vestes e Joias Acessórios de vestuário, Joias e adornos, Vestes, Vestes de criança, 

Vestes de  homem, vestes de mulher. 
Fonte: GUERRA (2015, p.157)  

Observando a ordenação dos itens e subitens instituídos verifica-se que, ao se 

organizar com base na divisão temática apresentada, o fichário calca sua existência na 

classificação da sociedade nele retratada mediante a escolha e relação estabelecida entre os 

elementos que a configuram.  

 
Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal Perfeição que o mapa de uma 
única Província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do Império uma Província 
inteira. Com o tempo, estes Mapas Desmedidos não bastaram e os Colégios de 
Cartógrafos levantaram um Mapa do Império que tinha o Tamanho do Império e 
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coincidia com ele ponto por ponto. Menos Dedicadas ao Estudo da Cartografia, 
as gerações seguintes decidiram que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem 
piedade entregaram-no às Inclemências do sol e dos Invernos. Nos Desertos do 
Oeste perduram despedaçadas Ruínas do Mapa habitadas por Animais e por 
Mendigos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas. 
(BORGES, 1982) 

 
Representações, enquanto síntese de aspectos determinados de uma cultura, são 

constituídas por escolhas que, quando não efetivadas, acabam por induzir à ilusão dos 

cartógrafos de Borges. Como toda escolha, a classificação temática do FECB traz em seu 

cerne múltiplas exclusões. Assim, ao olharmos os itens ali distribuídos, nos perguntamos: 

quais temas foram eliminados desse inventário em detrimento dos 24 itens que ali figuram? 

Está claro, portanto, que a nomeação de cada tema se coloca a serviço da construção 

narrativa que se tem por finalidade conceber, e que as escolhas que a permeiam se mostram 

não apenas pela aparição e ordenação temática, como pela ausência que então se planta 

como presença. Sabendo serem os itens elencados pontos chave por onde se intentara 

representar a evolução histórico-social da casa brasileira a qual se desejara historiografar, 

nos debruçamos sobre eles procurando analisar o discurso erigido da classificação 

instaurada. 

Nesse âmbito, transpomos nossa atenção dos mapas dos cartógrafos de Borges à 

classificação do fichário a fim de identificar quais aspectos foram deixados de lado para que 

a representação da casa não tomasse ela própria o espaço da casa, sedimentando, assim, a 

narrativa que hoje conforma o Arquivo Ernani Silva Bruno no MCB. Contudo, lembramos 

que pelo viés da arquivística “a relação entre o arquivo e a memória é estabelecida por meio 

do exercício de poder(es): os arquivos exercendo poder pelo que registram, pelo que não 

registram e pela forma como um registro é realizado” (ALDABALDE; GRIGOLETO, 2016, 

p. 19). 

 
[...] o conhecimento por excelência, [...], só existe e faz sentido quando, longe de 
constituir um hábito mais ou menos tolerado pela sociedade, expressa uma sede, 
uma necessidade, tanto de conhecimento, de verdade, quanto de salvação ou de 
poder. Não é exagerado chamar essa atitude humana de atitude de dominação. 
Como um guerreiro, o homem luta e submete a natureza e a realidade. Seu 
instinto de poder não se expressa apenas na guerra, na política, na técnica: mas 
expressa-se também na ciência e na filosofia, em tudo o que é dado chamar, 
hipocritamente, de conhecimento desinteressado. (PAZ, 2017.p.14-15) 

 
Embora se pretendera, através do fichário, refletir sobre os ambientes domiciliares 

brasileiros e seus equipamentos de todas as regiões e camadas socioeconômicas do período 
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compreendido de 1500 até 1912, um olhar sobre tal feito nos deixa entrever que um tanto se 

suprimira da empreitada inicialmente proposta.  

 
Quase todos os autores que tentaram estudar a evolução dos móveis, dos 
utensílios e dos demais objetos do ambiente caseiro no Brasil, focalizaram a 
matéria só como um capítulo da história da arte. [...] fica completamente à 
margem dos estudos daqueles autores toda a humilde tralha que assistiu e 
participou da vivência doméstica do brasileiro de outras épocas. Principalmente 
do brasileiro puro e simples, que não foi alcaide nem capitão-mor da vila, nem 
conde, visconde, barão ou camareiro do paço imperial. (BRUNO, 1986, p.229-
230) 

 
A despeito da intenção de incluir no fichário representatividade popular, tal qual 

acima evidenciado, para além dos objetivos pretendidos é necessário considerar que a 

seleção das fontes influenciara de modo determinante o resultado obtido por Silva Bruno e 

sua equipe em tal empreitada. Ainda que as pesquisadoras envolvidas no projeto 

apurassem, nas obras previamente escolhidas, todas as informações referentes aos 24 itens 

pré determinados, parece-nos evidente que as citações coletadas e o caráter do conteúdo 

fichado são forjados pelas fontes pré selecionadas. Ou seja, se o recorte do fichário é dado 

pelos 24 itens e suas subdivisões, ele é igualmente caracterizado pela seleção e características 

provindas das obras literárias ficcionais, dos cronistas viajantes e dos inventários e 

testamentos das quais essa historiografia é feita refém. 

Sabe-se que ao longo de sua trajetória profissional Silva Bruno se valera do 

confronto entre fontes dispersas para a constituição de suas obras. Para a confecção do livro 

Histórias e Tradições da Cidade de São Paulo, por exemplo, que trata dos lineamentos gerais 

da história da cidade, o autor  aponta como mérito da obra a aproximação entre esparsos 

documentos que a seu ver “enriquece o conhecimento que se pode ter do passado da cidade 

e de sua personalidade, ajudando a iluminar por vezes aspectos que iam ficar meio no 

escuro desde que olhados de um ponto de vista só” (BRUNO, 1984 p. 17-18). Dentre a 

bibliografia no livro referenciada constam documentos oficiais, anúncios de jornais, 

narrativas de viagens, cartas, crônicas, trabalhos de ficção, poesia, etc., em que se teriam 

fixado aspectos e costumes paulistanos, sendo alguns dos autores mobilizados na pesquisa:  

José de Alencar, Antônio de Alcântara Machado, Fagundes Varela, Castro Alves, Martins 

Pena, Bernardo Guimarães.  

Não obstante, em Almanaque de Memórias - autobiografia de Silva Bruno - é 

retificado seu interesse tanto pela literatura e sua confluência com a realidade, quanto pela 
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reconfiguração do passado pela análise da materialidade. Ao longo de quase 300 páginas 

que registram de eventos sociais a sua trajetória profissional, quase não há relatos de 

acontecimentos notáveis. Ao invés disso, o que é ressaltado são as múltiplas descrições 

físicas do entorno, das casas, dos modos de fazer alusivas a determinadas práticas de 

outrora, do cenário que sustenta sua vivência - esses, inúmeras vezes revelados com a ajuda 

de passagens e referências literárias.  

Certo é que ao utilizar inventários, crônicas de viajantes, e literatura de ficção no 

fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira, Silva Bruno não o faz em 

caráter de exceção, tendo a mescla entre literatura como fonte documental e o uso de 

demais documentos atravessado suas diversas pesquisas e interpretações de mundo. 

Contudo, se ao compilar os aspectos histórico-sociais sobre a habitação brasileira se buscou 

retratar um Brasil diverso, é preciso admitir que essa representação traz em seu âmago uma 

visão por vezes disforme do povo brasileiro e do território retratado.  

Nesse sentido, faz-se necessário averiguar, dentro do contexto do Fichário, as 

implicações advindas das fontes selecionadas. Implicações tais que irrompem tanto do 

conteúdo das obras, como pelo modo como são tratadas e sistematizadas para compor o 

FECB. Segundo Latour (2011), é desejável que os cientistas tenham conhecimento “da 

maneira como os documentos têm sido produzidos, classificados e interligados, pois os 

métodos que levaram aos resultados estão registrados na documentação que pode ser 

revisitada e distintamente combinada no sentido de gerar novos resultados”. 

Diante dessa acepção, no que tange as fontes empregadas na elaboração do fichário 

e para melhor aproveitamento dos dados nele cristalizados, abrimos uma brecha a fim de 

realizar rápida identificação dos aspectos que parecem emergir do contexto de suas 

produções exercendo determinante influência no modo como a casa brasileira foi então 

representada.  

Nas décadas de 1930 e 1940, após ler alguns autores que o levaram a preocupação 

de decifrar os meandros da formação histórico social do Brasil - sobretudo Casa Grande e 

Senzala, de Gilberto Freyre – Silva Bruno se torna colecionador desse gênero literário para 

o qual atribui importância decisiva para apreensão da evolução e características da 

civilização brasileira (BRUNO, 1986, p.192). Para ele, esses autores vindos da Alemanha, 

Áustria, Inglaterra, etc., além de terem registrado as condições de primitivismo, de 

ingenuidade ou de miséria dentro dos quais vivia o grosso da população brasileira, 
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[...] anotavam, com européia minudência e às vezes com um bocado de azedume, 
tudo aquilo que o Brasil ostentava de menos europeu, de mais ocidental, de mais 
africano ou de mais nativo - nas casas de seu povo, nos processos de sua lavoura, 
nos seus costumes domésticos, músicas, danças. (BRUNO, 1986, p.192) 

 

Ao tratar dessa fonte amplamente debatida pela historiografia é importante salientar 

que as narrativas geradas pelos viajantes - sujeitos mobilizados por distintos contextos e missões, 

por vezes atrelados a interesses comerciais, culturais ou científicos – são conformadas pelas 

teorias e metodologias oriundas de visões de mundo estrangeiras ao do território retratado, ou 

seja, refletem a descrição de sujeitos históricos e temporalidades alheias ao que se pretendera 

delinear. O que aqui se alega é que, se esse vasto material muito dá a conhecer acerca da 

formação do território nacional, o relato produzido é sempre referenciado pelo modelo europeu 

civilizatório e suas perspectivas culturais e cientificistas – escora do processo histórico de 

expansão marítima e colonização.  

Embora esses registros se apresentem como profícuos documentos para a reconstrução 

da formação nacional e da evolução do modo de habitar do povo brasileiro, um ponto deve ser 

especialmente ressaltado. Referimo-nos, aqui, à questão da alteridade. Nesse âmbito, Edward 

Said (1978) em sua discussão acerca do orientalismo no qual critica as práticas discursivas de 

representação pelas quais, ao longo do processo de colonização, a Europa teria construído a 

imagem do “Oriente”, argumenta:  

 
o principal componente da cultura europeia é precisamente o que a torna 
hegemônica tanto na Europa, quanto fora dela: a ideia de sua identidade como 
sendo superior em comparação com todos os povos e culturas não europeus. Além 
disso, há a hegemonia das ideias europeias sobre o Oriente, que por si mesmas 
reiteram a superioridade europeia em relação ao atraso de lá  [...]. (SAID, 1978, 
pg.18-19) 
 

Uma vez que é o olhar estrangeiro que baliza a descrição realizada, ao expressar as 

marcas da relação tempo-espaço, a historicidade das viagens revelaria “a busca do outro, [...], a 

construção do eu–nós na oposição do outro–eles. Estas narrativas elucidam uma perspectiva 

civilizatória europeia, no alimento da própria civilidade” (LONGHI, DIAS, 2011, p.12). Desse 

modo, a construção do outro e a demarcação do eu–nós, passaria pela própria narração da 

viagem, se constituindo na “demarcação das fronteiras, territoriais, econômicas, políticas e 

culturais, visível em seus símbolos, inserida em sistemas classificatórios perceptíveis na 

observação dos elementos que compõe o todo da viagem” (LONGHI, DIAS, 2011, p.8). Assim, 

tal qual figurado na ficha (imagem 12) que trata do item Alimentação - sendo seus subitens 
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Bebidas; Carnes;  Farinhas; Gorduras, azeites e manteigas; Grãos; Temperos; e Tubérculos -, as 

características tanto do território narrado quando de seus habitantes seriam determinadas pelo 

homem estrangeiro que teria a si mesmo como parâmetro de normalidade. 

 

Imagem 12 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha referente ao item Alimentação, e aos 
subitens Bebidas; Carnes; Farinhas; Gorduras, azeites e manteigas; Grãos; Temperos; e Tubérculos.  
 

 
Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp 

 

Prosseguindo nossa análise, voltemo-nos aos inventários e testamentos. Porquanto 

documentos que tratam perante disposições legais dos bens materiais do sujeito falecido, 

para a historiografia se apresentam como relevantes testemunhos acerca dos aspectos da 

vida não somente do falecido mas, quando analisados em série, da sociedade em que viveu 

– tanto em sua dimensão espiritual quanto material.  

Não à toa Silva Bruno se vale deles para a composição do FECB, mobilizando-os 

também, para além do fichário, na elaboração dos artigos com os quais participa dos três 

Boletins realizados e publicados pelo MCB entre os anos de 1974 e 1976, sendo eles: Os 

antigos inventários e testamentos como fonte de pesquisa Histórico-Social (1974); 

Equipamentos de trabalho nos inventários coloniais de São Paulo (1975); e Quatro tempos da 

HIstória social de são paulo nos tempos coloniais (1976). Para o autor:  

 
Os antigos  “Inventários e Testamentos” constituem, sem qualquer dúvida, a mais 
rica e mais completa fonte de que se dispõe para pesquisas em torno de paisagens 
economicas e social de São Paulo nos tempos coloniais e para o conhecimento da 
vida cotidiana e do ambiente em que se movimentava o morador do planalto 
paulista na época: suas casas, seus móveis, seus utensílios, seus equipamentos de 
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trabalho, seus apetrechos de montaria e carga, suas armas, suas roupas, seus 
alimentos.” (BRUNO, 1974, p.2)  

 
Se o testamento antecede a morte e registra a última vontade do testador em relação 

a disposição de seus bens, o inventário - realizado por autoridade pública - “é o registro 

oficial do patrimônio deixado por pessoa falecida, do qual consta o tipo e o valor monetário 

dos bens acumulados ao longo da vida, bem como a lista de créditos [dívidas ativas] e 

débitos [dívidas passivas] pendentes” onde se dispõe aos herdeiros o que lhes caberá por 

partilha (FURTADO, 2017, p.103). 

Segundo as Ordenações Filipinas, a possibilidade de produção de tais documentos 

era vedada à parte da população, sendo a camada excluída conformada por “homens 

menores de 14 anos; mulheres abaixo de 12; os “furiosos”, ou loucos; os mentacaptos, ou 

“idiotas”; os hereges; os apóstatas; o pródigo ou gastador [...]; os religiosos professos; os 

mudos; os surdos de nascença; as pessoas condenadas à “morte natural”; os escravizados” - 

proibição seguida a risca somente quando assim proferiam seus senhores (FURTADO, 

2017, p.96). Ou seja, ainda que rico testemunho da cultura material de uma sociedade, essa 

fonte beneficia a análise da casa brasileira, sobretudo, de sujeitos de posse. 

Há de se considerar que os testamentos, e principalmente os inventários, no período 

colonial eram compostos por bens moveis tal qual vestimentas, móveis, joias, meios de 

transporte, livros, mapas e instrumentos de trabalho, entre outros objetos de uso pessoal; 

bens imóveis; dividas ativas e passivas; e bens semoventes – à época considerava-se animais 

e sujeitos escravizados, os quais nem sempre eram declarados.  

 
Ninguém ignora que a feição mais destacada da paisagem social de São Paulo 
(como de todo o Brasil) nos tempos coloniais e ainda depois, praticamente 
durante todo o regime monárquico, foi a existência do regime de cativeiro. Os 
inventários e testamentos mencionam poucos escravos, isto é, em quase 
seiscentos documentos registram-se cerca de quinhentos e quarenta cativos, o que 
poderia dar uma falsa ideia da antiga sociedade paulista se, nesses mesmos 
arrolamentos, não figurassem mais de onze mil peças forras ou peças de serviço, 
designações que, ao lado de várias outras, apenas disfarçavam a existencia de um 
regime de cativeiro que não podia ser abertamente declarado com relação aos 
bugres, em face das disposições legais que proibiam a escravização do indígena. 
Os bugres aprisionados pelas bandeiras e mencionados, nos inventários e 
testamentos, como “livres”e “forros”, ou como “peças de serviço”, enchiam as 
fazendas, os sítios e as casas urbanas dos moradores principais.  (BRUNO, 1974, 
p.2)  

 
No que se refere à materialização da habitação brasileira, importa ressaltar que a 

avaliação monetária dos bens necessária à partilha alçou os inventários a importantes fontes 

para o conhecimento da evolução urbana da sociedade conotada. Isso porque, uma vez que 
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diversas características tais quais a localização dos imóveis, a vizinhança, os detalhes sobre a 

edificação, os numero de pavimentos, as características gerais da edificação, as propriedades 

e revestimentos utilizados em sua cobertura, a existência ou inexistência de capelas ou 

construções complementares, por exemplo, influenciavam em seu valor monetário, eram 

então pormenorizadas nos documentos tal qual figurado na Ficha referente ao item Anexos 

da casa  (imagem 13).  

 
Imagem 13 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha realizada com base no inventário 
de Raphael de Oliveira, referente ao item Anexos da casa e aos subitens Edificação para animais; 
Edificação para armazenamento; e Edificação para trabalho. 
 

 
Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp 

 

Vastos e abrangentes tanto no universo da cultura quanto da vida material, os 

inventários e testamentos revelam características, dinâmicas e transformações da sociedade 

escravista pesquisada. Conforme relata Silva Bruno em artigo onde demonstra a 

importância da qual se revestem os documentos mencionados para o estudo da vida 

econômica, social e cultural de São Paulo nos tempos coloniais, fontes dessa natureza 

teriam sido utilizadas por diversos estudiosos da historiografia brasileira, dentre os quais  

encontram-se: Afonso de Taunay, Alfredo Elis Junior, Sérgio Buarque de Holanda, Eldino 

da Fonseca Bracante, Francisco Rodrigues Leite, Carlos Lemos, Alcântara Machado, etc. Na 

mesma palestra revela parecer-lhe útil a realização de um levantamento tão completo 

quanto possível e uma tentativa de classificação das informações contidas nesses 

documentos (BRUNO, 1975) - empreendimento esse, em certa medida, efetivado pelo 

FECB.  

Por último, ao nos atentarmos para os esforços que regeram a construção do 

Fichário, ou seja, a identificação e salvaguarda da materialidade da Casa Brasileira e de seus 
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Equipamentos, constatamos que 17% das fontes utilizadas em sua composição tratam de 

literatura ficcional. Para esse recorte, foram selecionados três autores - José de Alencar, 

Machado de Assis e Aluísio Azevedo -  e um total de trinta e quatro obras, identificadas  a 

seguir: 

 
Tabulação 1 – Inventário das fontes usadas nas fichas rosas. Autores e seus respectivos romances.  

AUTOR OBRA 
ALENCAR, José de. A A Pata da Gazela (1870). São Paulo, Brasil Ed., 1951; A 

Viuvinha (1844-1857). São Paulo, Melhoramentos, s.d.; 
Cinco Minutos (1860). São Paulo, Melhoramentos, s.d.; Diva 
(1855-1864). São Paulo, Ed. Nacional, s.d.; Encarnação 
(1877). São Paulo, Melhoramentos, s.d.; Lucíola (1855-
1862). São Paulo, Melhoramentos, s.d.; O Tronco do Ipê 
(1850-1871). Rio de Janeiro, Ed. Ouro, s.d.; Senhora (1875). 
São Paulo, Ática, 1971.; Sonhos D’Ouro (1871). Rio de 
Janeiro, Garnier, 1872. 2 t.; Til (1846-1872). São Paulo, 
Melhoramentos, s.d. 2 v. 

AZEVEDO, Aluísio A Condessa Vésper (1877-1882). 10 ed. São Paulo, Martins 
Ed./ Instituto Nacional do Livro, 1973; Casa de Pensão 
(1884). São Paulo, Martins Ed., 1960.; Girândola de Amores 
(1882). São Paulo, Martins Ed., 1960; Livro de uma Sogra 
(1895). São Paulo, Martins Ed., 1973.; Cortiço (1890). São 
Paulo, Martins Ed., 1974; O Coruja (1890). São Paulo, 
Martins Ed., 1973.; O Homem (1887). São Paulo, Martins 
Ed., 1970; O Mulato (1881). São Paulo, Martins Ed./ 
Instituto Nacional do Livro, 1975.. 

MACHADO DE 
ASSIS, J. Maria 

A Mão e a Luva (1874). São Paulo, Cultrix, 1960.; Contos 
Fluminenses (1860-1870). São Paulo, W. M. Jackson Ed., 
1957; Dom Casmurro (1857-1897). São Paulo, Ática, 1974; 
Esaú e Jacó (1871-1891). Rio de Janeiro, Ed. Ouro, s.d.; 
Helena (1859-1876). Rio de Janeiro, Ed. Ouro, s.d.; 
Histórias da Meia-Noite (1861-1873). Rio de Janeiro, 
Garnier, s.d.; Histórias Sem Data (1883-1906). Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1977; Iaiá Garcia (1866-1873). 
Rio de Janeiro, Ed. Ouro, s.d.; Memorial de Aires (1888-
1889). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975.; 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1859-1869). São Paulo, 
Ática, s.d.; Obra Completa - Vol II - Páginas Recolhidas.; 
Papéis Avulsos (1850-1877). Rio de Janeiro, José Aguilar 
Ed., 1974; Quincas Borba (1867-1870). Rio de Janeiro, Ed. 
Ouro, s.d.; Relíquias de Casa Velha (1860-1906). Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1975.; Ressurreição (1872). 
São Paulo, Cultrix, 1960; Várias Histórias (1840-1890). Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, 1977. 

Fonte: Museu da Casa Brasileira. Em: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp 
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O emprego da literatura na reconstrução histórica da sociedade brasileira tem sido 

abordado de maneira diversa por historiadores e críticos literários. Ao nos voltarmos para o 

uso das obras acima arroladas, tal qual realizado por Silva Bruno, nos deparamos com o 

terreno ambíguo situado  entre realidade e ficção. “Por mais realista que pretenda ser, o 

espaço representado na ficção nunca é o mesmo espaço que o inspirou, pelos mesmos 

motivos que uma fotografia – que registra um fragmento da realidade selecionado 

subjetivamente – não o é”  (FREIRE, 2008, p.23).  

Considera-se que o papel do espaço na estrutura interna de uma obra, muitas vezes, 

para além de retratar com veracidade a sociedade na qual estariam inseridos seus 

personagens, é descrito enquanto metáfora a fim de ressaltar certas características ou estado 

de espírito. Nesse caso, o espaço é tido não somente enquanto simulacro da realidade, mas 

enquanto elemento narrativo simbólico. Em ambos os casos, há de se levar em conta que: 

 
O termo “verdade”, quando usado com referência à obras de arte ou ficção, tem 
significado diverso. Designa com frequência qualquer coisa como a genuinidade, 
sinceridade ou autenticidade [...]; ou a verossimilhança, isto é, na expressão de 
Aristóteles, não a adequação àquilo que aconteceu, mas àquilo que poderia ter 
acontecido [...]; ou mesmo a visão profunda - de ordem filosófica, psicológica ou 
sociológica - da realidade. (CANDIDO, 2018, p.18)  

 
Todavia, conquanto a obra não apresente retrato fiel dos ambientes figurados nas 

sociedades pesquisadas, estando radicada em seu tempo é reflexo da experiência histórica 

de seus autores (CHALHOUB, 2015). Nesse sentido, para o emprego adequado de tal fonte 

caberia ao historiador perscrutar o protocolo narrativo presente na cena, isto é, situa-la no 

contexto de sua produção. Tal qual se verifica na Ficha referente ao item Costumes 

domésticos e ao subitem Festas (imagem 14) – trecho retirado da obra Histórias da meia-

noite, de Machado de Assis -, pela narrativa literária é possível entrever aspectos diversos, 

tanto culturais quanto materiais, da sociedade da qual é fruto e de seus processos históricos. 
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Imagem 14 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha referente ao item Costumes 
domésticos, e ao subitem Festas. 
 

 
   Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp 

 

Apontados aspectos provenientes das fontes selecionadas pelo recorte do fichário 

verificamos que cada documento forja a evolução da casa brasileira, seus usos, e costumes, 

por perspectivas distintas provindas do ethos de seus produtores, do conteúdo retratado, e 

da tipologia dos documentos mobilizados. No entanto, considerando que Silva Bruno 

pretendera retratar no fichário a evolução da casa brasileira de todas as camadas 

populacionais, ainda que a variedade das fontes  implique na potencialização do FECB pela 

soma das perspectivas que o conformam, visto se atrelarem as narrativas instituídas pelos 

processos históricos que através delas se revelam, grande parte dos itens que o configuram 

parecem haver sido descritos tendo por ponto referencial a materialidade das casas de 

indivíduos do gênero masculino detentores de posses que, definidos enquanto normalidade, 

induziriam os demais elementos e sujeitos figurados na classificação a orbitar no entorno de 

sua existência. Sob esse aspecto, é possível afirmar que o conteúdo do fichário se caracteriza 

pela relação atávica de Silva Bruno com as fontes selecionadas.   

Nestes termos, observa-se que nos fichamentos provenientes dos relatos de 

viajantes, por exemplo, a população indígena é usualmente retratada mediante especificação 

da alteridade, como no subitem Iguaria de Bugre - elemento presente no item Alimentação. 
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De modo distinto, segundo Silva Bruno no que concerne aos inventários e testamentos a 

tecnologia pesqueira dessa mesma população teria sido invisibilizada: 

 
Não são numerosos os registros de equipamentos de pesca nos Inventários e 
Testamentos, o que não deve ser motivo de estranheza porque não se ignora 
quanto foi importante a contribuição indígena, no Brasil, relativamente às 
técnicas e apetrechos de captura de peixes. Em São Paulo, na época a que se 
referem os documentos pesquisados, devia ficar a cargo dos bugres o grosso da 
atividade pesqueira, exercida por meio de anzóis de osso, de madeira ou de 
espinha de peixe do arpão, da flecha ou do envenenamento dos peixes por meio 
de folhas, frutas ou raízes - coisas todas essas que ficariam evidentemente fora dos 
arrolamentos feitos pelos escrivães. Encontrei, entretanto, em um dos 
documentos, uma rede de pescar. E em alguns outros documentos, anzois 
grandes, anzois pequenos, anzois de ferro e linha com seu anzolo (BRUNO, 1975, 
p.17)   

 
Como mencionado, outros itens presentes na classificação instituída revelam a 

influência sócio-histórica adotada no FECB oriunda das fontes utilizadas. Assim, se dentro 

do item Costumes domésticos encontramos o subitem reclusão feminina, o item brinquedos, 

por sua vez, é subdividido em Jogos, Masculinos, Musicais, e Outros. Não à toa na 

classificação de Silva Bruno o adjetivo feminino se liga à reclusão, enquanto masculino se 

liga a brinquedos, recorte temático que acaba por retificar a divisão de gêneros que 

configurara a sociedade determinando e restringindo a mobilidade social das mulheres no 

período vigente  

Reforçando a ideia de que por meio da classificação instituída por vezes a ausência 

se faz presença, está o termo Criadagem, subitem disposto em Costumes domésticos 

(imagem 15). Não obstante os indivíduos referidos serem objetificados mediante a 

classificação instaurada onde figuram ao lado dos subitens Animais, Asseio, Culto religioso, 

Diversos, Festa, Hospitalidade, Jogo, Luto, Refeição, Reuniões, Serão, Sesta, etc.; a 

classificação estabelecida os anula enquanto sujeitos dado que atrela sua existência a um 

determinante externo a si.  

Outro item aparece na classificação do FECB sublinhando o perverso e opressor 

sistema de servidão instituída. Assim, o item Instrumentos de castigo, por sua vez 

decomposto em De aviltamento, De captura e contenção, e De suplício revela o que não é 

traduzido ao se denominar por criadagem o sistema escravista que vigorou oficialmente no 

Brasil durante quase todo o período abarcado nos fichamentos. Como se vê no trecho 

selecionado da obra Várias Histórias, de Machado de Assis, o item criadagem (imagem 15) 
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ao qual se refere Silva bruno não trata unicamente de trabalhadores livres, prestadores de 

serviço, mas de sujeitos escravizados.   

 

Imagem 15 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha referente ao item Costumes 
domésticos, e ao subitem Criadagem. 
 

 
Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp. 

 

Embora se refira à escravatura de maneira crítica – como ao tratar da abolição, ou 

ao mobilizar os documentos em seus artigos-, no que tange a classificação do FECB nos 

parece que Silva Bruno se deixa reger pelas fontes escolhidas. Assim, as informações 

contidas no fichário, quando classificadas de maneira horizontal onde criadagem é 

aproximado a animais e onde instrumentos de castigo de suplício se apresenta na mesma 

camada organizacional que vestes e joias, revelam a banalização com que essas práticas eram 

então encaradas nos meios retratados. 

 
No tempo do Segundo Reinado, que importavam - aos que se beneficiavam 
gostosamente da existência e da legalidade do cativeiro - as injustiças sociais que 
se perpetuavam através das gerações? Que importava que o cativo (filho, neto, 
bisneto de escravos) transmitisse aos seus descendentes sua terrível e 
indescartável situação? O que interessava aos grupos dominantes, aos senhores de 
engenho, aos grandes fazendeiros - e aos seus representante que detinham o 
poder político - era que seus privilégios permanecessem intocáveis, que se 
prolongasse indefinidamente a doce rotina que transformava os negros em bestas 
de carga. [...]. Ser contra o cativeiro era ameaçar a harmonia e o esplendor 
daquele mundo que, para a minoria branca, privilegiada e de longos e sonoros 
sobrenomes, era maravilhoso e não convinha que fosse perturbado. (BRUNO, 
1986, p.257) 
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Para Dias (2002, p.205) “o trabalho do historiador sempre parte da consciência 

possível do momento presente. Existe sempre nas perguntas que o historiador dirige às suas 

fontes interesses do mundo contemporâneo para ele. [...]. Trata-se de um conhecimento 

situado no tempo.” Assim, como num espelho onde o que é classificado reflete aquele que 

realiza a classificação restituindo a ele sua visibilidade, por intermédio da sistematização 

estabelecida no FECB abre-se uma janela por onde vemos quem executa a classificação, ou 

seja, Silva Bruno. Não apenas o pesquisador a serviço do MCB, mas o historiador agente de 

um modo de produção de conhecimento invertendo assim os papéis entre aquele que 

observa e o que é observado. “Porque só vemos esse reverso, não sabemos quem somos nem 

o que fazemos. Somos vistos ou vemos?” (FOUCAULT, 2016, p.6). Porquanto as escolhas 

temáticas inscritas no fichário revelam consigo o sujeito e o tempo que o situa no mundo, 

acreditamos ser o fichário tanto uma descrição social por sua forma quanto por manifestar 

a sistematização de mundo de seu autor.  

 
Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e 
por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, 
comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos 
descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. (FOUCAULT, 
2016, p.12) 

 
Santos ao tratar da atualidade do espaço afirma que "o momento passado está morto 

como tempo, não porém como espaço" (SANTOS, 2012, p.14) e ainda "o espaço é a 

acumulação desigual de tempos" (SANTOS, 2012, p.9). Desse modo, o define como 

camadas impregnadas de fragmentados momentos que cristalizadas como objetos 

geográficos abrigam uma essência e se tornam presentes a partir do instante em que as 

atualizamos, relacionando-as na sociedade e a seus dados modos de produção. Não se 

tratam de camadas sobrepostas, estáticas, mas de camadas que se modificam com o 

modificar das práticas socioculturais e com o passar do tempo, tornando-se desse modo 

uma coisa outra, revelada nesse e através do espaço atual. Tal qual Santos olha para a 

produção do espaço, olhamos para o fichário: artefato cujo conteúdo apresentado se 

articula em 3 tempos e cujo significado se modifica de acordo com o meio em que circula. 

Através do fichário os três pilares temporais - a pesquisa edificada que abarca do ano de 

1500 a 1912; os pesquisadores, o museu e a produção historiográfica da década de 1970; e o 

museu e o espectador que os aborda desde que o FECB é posto em circulação até 2019 - são 

postos em correlação influenciando a interpretação do conteúdo produzido.  



 

   

93  

4. À GUISA DE COMPARAÇÃO: os fichários ESB 

 

Em agosto de 1988 o Instituto de Estudos Brasileiros recebe de Maria Barletta da 

Silva Bruno, viúva de Silva Bruno, a título de depósito, o acervo da Biblioteca e Arquivo de 

Ernani Silva Bruno33. Em setembro de 1990 o instrumento que legaliza a doação em caráter 

revogável é assinado por sua doadora, pelo Prof. Dr. Antonino Guimarães Ferri enquanto 

donatário representante da Universidade de São Paulo (USP), e pelo Prof. Dr. José 

Sebastião Witter, pelo IEB34. Em 29 de outubro de 1990 o então Reitor da USP, Prof. Dr. 

Roberto Leal Lobo e Silva Filho autoriza o recebimento da doação e a formalização do 

processo é concluída35. 

Nesses termos o Fundo Ernani Silva Bruno passa a ser constituído por um total de 

77 caixas de papelão e 14000 fichas de pesquisa, então armazenadas em um móvel fichário 

de 9 gavetas36. Posteriormente, tanto as fichas de pesquisa quanto a maior parte do material 

doado, entre eles documentos, fotografias, artigos de jornais, originais de palestras e 

conferências, programas de curso, cartões postais e correspondências, são transferidos para 

as caixas plásticas  padronizadas do IEB.   

Mais de uma década se passa desde sua constituição quando esse acervo é 

beneficiado com novas aquisições. Maria de Lourdes Freitas Julião, em carta37 datada de 

março de 2003 e destinada a István Jancsó - então diretor do Instituto - oferece ao IEB a 

doação de material por ela reunido que teria servido de subsídio às pesquisas de Silva 

Bruno. Na mesma carta, coloca-se à disposição para organizar voluntariamente o fundo 

ESB. Ambos são prontamente aceitos. Entre o material doado encontramos diversos itens 

que estabelecem correspondência com o FECB e a temática por ele abordada:  

 
4_ Fichas com informações sobre ruas, logradouros públicos, monumentos, 
caixas comerciais, cafés, confeitarias, hotéis, hospitais, jornais, tipografias, etc.  

IV_4_ esse fichário se encontra apenas iniciado. Rascunhos para a preparação 
desse trabalho. "Guia histórico da cidade de São Paulo"(?Z 

V Dicionário da habitação brasileira.  
1.Verbetes - museu da casa brasileira - Iniciado 

                                                
33Arquivo IEB – USP, PROCESSO ADMINISTRATIVO USP, número: 90.1.73.31.0, p.117.  
34Ibid., p.119. 
35Ibid., p.119. 
36Ibid., p.117.   
37Ibid., p.44.   
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2. Índice remissivo do vol. 42 de "inventários e testamentos" (publicação do 
arquivo do estado de SP) seguindo o esquema básico do Fichário Ernani Silva 
Bruno (denominação atual do fichário sobre equipamentos, usos e costumes do 
Museu da Casa Brasileira) - iniciado 
3. material coletado para uma pesquisa sobre "utensílios de cozinha e mesa da 
casa brasileira”. MCB – iniciado38 
 

Em novembro de 2005, nova remessa de documentos é doada por Maria Barletta da 

Silva Bruno e com isso o Fundo atinge um total de 33.294 documentos. 

A partir de 2003 é desenvolvido no IEB o projeto de organização dos documentos 

textuais do Fundo Ernani Silva Bruno. Segundo Vanderli Custódio (2011, p.165), 

coordenadora do projeto39 que contou ainda com a participação de seis estagiários40, seu 

objetivo era divulgar o acervo de Silva Bruno e dele aproximar os formandos de geografia, 

dando a conhecer a importância e as possibilidades de pesquisa de cunho geográfico por 

meio do trabalho no Setor do Arquivo. Para a autora, que no desenvolvimento do referido 

projeto se valera da perspectiva metodológica presente na disciplina arquivística, a escolha 

do fundo teria sido pautada pelo interesse “geográfico e multidisciplinar das temáticas 

trabalhadas pelo seu titular”, bem como pela necessidade de listagem e divulgação dos 

documentos que o integram (CUSTÓDIO, 2011, p. 165). 

 
A organização arquivística de qualquer acervo pressupõe não apenas as atividades 
de classificação, mas também as de descrição. Somente a descrição arquivística 
garante a compreensão ampla do conteúdo de um acervo, possibilitando tanto o 
conhecimento quanto a localização dos documentos que o integram. Nesse 
sentido, podemos afirmar que as atividades de classificação só conseguem ter seus 
objetivos plenamente atingidos mediante a descrição documental. (LOPES41, 
2002, p.15 apud CUSTÓDIO, 2010, p.8). 

  
Mediada pela busca de “um meio termo entre o tempo lento da extroversão de um 

fundo e o tempo urgente da pesquisa pelos consulentes”, pela preservação dos pilares da 

teoria arquivística constituído pelos princípios da proveniência, organicidade, unidade, 

indivisibilidade e da cumulatividade, e visando criar um modelo de instrumento de busca 

que “significasse um passo adiante no caminho da disponibilização do acervo do Instituto”, 

Custodio estabelece as seguintes etapas de trabalho: descrição simples de cada documento, 

                                                
38Arquivo IEB – USP, PROCESSO ADMINISTRATIVO USP, número: 90.1.73.31.0, p.45-46.  
39Realizado com recursos da Codage da reitoria da USP. 
40Camila Orsi Trevisan, José Augusto da Silva Pinto Júnior e Renata Alves Sampaio, na primeira fase (2005-
2007) e Fernando Diório Alves dos Santos, Renata Moura Bacelar de Macedo e Rafael Cesário Aragi, na 
segunda fase (2008-2009).  
41LOPES, André P. A. Como descrever documentos de arquivos: elaboração de instrumentos de pesquisa. São 
Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa oficial do Estado, 2002, p.15 
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conhecimento da vida e obra do signatário do fundo, classificação com a construção de uma 

cronologia estratificada e elaboração de um banco de dado (CUSTÓDIO, 2011, p.170).  

Esse processo resultou na identificação, classificação e categorização de 20.707 

fichas, divididas em 19 sub fichário e atualmente alocadas entre as caixas 59 e 73 do SGA 

(tabela 2). Além de Custódio, trabalhou no fundo ESB a pesquisadora Maria de Lourdes 

Freitas Julião. Tendo passado aproximadamente um ano organizando voluntariamente o 

acervo de Silva Bruno – trabalho interrompido por seu falecimento - é de sua 

responsabilidade a inserção entre os documentos originais de diversas fichas explicativas, 

anotações, fichas mestra e guia, numeração dos fichamentos, e talvez até mesmo a 

nomeação de um ou outro fichário.   

 
Tabela 2 - Denominação dos sub fichários alocados no IEB, e volume de fichas que os constitui. 
 

Título dos sub-fichários No. de fichas 

Autores    1.911 

Cidades Brasileiras e Países      563 

Estampas – Assuntos    245 

Estampas – Localidades     565 

Fichário da Cidade de São Paulo 1.706 

Fichário Sem Nome 2.390 

Glossário de Atividades e Tipos Regionais   150 

Gravuras da Cidade de São Paulo 2.001 

Índice Bibliográfico Temático A 3.278 

Índice Bibliográfico Temático B 1.653 

Índice de Nomes de Ruas Antigas da Cidade de São Paulo    935 

Inventários e Testamentos 3.289 

Mundo Caipira 570 

Origem das Cidades Paulistas 30 

Personalidades 35 

Região Sudeste 496 

Regiões Brasileiras sem o Sudeste 421 

Termos em Desuso nos Inventários e Testamentos 175 

Topônimos – Continentes   294 

                                                                TOTAL 20.707 

Fonte: Custódio, 2010, p. 165-180. 
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Se inicialmente adentramos no mundo de Silva Bruno no IEB pelo exame de 

algumas cartas, manuscritos onde procurávamos espiar palavras, comentários que nos 

permitissem adivinhar sua concepção de cultura e da sociedade brasileira a nos facilitar a 

“leitura” dos fichários, pouco a pouco compreendemos que para vislumbrar o modo como 

havia concebido e mobilizado - no seu fazer história - o nosso objeto de pesquisa, o FECB, 

precisaríamos cumprir o que havíamos anteriormente proposto: confrontá-lo com seu 

fichário pessoal analisando-o pela perspectiva da cultura material.  

Desse modo, nos apartamos dos demais documentos do fundo e demos início ao 

exame dos 19 sub fichários presentes no IEB. Primeiro para acercar-nos ao modo como 

estabelece seu sistema de fichamentos - materialização de um método de pesquisa 

desenvolvido ao longo de sua trajetória profissional. Mas também para identificarmos o 

cenário maior por Silva Bruno englobado.  

O primeiro passo dado para a identificação do material de nosso interesse foi a 

consulta ao catálogo42 on-line do IEB. Essa etapa ocorreu por vias atravessadas uma vez que 

não conseguimos situar as fichas catalográficas referentes aos fichários que desejávamos 

consultar, porquanto as informações catalográficas se referiam às fichas, e não aos fichários. 

Assim, deixamos de lado a pesquisa no catálogo virtual e estabelecemos, como meta, a 

análise de cada caixa (59 a 73). Através de trabalho sistemático de observação buscamos 

desvendar e esquematizar sua constituição e ordenação a fim de identificar tanto as 

temáticas trabalhadas como as diferenças que se fazem ver com base no estudo material de 

cada fichário, e assim, investigar seu conteúdo com maior precisão e coerência. 

Como resultado dessa imersão, procurando conhecer os assuntos inventariados por 

Silva Bruno por meio da catalogação de suas fichas-guia, chegamos ao levantamento aqui 

reproduzido (tabulação 2) que nos fornece um panorama conceitual do fichário. Devido a 

originalidade formal e especificidades de cada sub-fichário, nos restringimos a criar um 

panorama por meio da indicação dos núcleos temáticos. Para tanto, indicamos as fichas-

mestra que determinam onde começa cada sub fichário, sinalizamos seu conteúdo mediante 

a descrição das fichas guias que o configuram, assim como as caixas em que se encontram.  

 
 

                                                
42Arquivo IEB – catálogo eletrônico. Disponível em: 
<http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaAcervo.asp?Tipo_Consulta=Acervo&Acervo_Codigo=42
&Setor_Codigo=1>. Acesso em: 11 dez. 2019. 
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Tabulação 2 – Relação dos sub fichários pessoais de Silva Bruno alocados no IEB, com identificação 
das fichas-guia que os compõem e das caixas onde se localizam. 
 

SUBFICHÁRIO  
Fichas-mestra  

Fichas-guia com indicação das caixas onde foram localizadas.  

Inventários e 
testamentos 

caixa 59: Casas; Canoas e Barcos; Armas e Munições; Apetrechos de Trabalho; 
Apetrechos de Montaria; Escravos e Gente de Serviço; Correntes e Grilhões; Criação de 
Animais; Instrumentos Musicais; Livros; Móveis  
caixa 60: Objetos de Uso Pessoal; Peças de Decoração; Peças de Iluminação; Plantas e 
Plantações; Produtos Armazenados; Rouparia - Roupa de Cama; Mesa e Banho; Terras; 
Utensílios - Cozinha e Mesa; Utensílios – Higiene; Utilidades Caseiras; Vestuário.  

Termos em desuso 
nos inventários e 

testamentos 

caixa 61: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. 

Índice de gravuras da 
cidade de São Paulo 

caixa 61: Abastecimento de Água; Acidentes Geográficos; Bairros e Favelas; Casas de 
Moradia; Cemitérios; Chácaras - Sítios - Fazendas; Edifícios Escolares; Edifícios de 
Instituições Científicas; Edifícios de Instituições Culturais; Edifícios de Instituições 
Particulares; Edifícios Públicos; Edifícios Religiosos; Obras Públicas; Sítio Urbano; 
Monumentos; Serviços de Assistência Social; Indústria - Comércio - Bancos; Serviços 
Médico - Hospitalares; Vias de Comunicação; Dúvidas a Resolver; Logradouros 
Públicos. 

Índice de nomes de 
ruas antigas da 

cidade de São Paulo 

caixa 61: A, B,  C,  D,  E,  F,  G, H,  I,  J, K,  L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, YZ 

Glossário de 
atividades e tipos 

regionais 

caixa 62: Bois e Vaqueiros, Bugre e Sertão, Caboclos e Matutos, Caça e Pesca, Cidade 
Pequena, Engenho e Fazenda, Imigrantes, Negros e Escravos, Ouro e Garimpo, 
Seringal, Tropeiros. 

divisória em branco 
(Mundo Caipira)  

 

caixa 62: Armas e munições, Caça, caracteres Gerais, Condições sanitárias, Costumes, 
Crendices, Criação de boi, dança e música, Geografia, Habitação - utensílios, Histórico, 
Imigrantes, Indústria, indústria caseira, Lavoura, Lazer - diversões, Lendas e mitos, 
Máquinas, Medicina, Mutirão, Paisagens, Pecuária, Pesca, Poesia popular, Povoamento, 
Situação Atual, Terras disponíveis, Transporte - Transporte Vestuário, Utensílios, 
Vestuário. 

Estampas - 

Assuntos 

caixa 62: Alimentação; Abastecimento de água; Artes e letras; Café; Cana de açúcar; 
Carregadores; Cenas e Tipos Regionais;  Comércio; Embarcações;  Episódios e locais 
históricos; Equipamentos de trabalhos; Extrativismo; Ferrovia;  Folclore; Fortalezas; 
Quartéis; Habitações, Móveis, Utensílios; Índios; Indústria; Lavoura; Lazer, Festas, 
Diversões; Mineração; Montaria; Negros; Paisagens, árvores, animais; Pastoreio; Portos, 
cais, trapiches; Religião, costumes; Rodovias e pontes; Técnicas construtivas; Técnicas 
populares; Tropas e Ranchos; Tropeiros e Ranchos; Urbanismo, arborização, parques; 
Veículos; Vestuário 

Estampas – 
Localidades 

caixa 62: A; B;  C;  D;  E;  F;  G;  I;  J; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V;  X; YZ. 

Estampas - países 
(Topônimos) 

caixa 62: África; América; Ásia; Ficha guia feita de papel cartão vermelho sem nenhuma 
indicação; M; Europa; Oceania; G; I; J; M; P.  
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*Fichário sem ficha-
mestra 

 

caixa 62: Alimentação; Animais; Arquitetura; Arte popular; Artes; Artes gráficas; Artes 
plásticas; Caça; Caminhos; Carros; Ciências humanas; Comércio; Comunicação; 
CULTURA BRASILEIRA. Patrimônio; Economia; Etnografia; Extrativismo; Ferrovias; 
Folclore; Geografia; Habitação. 
caixa 63: História do Brasil; História Geral; Ideologias; Imigração; Indústria; Memórias; 
Música e Teatro;  Poesia; Ficção de outros Países; Geografia e Transportes; Literatura. 
História e Crítica; Brasil Sul.  

Origem de Cidades 
Paulistas 

caixa 63: A; B;  C;  D;  E;  F;  G; H;  I;  J; k; L; M; N; O; P; Q; R; S 

Região Sudeste (SE) caixa 63: Música; Música folclórica; Música popular; Navegação Fluvial; Navegação 
Marítima; Pesca; Povoamento; Problemas brasileiros - políticos; Problemas Sociais; 
Recreação; Referências; Rodovias; Teatro; Técnicas Populares; Tecnologia; Tropas - 
Ranchos; Vegetais; Viação. 
caixa 69. 

Índice Bibliográfico 
Temático - A 

caixa 63: Agricultura; Bahia; Linguística; Literatura; Medicina; Mineração; Minerais 

Índice Bibliográfico 
Temático - B 

caixa 64: Antropologia e Sociologia (Brasil); Arquitetura e Artes Plásticas; Biografias; 
Ciências humanas (estudos teóricos); Crônicas (miscelânea); Documentário 
(Amazônia); Documentário (nordeste); Documentário (Sergipe - Bahia); Documentário 
(Brasil); Documentário (cidade de São Paulo); Documentário (Espírito Santo-Rio-
Minas); Documentário (Sul); Documentário (Grande Oeste); Documentário (Estado de 
São Paulo); Documentário (Países); Economia. História econômica; Ensaios Ideológicos 
e Políticos; Ficção Portuguesa. 

Fichário do Século - 
Cidade de São Paulo 

caixa 65: A; B;  C;  D;  E;  F;  G; H;  I;  J; k; L; M; N; O.  
caixa 66: P; Q; T.  
caixa 67: R; S; T; U; V; W; X. 

*Fichário sem ficha-
mestra 02 

caixa 68, 69, 70 e 71. 

Sem Autor caixa 72. 

Autores e Obras caixa 72: A; B; Q; R; B; C; D; E; F;  G; H;  I;  J; K; L; M; C; D; E; F; G; H;  I;  J; K; L; M; S; 
N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; XY; Z.  
caixa 73: N; O; P. 

Personalidades caixa 63: A; B;  C;  D;  E;  F;  G; H;  I;  J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; WX. 
caixa 73: A; T; U; V; W; XY; Z 

  

A origem de nossa dificuldade em compreendermos o fichário e identificarmos os 

assuntos ali figurados, dificuldade esta provenientes da mudança do suporte para o qual 

fora projetado, foi parcialmente resolvida quando pudemos visualizar seu conjunto 

colocando as caixas lado a lado (imagem 16). Enquanto a inserção de uma ficha em seu 

conjunto - isto é, no fichário ao qual pertence - nos fornece indícios para que possamos 
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interpretá-la, ao nos depararmos com as fichas soltas na consulta virtual do fundo ESB - 

meio usual de solicitação da documentação que desejamos consultar - grande parte das 

relações possivelmente estabelecidas se esvaziam, tornando mais árido o caminho da 

pesquisa e a identificação do conjunto dos sub fichários.  

 

Imagem 16 - Fichário pessoal de Silva Bruno em sua totalidade. Fichas catalogadas no Sistema de 
Gerenciamento de Acervos (SGA) do IEB, desmembradas entre caixas 59 a 73.  
 

 
Fonte: Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno – Fotógrafo: autoria própria (2019). 

 

Ainda assim, o reconhecimento acerca da organização e classificação do fichário não 

se mostrou fácil ao primeiro contato. Na tentativa de identificar os 19 sub fichários 

indicados no artigo de Custódio, percebemos que muitos deles apresentam configurações 

imprecisas, estando por vezes misturados. Se na casa de Silva Bruno os fichários 

encontravam-se armazenados em móvel que lhes fornecia o manuseio pretendido por seu 

autor, ao ser transpassado para o fundo ESB, alocado em gavetas de ferro, e posteriormente 

distribuído em 15 caixas plásticas43 - cada uma delas contendo um ou mais sub fichários, ou 

                                                
43 por questões estruturais do IEB as fichas não puderam ainda ser condicionadas em um móvel fichário, ou 
algo similar.  
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até parte de um sub fichário -, o fichário acaba perdendo parte de sua funcionalidade. 

Exemplo disso é que o excesso de fichas em algumas caixas não nos permite percorrê-las 

com os dedos. Além disso, as fichas de alguns sub fichários, por serem mais altas que a caixa 

padrão, foram amarradas em tomos e guardadas na horizontal. Constata-se, nesses termos, 

que a mudança de suporte, para além de alterar o modo de acesso aos sub fichários 

dificultando a fluidez da consulta, o acesso ao conteúdo, e a identificação visual das fichas-

guia, modifica também o sistema de proximidades instituído às fichas. Ainda que, seguindo 

os parâmetros arquivísticos estabelecidos pelo IEB, sua sequência original tenha sido 

mantida, a alteração no modo de circulação do objeto acabara por transformar a recepção 

do texto – aspecto que voltaremos a abordar. 

  Mediante a observação dos múltiplos fichários de Silva Bruno e de suas fichas, 

constata-se que não há uma sistematização padronizada dos fichamentos, de modo que 

cada fichário apresenta parâmetros organizacionais e classificatórios distintos. Para que essa 

ordenação não se mantenha tão etérea, descrevemos alguns pormenores formais que a 

refletem. Por exemplo, o sub fichário Índice de gravuras da cidade de São Paulo ao invés de 

ser composto por fichas como os demais, é composto por envelopes pardos contendo 

pequenas tiras de papel preenchidas por informações manuscritas e dispostos por ordem 

alfabética. O sub fichário Índice de nomes de ruas antigas da cidade de São Paulo cujas fichas 

foram também manuscritas - e não datilografadas como a maior parte dos fichários – 

apresenta diversas fichas rasuradas. Há um fichário sem ficha mestra, possivelmente o 

início do fichário Índice Bibliográfico Temático – A, alocado na caixa 63, contendo apenas 

fichas guias. Esse fichário é mais amarelado que os demais. Já o Fichário do Século - Cidade 

de São Paulo possui fichas maiores, amarradas em maços e encaixotadas na horizontal. Na 

caixa intitulada Estampas há um fichário sem fichas-guia. Suas fichas foram amarradas em 

diversos montantes, cada um classificado com um post-it que revela seu lote e numeração. 

O conteúdo de suas fichas se assemelham ao fichário do MCB indicando: numeração, 

trecho da obra, autor ou local de publicação, localização, e espécie de "palavra chave” a que 

se refere o fichamento. O fichário Sem autor, não apresenta fichas guia.  Já as fichas guia do 

Fichário Autores e Obras parecem estar misturadas às fichas-guia do fichário 

Personalidades, que por sua vez encontra-se dividido em duas caixas distantes uma da 

outra: 63 e 73. Há por fim diversas fichas soltas, manuscritas com caneta em pequenos 

pedaços de rascunho que não chegaram a ser datilografadas nem sistematizadas, parecendo 
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incompletas quando comparadas às demais. 

 Para além dessas múltiplas diferenças, a metodologia de fichamento instituída ao 

FECB nos parece ser a evolução tanto formal quanto temática das metodologias aplicadas 

aos sub fichários presentes no fundo ESB. Como se a experiência anteriormente adquirida 

por Silva Bruno lhe houvesse provido fundamentos para elaborar tanto o método de 

sistematização e diagramação das fichas, quanto para apontar as fontes que melhor 

serviriam aos interesses do FECB enquanto acervo do Museu da Casa Brasileira. Nas Fichas 

abaixo (imagem 17), por exemplo, referentes ao sub-fichário Mundo Caipira e alocadas no 

item Crendices, vemos a mesma estrutura formal posteriormente reproduzida no FECB 

onde são contemplados o item e subitem tratados, a fonte, região, e o trecho onde a 

informação de interesse é revelada. Para além da aproximação formal, utiliza-se enquanto 

narrativa acerca de um modo de vida rural a descrição de estrangeiros - a primeira ficha 

conformada por relato de Emilio Willems, antropólogo e sociólogo alemão; e a segunda de 

Auguste de Saint-Hilaire, botânico, naturalista e viajante francês - reproduzindo a 

construção sócio-histórica do território nacional pelo viés da alteridade, tal qual ocorre no 

FECB mediante a utilização das crônicas e relatos de viajantes.  

 

Imagem 17 – Fichário pessoal de Silva Bruno. Ficha referente ao sub-fichário Mundo Caipira, item  
Crendices.  
 

 
Fonte: Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno – Fotógrafo: autoria própria (2019). 
 
 Se os viajantes anteriormente fichados por Silva Bruno em suas pesquisas foram 

novamente utilizados enquanto fonte para a elaboração do FECB, os inventários e 

testamentos, tal qual identificamos pelo cotejamento das fichas abaixo, uma do FECB 

(imagem 18), e a outra do Fichário pessoal de Ernani alocado no IEB (imagem 19), também 

o foram. Como se percebe, a ficha referente ao item Costumes domésticos e ao subitem 
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Religiosidade encontrada no FECB reproduz o exato fichamento anteriormente feito por 

Silva Bruno, que a época classificara a mesma descrição, então retirada do inventário de 

Estevão Ribeiro Garcia.  

 

Imagem 18 – Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha referente ao item Costumes 
domésticos, e ao subitem Religiosidade. Trecho retirado do inventário de Estevão Ribeiro Garcia.  
 

 
Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: <http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. 
 

Imagem 19 – Fichário pessoal de Silva Bruno. Ficha referente ao item Inventários e testamentos e ao 
subitem Peças de decoração. Trecho retirado do inventário de Estevão Ribeiro Garcia.  
 

 

Fonte: Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno – Fotógrafo: autoria própria (2019). 
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 Oculta entre diversas fichas, encontramos a ficha-mestra denominada Estampa-

Países. Essa ficha apresenta aspecto mais conservado que as demais e nos chama atenção 

para as interferências sofridas pelo fichário, que vão desde inserções manuscritas e 

acréscimos de numeração em fichas, à inserção de fichas novas em fichários antigos - que 

pelo tipo de material e desgaste do papel inferimos serem posteriores aos fichamentos 

confeccionados por Silva Bruno.  

 Como evidenciado, tal artefato sofrera interferências diversas ao longo de sua 

existência: inicialmente pelo próprio Silva Bruno, que vai modificando a sistematização de 

seus fichamentos, posteriormente, ao ser doado ao IEB e alocado em novos 

compartimentos, em seguida por Julião, por Custódio e pelas estagiárias e estagiário que 

participaram do projeto de ordenação do fundo ESB, e finalmente por nós, usuários. 

Conforme Delmas, 

 
Entre o momento no qual um documento é concebido e produzido – aquele em 
que o processo ao qual pertence é encerrado – e o momento em que, numa sala de 
leitura de arquivo, o usuário recebe o documento ou o processo que contém as 
informações que procura, passaram-se um tempo e uma sequência de 
informações. (DELMAS, 2010, p.79) 

 
 Sendo assim, se o Fichário pessoal de Silva Bruno nos parece conter os primórdios 

tanto formais quanto conceituais da metodologia posteriormente aplicada ao Fichário dos  

Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira nos dando a conhecer a experiência de 

sistematização de conteúdo e fichamentos anteriormente adquiridas por Silva Bruno em 

suas pesquisas, nos recorda também do fazer coletivo e do “caráter complexo e movediço 

que atravessa o trabalho arquivístico” (DELMAS, 2010, p.79) em sua busca por assegurar 

aos fichamentos tratamento documental pertinente à sua utilização e preservação.  
 

4.1. Das fichas, livros e links: da cultura popular à história nova 

 

A linguagem fez-nos perceber, de forma inconfundível, como a memória 
[Gedächtnis] não é um instrumento, mas um meio, para a exploração do passado. 
É o meio através do qual chegamos ao vivido [das Erlebte], do mesmo modo que 
a terra é o meio no qual estão soterradas as cidades antigas. Quem procura 
aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um 
homem que escava. Fundamental é que ele não receie regressar repetidas vezes à 
mesma matéria [Sachverhalt]– espalhá-la, tal como se espalha terra, revolvê-la, tal 
como se revolve o solo. Porque essas “matérias” mais não são do que estratos dos 
quais só a mais cuidadosa investigação consegue extrair aquelas coisas que 
justificam o esforço da escavação. Falo das imagens que, arrancadas de todos os 
seus contextos anteriores, estão agora expostas, como preciosidades, nos 
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aposentos sóbrios da nossa visão posterior – como torsos na galeria do 
colecionador. E não há dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo guiando-se 
por mapas do lugar. Mas igualmente imprescindível é saber enterrar a pá de 
forma cuidadosa e tateante no escuro reino da terra. E engana-se e priva-se do 
melhor quem se limitar a fazer o inventário dos achados e não for capaz de 
assinalar, no terreno do presente, o lugar exato em que guarda as coisas do 
passado. Assim, o trabalho da verdadeira recordação [Erinnerung] deve ser 
menos o de um relatório, e mais o da indicação exata do lugar onde o 
investigador se apoderou dessas recordações. Por isso, a verdadeira recordação é 
rigorosamente épica e rapsódica, deve dar ao mesmo tempo uma imagem daquele 
que se recorda, do mesmo modo que um bom relatório arqueológico não tem 
apenas de mencionar os estratos em que foram encontrados os achados, mas 
sobretudo os outros, aqueles pelos quais o trabalho teve de passar antes. 
(BENJAMIN, 2015, p.101)  
 

São evidentes as disputas que perpassam a trajetória desse artefato. Primeiro no 

tocante à sua autoria, como vimos atribuída quase que unicamente a Silva Bruno. Também 

no que diz respeito aos objetivos que ao longo das décadas lhe foram sendo imputados por 

terceiros, e ainda, pelas interferências realizadas em sua materialidade. Soma-se a essas a 

divergência concernente ao tipo de casa brasileira retratada, reflexo das distintas 

concepções de cultura que embasaram a fundação do MCB. E por último ao ser criado 

enquanto instrumento de pesquisa aberto à consulta pública, quando é então patrimoniado 

pelo MCB e encerrado no CEDOC tendo seu modo de circulação alterado.  

Nos valemos dos termos de Walter Benjamin e seu homem que escava para 

examinarmos o sistema instituído pelo qual a representação histórico-literária da evolução 

dos costumes referentes a habitação brasileira são edificados. Desse modo, perscrutamos o 

que advém do FECB no presente conscientes que por meio do solo remexido um novo 

discurso é proferido revelando-nos tanto do objeto encontrado, quanto do entorno que o 

detém. 

O objeto histórico, quando sacralizado, deixa de lado sua função utilitária inicial e se 

torna outro, adquirindo significados que ultrapassam sua intencionalidade primeva. Essa 

característica de objeto histórico passa então a geri-lo, a conduzir sua interação com o 

mundo cabendo a nós captar o que é derramado de sua existência. Assim, tão importante 

quanto nos aproximarmos dos objetivos para os quais o FECB foi projetado, até porque 

cientes da impossibilidade de os delimitarmos com asserção, é olharmos para as 

interferências que esse artefato sofreu ao longo de sua trajetória. Uma vez que as narrativas 

construídas para as justificar e o meio como é então difundido institucionalmente são por 

vezes alterados, altera-se também, de acordo com o contexto museológico ao qual se coloca 

à disposição, o discurso e as narrativas históricas que através dele são proferidas. Como 
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consequência desse cenário o fichário adquire uma dupla funcionalidade e passa a ser 

entendido não unicamente pelo que reflete de seu conteúdo enquanto objeto utilitário, mas 

também pelas identidades institucionais nele alternadamente projetadas. Camargo e 

Goulart advertem que:   

 
Alçados à categoria de patrimônio histórico, os arquivos partilham com as demais 
entidades uma função cultural (no sentido amplo desse conceito), fornecendo 
subsídios que permitem reconstituir a trajetória das pessoas jurídicas e físicas 
cujos documentos se preservaram e, por extensão, o contexto social em que 
atuaram. (CAMARGO; GOULART, 2015, p.24) 

 
Se por vezes na descrição dos desdobramentos ao que nosso objeto é submetido nos 

referimos ao ‘fichário original’, o fazemos conscientes de sua mutabilidade e das diversas 

atribuições conceituais e interferências formais que configuram sua existência, 

evidenciando o processo coletivo que o permeia. Nesses termos, é importante salientar que 

“nenhuma ação se compõe de um único passo, e sim de uma sucessão deles: além disso, 

nenhum passo é isolado e independente daqueles que o precedem ou daqueles que o 

sucedem” (DELMAS, 2010, p.58).  

Segundo Guerra, (1995, p.138-139) em 1979, após a exoneração de Silva Bruno, o 

descarte do fichário foi ordenado e o mesmo foi posto de lado até meados de 1995 quando 

Leila Mezan Algranti – ex-integrante da equipe que elaborou o FECB – ao ser convidada 

por Fernando Novais para escrever o capítulo Famílias e vida doméstica da coleção História 

da Vida Privada no Brasil (1997) procurou utilizá-lo como fonte para suas pesquisas.  

Não podemos nos furtar de comentar que Algranti, atualmente professora titular de 

História do Brasil na Universidade de Campinas, ao lado de colegas tais quais Laura de 

Mello e Souza e Nicolau Sevcenko, ambos organizadores de volumes da referida coleção - 

tendo Souza se encarregado do volume Cotidiano e vida privada na América Portuguesa, e 

Sevcenko do volume República: da Belle Époque à Era do Rádio – cursara, na década de 

1980, a faculdade de História Social da Universidade de São Paulo que carregava em seu 

quadro docente intelectuais como Ulpiano Bezerra de Meneses, Maria Odila Leite da Silva 

Dias e Fernando de Novais. A esse quadro também pertencera, anteriormente, Sérgio 

Buarque de Holanda que, contudo, no período referido, já se havia aposentado em protesto 

ao AI-5 e as subsequentes cassações na USP. Novais, que fora seu orientador tanto no 

mestrado, quanto no doutorado, fora também quem a convidara para integrar a coleção 
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proferida. Advém apontar que assim como Algranti, essa geração rompera com as vias 

“clássicas” históricas até então instituídas. 

A “nova” história da qual aqui tratamos, caracterizada também como história total, 

ou história estrutural, ganha seus contornos na École des Annales, na França. Longe de ter 

uma  definição categórica, sua contextura se apresenta sobretudo por aquilo à que se opõe, 

a dizer, enquanto “reação deliberada contra o paradigma tradicional”, isto é, ao modo até 

então instituído de se fazer história com base na política. Segundo Peter Burke, a nova 

história começa a se interessar por toda a atividade humana. Desse modo, “o que era 

previamente considerado imutável é agora encarado como uma construção cultural sujeita a 

variações, tanto no tempo como no espaço” (BURKE, 1992, p.2). 

Para o autor, seis pontos caracterizam essa nova maneira de se relacionar com o 

passado: 1) a realidade passa a ser vista enquanto construção  social ou culturalmente 

construída; 2) a preocupação dos historiadores se volta às estruturas, em contraponto aos 

historiadores tradicionais que abordam os acontecimentos enquanto narrativas; 3) a visão 

de uma história vista “de cima”, preocupada com os grandes feitos dos grandes homens é 

substituída pela “história vista de baixa” que traz em seu âmago as pessoas comuns e suas 

experiências da mudança social; 4) adota-se o uso de variadas fontes em contraponto a 

soberania dos documentos e registros oficiais que, em geral, expressam o ponto de vista 

oficial; 5) transforma-se a o modelo de explicação histórica por meio da elaboração de 

novos questionamentos realizados ao objeto de estudo, que passa a abranger “tanto os 

movimentos coletivos quanto individuais, tanto as tendências, como os acontecimentos”; 

por fim, 6) substitui-se o paradigma de uma História tida por objetiva e consensual, por 

uma História concebida enquanto representação de estrutura de convenções, esquemas e 

estereótipos variável entre culturas, ou seja, constituída por pontos de vistas opostos 

(BURKE, 1992). 

Norteada por esse novo viés historiográfico, Algranti - ex-integrante da equipe que 

edificara o fichário e, portanto, conhecedora da riqueza de dados nele contidos - 

identificara-o enquanto profícua fonte para o artigo que se propusera a realizar. Nesse 

contexto, ao descobrir seu abandono institucional, Algranti sugere à Marlene Milan 

Acabaya - que então acabara de assumir a direção do MCB - sua recuperação. A sugestão é 

de pronto aceita pela nova gestora que vislumbrando a importância do fichário contrata 

Julião para organizá-lo. Esse processo fora realizado de acordo com os parâmetros de 
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organização do FECB estabelecidos por Silva Bruno na década de 1970, e durou cerca de 

um ano.  

Nessas circunstâncias, a partir de 1998, inicialmente sob a coordenação de Glória 

Bayeux, o conteúdo do FECB foi digitalizado e inserido em um banco de dados. Em 2001 o 

mesmo foi adaptado e publicado em coleção de livros denominada Equipamentos, Usos e 

Costumes da Casa Brasileira, composta por cinco volumes: Alimentação; Construção; Usos 

e Costumes; Objetos; e Equipamentos (2001)  (imagem 20).  

 

Imagem 20 – A coleção “Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira” editada pela EDUSP. 
 

 
Fonte: fotografia de autoria e acervo pessoal (2019). 
 

Em 2005 o conteúdo do Fichário, somado a material complementar produzido pelo 

MCB, foi disponibilizado para consulta virtual em seu site44 (imagem 21). Configura o 

material de apoio um ensaio no qual o FECB é apresentado, um ensaio sobre as 

especificidades do acervo digital, diversos artigos tanto temáticos sobre aspectos 

habitacionais e sobre o fichário, quanto biográficos e históricos sobre Ernani Silva Bruno, 

                                                
44MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Equipamentos da Casa Usos e Costumes. Disponível em: 
<http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. acessado em 31 de julho de 2018. 
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produzidos por professores especialistas45 das áreas abordadas a convite do MCB. Também 

foram incluídos recursos imagéticos que, buscando ilustrar os 24 temas abordados no 

FECB, apresentariam um panorama sobre o cotidiano na casa brasileira. Para tanto 

utilizou-se paisagens e cenas cotidianas de Jean Baptiste Debret. Além disso, no recurso 

Navegue pela obra de Gilberto Freyre (imagem 21), ilustrações de Lula Cardoso Ayres, M. 

Bandeira e Cícero Dias presentes nos livro Casa Grande & Senzala, e Sobrados e Mucambos, 

foram associadas a extratos do banco de dados cujo acesso é viabilizado por um repertório 

fragmentado em três listas. Complementa o site  um link de acesso à bibliografia utilizada 

por Silva Bruno para a confecção do FECB e outro denominado Minha Pesquisa, onde é 

possível ao consulente salvar as citações pesquisadas.  

 

Imagem 21 – O “Arquivo Ernani Silva Bruno – Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da 
Casa Brasileira” em sua versão digitalizada; e a página de acesso ao recurso Navegue pela obra de 
Gilberto Freyre. 
 

   
 Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: <http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. 
 

Conforme demonstra o gráfico abaixo (imagem 22) que trata das citações realizadas 

aos livros de Silva Bruno compreendidas entre o período de 1950 a 2010, o interesse pela 

sua obra - aqui medido pelo exponencial aumento das citações acadêmicas relativas aos 

livros de Silva Bruno - coincide com a recuperação e digitalização do fichário e com o 

fortalecimento da “nova” história no Brasil. Se na década de 1970, quando desenvolve o 

Fichário no MCB, sua obra é referida 24 vezes, na década de 1990 - mesmo período em se 

                                                
45 Carlos Lemos escreveu sobre Construção e também sobre Silva Bruno; Denise Sant’Anna escreveu sobre 
Concepções de limpeza; Henrique Carneiro sobre Alimentação; Leila Mezan Algranti sobre Costumes 
domésticos; Maria Auxiliadora Dias Guzzo sobre Imaginário da colonização – objetos e equipamentos; Maria 
de Lourdes Julião, sobre Ernani Silva Bruno e sobre o FECB. Museu da Casa Brasileira. Arquivo Ernani Silva 
Bruno. Disponível em: http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp  Acesso em 7 de nov.2019 
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inicia o resgate do fichário – suas obras alcançam 75 citações, subindo para 254 na década 

de 2000, e chegando a 282 na década de 2010.   

 
Imagem 22 – Gráfico referente ao número de citações acadêmicas realizadas às obras de Ernani 
Silva Bruno, entre as décadas de 1950 e 2010.  
 

 
Fonte: Google Acadêmico (2019).  
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Diante do contexto dado, nos parece que tanto o resgate do fichário quanto o 

incremento à recepção da obra de Silva Bruno demonstrada pelo exponencial aumento das 

citações a ela referentes teriam se configurado enquanto reflexo da referida virada 

historiográfica em curso no período retratado que, no Brasil, parece ganhar robustez com o 

lançamento da Coleção História da Vida Privada no Brasil (1997). No prefácio da referida 

obra Novais - seu organizador-, pontua ser o objetivo da publicação: “elaborar uma obra 

que tente ser, ao mesmo tempo, uma contribuição à história da vida privada e do cotidiano 

entre nós, bem como uma reflexão sobre os caminhos da nova historiografia”, e ressalta ser 

a abertura de novas temáticas a principal qualidade da “nova” história (NOVAIS, 1997, 

p.8). O que se busca, segundo o autor, é a reconstrução dos aspectos do cotidiano e da vida 

privada no processo histórico da formação brasileira, o  que em sua concepção significa “o 

esforço da recomposição dessas esferas de existência articuladas com o quadro geral de 

nossa ”velha” história” (NOVAIS, 1997, p.9).  

Isto posto, voltemos à trajetória do fichário. Atualmente o Fichário localiza-se no 

CEDOC e sua consulta não é facultada ao público. Segundo Adélia Borges46 (s.d., p.3), 

diretora do MCB à época da virtualização do fichário, o acervo se encontraria suscetível a 

futuras ampliações sendo o próximo passo pretendido para o seu desdobramento a 

incorporação das referências da primeira metade do século XX. Guerra e Simões (s.d. p.5) 

ao constatarem ser essa “apenas uma fase de um projeto que pode e deve ter continuidade 

de forma a reforçar sua condição de centro de referência no estudo dos equipamentos da 

casa brasileira, seus usos e costumes” corroboram o caráter de banco de dados em 

desenvolvimento que o MCB então lhe denotara. 

 Ao tratar da trajetória do Arquivo Ernani Silva Bruno, Fichário dos Equipamentos, 

Usos e Costumes da Casa Brasileira, identificamos o que se apresenta como paradoxo que 

permeia seus objetivos e metodologia iniciais, e seus desdobramentos: esse banco de dados 

criado a fim de servir de material de pesquisa para o público e funcionários do museu, na 

medida em que é encerrado no CEDOC, se fecha para os mesmos e para as relações que, no 

que toca sua materialidade, só podem ser estabelecidas a partir de sua interatividade com o 

outro.  

Contrapondo-se ao encerramento do FECB temos sua digitalização e publicação 

virtual, assim como o lançamento da coleção de livros realizada pelo Museu. Essas 

                                                
46Diretora do Museu da Casa Brasileira entre 2003 e 2007.  
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proposições teriam por objetivo a democratização do acesso ao conhecimento que no FECB 

se encerra e, ao que indica Borges, viriam à tona, para guarnecer-lhe maior projeção 

pública: “acreditamos no poder transformador que essa democratização do acesso ao 

conhecimento possui, especialmente num país como o nosso” (BORGES, s.d., p.3). 

Para Ana Maria Camargo e Silvana Goulart (2015, p.38) o “fenômeno da 

virtualização é responsável também pelas mudanças que se observam na própria dinâmica 

entre o interior e o exterior das organizações”. Nessa perspectiva, a democratização do 

FECB afetaria não só aspectos alusivos a seus desdobramentos formais mas interferiria 

igualmente na relação que o Museu estabelece entre seu público e o acervo que detém, dado 

que o ponto de contato entre ambos se transfere da visitação à instituição para o acesso à 

internet: 

 
Tudo se passa como se o mundo da velocidade, sincronia, ubiquidade, 
transitoriedade e desmaterialização não mais pudesse conter documentos. São as 
informações que imperam como fatores estruturantes dos sistemas de gestão, 
consagrando um padrão de fluidez que, a meio caminho entre dados e 
conhecimentos, se coaduna perfeitamente com outros elementos etéreos: o espaço 
sem limites da internet e a utopia da conexão e do partilhamento total. 
(CAMARGO; GOULART, 2015, p.95-96)  

 
Segundo Ana Pato (2012, p.89), diante das novas possibilidades instauradas tanto 

físicas, quanto teóricas em torno desse modus operandi - o arquivo em suas novas 

dimensões digitais - seria preciso “[...] em primeiro lugar, admitir que o desdobramento 

destes acontecimentos provém da forma como as tecnologias são utilizadas. Nenhuma 

tecnologia é emancipadora per si”.  

A partir dessas reflexões constata-se que, se por um lado o FECB se encerra 

enquanto materialidade originária, a sua aderência a novos instrumentos acaba por 

expandir o alcance de seu conteúdo, assim como transformá-lo no que tange sua recepção e 

circulação. Embora a mudança referente a virtualização e dinamização do acervo se 

evidencie em termos institucionais pela difusão do conhecimento material e imaterial que 

guardam e seu público, essa mudança se personifica igualmente em outras camadas 

estruturais.  

Uma delas trata do sistema de paratextos que, modificado devido aos 

desdobramentos instituídos ao Fichário, acaba por influenciar o modo como se constroem 

as narrativas que lhe configuram uma vez que outorga a seus receptores outra lógica de 

pesquisa e interatividade adaptadas tanto à imaterialidade e fragmentação que condiciona o 
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mundo virtual, quanto às características inerentes aos textos impressos. De acordo com 

Roger Chartier (2004, p.147), o processo pelo qual um leitor significa um texto depende 

tanto do conteúdo semântico quanto da materialidade pela qual um texto é publicado, 

distribuído e recebido. Sendo este o caso, a inteligibilidade resultante da conversão 

eletrônica de textos antigos em publicação hipertextual não seria comparável com os textos 

em seus suportes originais.  

A seguinte camada estrutural aludida refere-se à percepção temporal do FECB que, 

ao ter suas fichas transpassadas à textualidade eletrônica, é então alterada. Nestas 

circunstâncias, nota-se que: 

 
[...] abolida a ideia unívoca de caminho e trajetória linear, tradicionalmente 
associada ao tempo, o que se tem é uma multiplicidade de direções e sentidos, 
algo parecido com o rizoma temporal que nos fala Deleuze, ou seja, uma rede que 
implica navegação multitemporal em fluxo aberto, como num hipertexto. Graças 
à revolução da informática, temos à nossa disposição, sob a forma de estoques de 
dados imediatamente acessíveis e remanejáveis, diferentes extratos de tempo que, 
colocados lado a lado num presente perpétuo, acabam também por abolir o 
passado como passado. (PELBART apud CAMARGO; GOULART, 2015, p.37)  

 
Para além das contingências gerais que estruturam o modo de circulação dos 

diferentes artefatos, interessa-nos as adaptações específicas do conteúdo e o modo de 

interatividade configuradas mediante o desdobramento do FECB. Enquanto no fichário 

original as informações em destaque são aquelas presentes nas fichas-mestra, fichas-guia e 

cores das fichas, o que significa nos itens, subitens e procedência tipológica das fontes, ao 

nos atentarmos para a acessibilidade do banco de dados virtual, averiguamos que a busca se 

dá por assunto ou por busca livre abrangendo, dentre as opções de filtros, os 24 itens 

estabelecidos, seus subitens, o século, localidade, autor, ou palavra-chave.  

Constata-se, portanto, que na transição entre as plataformas, as informações 

relativas a origem da fonte utilizada - no fichário original facilmente identificada pela cor da 

ficha consultada – foram excluídas, causando certa dubiedade quanto ao receptor a quem se 

direciona em sua trajetória. A contradição aqui se efetiva pois, à medida que o MCB cria 

novas ferramentas e, portanto, novos modos de leitura e interpretação do fichário a fim de 

facilitar seu entendimento, acaba por eliminar relevantes informações que configuram o 

modo como a leitura original fora estabelecida.  

Se por um lado imagens de Debret e ilustrações referentes à obra de Gilberto Freyre 

foram incorporadas ao site e justificadas pela equipe do MCB enquanto elementos de apoio 
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apropriados para fornecer concretude ao material fichado - embora não reflitam fielmente 

os trechos sobre os quais operam – e demonstrar aos profissionais da educação suas 

possibilidades de uso em sala de aula desde que adaptados à faixa etária do aluno 

(GUERRA; SIMÕES, s.d., p.4), por outro lado o fichário virtual, ao eliminar a procedência 

das fontes pela supressão das cores das fichas, diminui o aproveitamento dos usuários leigos 

ao material disponibilizado uma vez que lhes supre a convenção que lhes indica se a ficha 

trata de autor de  ficção, ou de relato de viajante, por exemplo.  

Embora a decisão de suprimir um dos elementos classificatórios centrais interfira 

não apenas na pesquisa realizada mas no próprio conceito do fichário, é preciso lembrar 

que sua ausência no site não se faz tão adversa quanto nos cinco volumes da publicação 

impressa, dado que nos livros a identificação da informação ausente não lhes é facilitada 

pela rede. Por esse prisma, concordamos com Chartier (2004, p.143) quando, ao refletir 

sobre a mutação epistemológica gerada pela lógica aberta e relacional possibilitada pelas 

conexões hipertextuais que caracterizam a textualidade eletrônica, confere ao leitor papel 

ativo na validação e complementação do que lhe é apresentado: 

 
[…] textualidade eletrônica permite o desenvolvimento de demonstrações e 
argumentações segundo uma lógica não mais necessariamente linear ou dedutiva, 
por se tratar esta de uma lógica imposta pela inscrição de um texto sobre uma 
página, não importando como seja feita esta inscrição. A textualidade eletrônica 
permite uma articulação aberta, fragmentada e relacional do pensamento 
(reasoning), a qual se torna possível por conta de conexões hipertextuais. Para os 
leitores, a validação ou refutação de um argumento pode, desta forma, ocorrer 
através da consulta a textos (e também a imagens, discursos gravados, ou 
composições musicais) que são o próprio objeto de estudo, desde que, claro, estes 
textos sejam digitalmente acessíveis . Se este for o caso, o leitor ou a leitora não 
está mais restrito a confiar no autor – ele ou ela pode, por sua vez, levar a cabo 
todas as partes da pesquisa do autor. Vê-se, aqui, uma mutação epistemológica 
fundamental, a qual transforma, profundamente, técnicas de prova e modalidades 
de construção e de validação dos discursos do conhecimento. (CHARTIER, 2004, 
p.143) 

 
Outra observação relativa à coleção impressa do FECB trata da linearidade imposta 

pela materialidade do livro. Ao contrapor-se à leitura multidirecional do artefato original 

esse modo de interatividade acaba por se distanciar da dinâmica de recepção proposta por 

Silva Bruno que, nesse aspecto, apresenta maior proximidade à leitura fragmentada tal qual 

instituída pela textualidade eletrônica.  

Nos chama atenção o que parece configurar qualidades distintas das adaptações 

realizadas no desdobramento do FECB. Uma delas trata das demandas materiais exigidas 

pelas especificidades dos novos suportes utilizados que, ao interferir na disponibilização e 
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circulação da informação, acabam por produzir novos sentidos para o fichário. A outra 

qualidade diz respeito ao seu conteúdo. Entre elas identificamos a inserção e supressão de 

elementos, o reagrupamento de subitens e palavras-chave em novos conjuntos, e até mesmo 

a alteração nas denominações dos mesmos.   

Antes de prosseguirmos, é preciso lembrar que as escolhas institucionais presentes 

no processo de adaptação de um suporte a outro englobam questões para além do desejo de 

difusão do projeto original uma vez que são atravessadas por circunstâncias externas ao 

mesmo tais quais as demandas dos diversos agentes envolvidos na produção dos novos 

artefatos, a possibilidade de financiamento do projeto idealizado, as contingências editoriais 

e direito das imagens empregadas, e por aí vai.  

Visto concebermos o exame do FECB pela perspectiva da cultura material, torna-se 

manifesto que a mudança em sua estrutura nos leva a uma ressignificação de seus textos. 

Isto posto, com o intuito de melhor vislumbrarmos esse processo examinaremos alguns 

aspectos referentes às transformações oriundas da adaptação do FECB aos novos suportes. 

Ao tratar da divisão temática apresentada nos livros, por exemplo, verifica-se que expostas 

em organizações fixas - e não mais designadas pelo consulente que então criava seu próprio 

diagrama através das fichas selecionadas-, as informações acabam por estabelecer novos 

sentidos pelo modo como o conteúdo é então disponibilizado ao público.  

 

Um texto é sempre comunicado por uma materialidade específica: o objeto 
escrito pelo qual é copiado ou impresso; a voz que lê, recita, ou de alguma 
maneira o profere; a performance que o permite ser escutado. Cada uma destas 
formas de publicação se organizada através de uma forma que lhe é específica, e 
cada uma destas formas influencia, de modo diferente, o modo pelo qual 
significado é produzido. Assim, ao se observarem somente o texto impresso, o 
formato do livro, o layout, as divisões do texto, as convenções tipográficas, a 
pontuação, todos estes fatores estão imbuídos de uma função expressiva. Como o 
resultado de diferentes intenções e intervenções (a saber, aquelas do autor, da 
editora, do impressor, do digitador e do editor), estes elementos são utilizados 
para que se dê ao texto um status, para que se restrinja a percepção que dele se 
tem, para que se controle o entendimento do leitor ou da leitora. Ao guiar o 
inconsciente do leitor – ou do ouvinte -, eles governam, pelo menos em parte, o 
processo de interpretação e apropriação da palavra escrita. (CHARTIER, 2004, p. 
147)  

 
Entre os elementos utilizados para a dinamização do FECB está a lista que associa 

imagens suplementares aos excertos que por aproximações temáticas lhes são tidos como 

correspondentes: canavial, capela, carro de boi, chiqueiro, cozinha, dança/negros, 

dispensa/depósito, engenho, galinheiro, pátio interno, pomar, quarto, rio, sala de jantar, 
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senzala, telhado, armazém, bufete, cama, carteira, castiçal/aparador, cômoda, escravas 

cozinheiras, escritório, escrivaninha, espelho, forno, lampião, lustre, mesa de cozinha, 

negros carregadores, papeleira, retratos/canapé, senhoras, toucador, vestes masculinas, 

balcão, banheiro, cacimba, casa de cachorro, cavalo, cocheira, estábulo, higiene/rouparia, 

jardim, mucambo, negras vendedoras, pasto, pipa/papagaio, pombal, portão, senzala, 

sobrado, tanque/lavadeiras. Figurando no site para facilitar a compreensão da evolução 

habitacional no Brasil essa lista reconfigura a disposição das palavras chaves utilizadas por 

Silva Bruno e cria um sistema de aproximações atrelado a obra de Gilberto Freyre que, a 

despeito de ter servido de escopo teórico às pesquisas de Silva Bruno, não figura no fichário.  

Não obstante é em sua obra, e portanto em sua concepção histórica de sociedade 

brasileira, que através dos desenhos apresentados somos convidados a navegar. Essa 

inserção acaba por induzir ao pesquisador determinada leitura conceitual do material 

disponibilizado denotando ao arquivo significações que, embora correspondam ao teor 

original, são externos ao FECB.  

Além disso, no texto introdutório do volume impresso Alimentação, apesar de 

ressaltado que a transcrição das fichas reproduzem, “a classificação (original), [...] por vezes 

questionável” que teria sido mantida e transformada em capítulos (Zeron, 2001, p. 43), ao 

cotejar seus subitens verificamos que os mesmos não se assemelham aos figurados na 

classificação do arquivo original e tampouco no site. Desse modo, em cada suporte o item 

Alimentação apresenta subitens distintos. Se o capítulo 10 presente no volume Alimentação 

é dedicado aos Frutos e Sementes, na publicação online a aglutinação das palavras inexiste, 

constando apenas Frutos. Já na divisão temática original o que temos é o subitem Frutas. 

Essa informação é em parte confirmada por Guerra e Simões, que assim justificam as 

alterações aplicadas ao site:  

 
Os temas não foram modificados, porém os seus subitens sofreram realocações e 
aglutinações, visando a uniformidade da estrutura. No “abastecimento de água” 
existiam oito subitens: sem título, acessórios para abastecimento de água, 
armazenamento, canalização, chafariz, cisterna, fonte e transporte que se 
tornaram apenas quatro (armazenamento, canalização, fonte e transporte). Os 
tópicos correlatos foram agrupados. Por exemplo: cisterna foi realocada para 
armazenamento, chafariz para canalização. O principal problema encontrado 
para essa reclassificação reside nos diferentes níveis de divisão, em que cada um 
dos temas possui uma ou mais formas particulares de organização: função, 
material, processo de elaboração etc. (GUERRA; SIMÕES, s.d., p.2.) 
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Conforme Zeron (2000, p.43), em contraponto ao fichário virtual que buscou 

reproduzir todo o conteúdo existente no FECB, o volume impresso apresenta um recorte 

das passagens que seriam “mais ilustrativas” ao tema selecionado. Acreditamos ser esse 

recorte responsável por produzir nova narrativa expressa tanto pelo que é nele inserido, 

quanto suprimido e pelo modo como os trechos contemplados são disponibilizados nas 

páginas, alterando assim o sistema de proximidade instaurado. 

Contribui com expressiva transformação nas narrativas salvaguardadas as 

interferências realizadas na nomeação do conteúdo apresentado. Se no fichário original e 

em sua versão digital encontramos, entre os subitens de Alimentação, o termo Iguaria de 

Bugre (imagem 24), na publicação impressa o mesmo foi substituído por Iguarias Indígenas. 

Bugre, derivado do latim medieval bulgarus cuja etimologia aponta para “búlgaro, herege, 

não cristão” é concebido como “qualquer índio, especialmente o violento; indivíduo rude, 

primário, incivilizado; indivíduo desconfiado, arredio; grupo indígena que habitava o sul do 

Brasil, entre os rios Iguaçu e Piquiri”47.  

 
Imagem 23-Fichário dos Equipamentos da Casa Brasileira. Ficha referente ao item Alimentação, e 
ao subitem Iguarias de Bugre.  
 

 
Fonte: Museu da Casa Brasileira - Arquivo Ernani Silva Bruno. In: <http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. 
 

                                                
47Houaiss Antonio; Villar, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. p.336 
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Desse modo, como consequência do apagamento gerado pela alternância do termo 

empregado, a construção sociolinguística com a qual se forjou os sentidos da existência de 

uma população originária, um “outro” subalternizado e exotizado por colonizadores que a 

uma só vez funda e reflete o racismo que ainda hoje vigora e estrutura a sociedade 

brasileira, é suprimida da história.  

Outras modificações à classificação outrora instaurada foram realizadas na 

adaptação do fichário ao site. No item brinquedos, por exemplo, a antiga classificação 

composta pelos subitens Jogo; Masculinos; Musicais; e Outros, foi transformada nos subitens 

Brinquedos; e Jogos e brincadeiras. Quanto ao termo reclusão feminina, no FECB figurado 

em Costumes domésticos, foi do site apagado. Soma-se ao item Costumes Domésticos, novo 

subitem antes inexistente: Universo Feminino.  

Percebe-se que enquanto Silva Bruno, na classificação instaurada no fichário, 

reproduzira as denominações presentes nas fontes selecionadas, a equipe do MCB que 

tratara de sua evolução formal, ciente da violência instaurada pelas narrativas ‘por vezes 

questionável’ das classificações de outrora, optara por mitigar a história mediante a 

alteração da nomenclatura de alguns de seus itens e subitens. Essas variações trazem à tona 

implicações historiográficas relativas ao apagamento e/ou transmissão da memória. Se por 

um lado a supressão do discurso original é questionável uma vez que invisibiliza a disciplina 

histórica, acreditamos ser positivo o reconhecimento e movimento de reparação da 

violência histórica instaurada pela linguagem, que no caso do fichário eclode das fontes 

selecionadas. 

 
[...] jamais nos pareceu suficiente reproduzir o modelo clássico de acervo: o lugar 
onde determinadas obras são mantidas íntegras, porém, invisíveis, inativas, 
isoladas. Tanto quanto buscar formatos de conservação e formas de catalogação 
para as obras sob nossa responsabilidade - ou, possivelmente, mais ainda - 
preocupamo-nos em trazê-las para o centro de novos contextos e diálogos. (PATO, 
2012, p.8) 

 
Borges ressalta que “a função de um museu não é apenas manter seu acervo e 

realizar boas exposições, mas também produzir e acumular conhecimento em sua área de 

atuação e [...] democratizar o acesso do público a esse conhecimento”, e defende ser 

obrigação dos dirigentes de instituições públicas a manutenção “e se possível a melhoria e 

ampliação” dos bons projetos realizados em gestões anteriores (BORGES, s.d., p.1). Em 

parte submetidos a sua gestão no MCB, os desdobramentos do Fichário dos Equipamentos, 

Usos e Costumes da Casa Brasileira são aqui entendidos como intervenções a serviço dos 
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propósitos institucionais que direcionam as sucessivas políticas adotadas pelos gestores do 

museu.  

Embora averiguado que as novas formas de circulação o tenham tirado da 

invisibilidade que outrora lhe fora imposta, resgate esse a nosso ver impulsionado pela 

eflorescência da “nova” história, não se pode deixar de ressaltar que porquanto os diferentes 

artefatos produzidos alteram tanto formalmente quanto semanticamente a estrutura e 

conteúdo do FECB, não devem ser elevados à categoria de artefatos equivalentes uma vez 

que transformados no que concerne sua essência originária.  

Desse modo, embasados pelas premissas apresentadas, pressupomos que as 

dinâmicas de salvaguarda instituídas no MCB, ao encerrarem o fichário no CEDOC 

restringindo seu acesso no que concerne sua materialidade, inviabilizam consigo não a 

pesquisa histórica sobre a evolução dos hábitos e costumes do morar brasileiro - essa 

disponibilizada a um público mais amplo por intermédio de sua circulação em novos 

suportes - porém, e principalmente, a disputa simbólica da narrativa que a cada gestão se 

deseja fazer vigorar no Museu. Devido a supressão da possibilidade de examiná-lo 

materialmente e cotejá-lo com seus desdobramentos e antigos fichários, somos impedidos 

de averiguar, uma vez que apartados das interferências que são sucessivamente e por 

diversos atores realizadas em seu suporte, tanto o modo como o fichário é então cooptado e 

colocado a serviço das políticas institucionais adotadas, como a evolução historiográfica 

brasileira que nele se reflete e a maneira como as narrativas históricas difundidas são por 

meio de ambas interferências transformadas.  

 

4.2. O Projeto historiográfico de Ernani: entre Holandas e Freyres 
 

Para finalizar, nos voltamos ao modo como a estrutura temática em voga no fichário 

conjetura a produção histórica de sua época, sendo igualmente mobilizada na produção 

pessoal de Silva Bruno. Ao realizarmos um levantamento atento a composição do Fichário, 

vemos que grande parte dos itens arrolados se referem a aspectos materiais e costumes 

sociais, o que nos leva a crer que se apresentam como fio condutor da pesquisa realizada, 

elementos a serem institucionalmente preservados. Ao observarmos as temáticas e 

estruturas que configuram os livros de história produzidos por Silva Bruno ao longo de sua 

trajetória profissional, encontramos similaridades não apenas no que concerne às fontes 
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mobilizadas, mas também nas divisões disciplinares adotadas e no modo como a pesquisa é 

disposta ao público formalmente.  

Com efeito, em Histórias e tradições da cidade de São Paulo (1984), nos é dada uma 

grade de informações que em esforço de reconstituição da história da cidade a retrata 

mediante a identificação de suas construções e costumes, passando da arquitetura urbana a 

festas religiosas e divertimentos, pela dinâmica comercial instituída, seus transportes e 

práticas comerciais, ou seja, pela cidade enquanto materialidade e pelas atividades 

cotidianas que configuram o dia a dia de seus moradores. Sobre a pesquisa realizada, Silva 

Bruno afirma:  

 
Cada um desses períodos foi estudado aqui através de uma pequena introdução – 
em que se fixaram as suas linhas gerais e os seus condicionamentos históricos, 
políticos e econômicos – e de mais dez capítulos em que se tentou a 
reconstituição da existência da cidade através da observação de sua arquitetura 
(residências, igrejas, conventos), de seus logradouros públicos, chácaras e bairros, 
de seus meios de transporte e de condução, das condições de abastecimento de 
gêneros e de água para seus moradores, de seu aparelhamento comercial e 
industrial (quitandas, mercados, lojas, fabricas), das condições de higiene, de 
salubridade e de policiamento, de suas procissões, suas festas religiosas e seus 
divertimentos dominantes, de sua organização como centro educativo e 
intelectual (comércio de livros, bibliotecas, escolas, atividades literárias) e como 
centro artístico (artes plásticas, teatro, música). (BRUNO, 1984, p.25) 

 
Corresponde a esse modo de trabalho a divisão temática apresentada no índice de 

assuntos de cada um dos volumes que compõem a publicação, prefigurando as temáticas e 

modo de classificação posteriormente adotadas. Nele vemos os seguintes itens listados: 

Abastecimento de água; Alimentos e bebidas; Artes plásticas; Assistência; Bairros e subúrbios; 

Casas – habitações; Chácaras e sítios; Diversões e festas; Economia; Ensino e estudantes; 

Escravos; Esportes; Hospedarias e cafés; Industrias; Literatura e ciência; Localização e 

paisagem; Logradouros públicos; Meios de comunicação e transporte; Mercados e lojas; 

Mulheres; Policiamento; Povoadores e habitantes; Referências geográficas; Religião, 

procissões; Teatro. Tal qual no Fichário, esses itens se esmiúçam em subitens, instituindo 

uma categorização à informação fornecida. Assim alimentos e bebidas, por exemplo, foi 

dividido em: ovo; pão; influência italiana; produtos da caça, etc.  

Nos chama a atenção, para além da classificação instaurada, a semelhança entre a 

ordenação da informação tal qual copilada nessa obra e na formatação das fichas do FECB 

onde constam: bibliografia; nota sobre as gravuras; índice de assuntos e lugares; índice de 

nomes. Essa ordenação é parcialmente reproduzida em Historia do Brasil Geral e Regional 
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(BRUNO, 1967). Assim, nos apêndices do volume 5 - São Paulo e o Sul, por exemplo, Silva 

Bruno apresenta índice por assuntos, por região; resumo cronológico; vocabulário regional; 

bibliografia e nomes de personalidades. Esses índices reiteram sua metodologia de trabalho 

onde vemos a história ser classificada em recortes temáticos relativos à evolução da cidade. 

Afora o modo de classificação que facilita a seus leitores o rápido acesso às categorizadas 

informações, há uma repetição temática dos assuntos figurados em ambas as pesquisas, 

entre eles identifica-se: alimentação; habitação e mobiliário;  vestuário;  transportes; 

industrias caseiras por sua vez divididas em cerâmica, doces, fiação e tecelagem, etc.; lavoura; 

e caça e pesca; por exemplo. 

Constata-se, portanto, que se o recorte temático instituído no FECB é a 

reconfiguração da casa brasileira, seus usos e costumes por meio da materialidade, esses 

aspectos foram repetidamente evocados por Silva Bruno em sua pesquisa, sendo tema dos 

fichários desenvolvidos em sua casa, aparecendo como fio narrativo de seu Almanaque de 

Memórias: reminiscências, depoimentos, reflexões (BRUNO, 1986) e em seus livros tais quais 

Histórias e Tradições da Cidade de São Paulo (BRUNO, 1984) e História Geral e regional do 

Brasil (BRUNO, 1967).  

Tal qual se observa nos assuntos que reiteradamente figuram em sua obra, não 

somente na materialidade e nos aspectos cotidianos foca Ernani. Também os agentes 

formadores e a busca pelos aspectos capazes de representar a formação histórico-social 

brasileira encontram lugar de destaque em sua pesquisa. Em História e tradições da cidade 

de São Paulo (BRUNO, 1984) há um prefácio de Gilberto Freyre onde o historiador se 

refere a Silva Bruno como jovem pesquisador e, ainda que se esquive da denominação de 

seu Mestre, dá a entender que Ernani segue sua linha de atuação, imprimindo às suas 

pesquisas a preocupação de decifrar um pouco os meandros da formação histórico-social 

do Brasil. Coaduna-se com esse modo de ler a sociedade a maneira como, no 

desenvolvimento de Histórias e Tradições da cidade de São Paulo, edifica seus capítulos, 

fixando 

 
as marcas que possivelmente imprimiram, na fisionomia da cidade, as terras, as 
águas e o clima de sua região; os traços delineados em sua feição pelo povoador 
português e o jesuíta, o índio e o mameluco, o caboclo e o negro, o espanhol e o 
italiano; os elementos incorporados à sua existência pelo bandeirismo e pelo ouro, 
pelo açúcar e o café, pelas primeiras indústrias e as primeiras estradas de ferro. 

(BRUNO, 1984, p.26)  
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Segundo Maria Odila Dias (2002, p.198) a historiografia brasileira dos anos 1930 

seria formada por um tripé constituído por Caio Prado Jr., Gilberto Freyre, e Sérgio 

Buarque de Holanda – os dois últimos tidos por Silva Bruno como referências intelectuais, 

tal qual manifesta na já citada palestra onde reflete acerca dos aspectos culturais e suas 

contribuições à formação da civilização brasileira:  

 
São ainda relativamente escassos os ensaios e pesquisas em torno de contribuições 
culturais à formação da civilização brasileira, podendo-se citar, entre os autores 
de épocas mais remotas, Couto de Magalhães e Nina Rodrigues e entre outros 
estudiosos contemporâneos, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Artur 
Ramos, Emílio Willens, Manuel Diegues Júnior e pouco mais.48 

 
Nota-se que a prática histórica de viés etnográfico a qual, atenta aos costumes 

cotidianos busca ler a formação social que aqui se institui pelas diversas heranças que 

conformam o Brasil procurando nelas identificar e valorizar o que seriam as nossas raízes 

culturais presentes nas diversas regiões e camadas socioeconômicas da população brasileira, 

pauta o movimento modernista e influência a chamada geração de 1930 a ele subsequente. 

Dividido em duas fases, sendo a primeira iniciada em 1917 com a exposição de 

Anita Malfatti, e a segunda em 1924, o centro da doutrina modernista se regula pela crença 

de que o processo de modernização do Brasil seria similar ao de sua inclusão no “concerto 

das nações cultas”, sendo essa inclusão entendida de duas maneiras: num primeiro 

momento, de forma mais imediatista, ao acreditar que a modernização se daria a partir da 

incorporação de elementos artísticos modernos. Num segundo momento, abandonada a 

atitude mimética, se busca a singularidade brasileira acreditando encontrar-se no 

reconhecimento de suas particularidades a possibilidade de se validar enquanto nação. 

Quanto à isso, em carta em para Joaquim Inojosa, datada de novembro de 1924, Mario de 

Andrade escreve:  

Veja bem: abrasileiramento não quer dizer regionalismo nem mesmo 
nacionalismo = o Brasil pros brasileiros. Não é isso. Significa só que o Brasil pra 
ser civilizado artisticamente, entrar no concerto das nações que hoje em dia 
dirigem a Civilização da Terra, tem de concorrer pra este concerto com a sua 
parte pessoal, com o que o singulariza e individualiza, parte essa única que poderá 
enriquecer e alargar a Civilização. (INOJOSA, 1968) 

 Para tanto, far-se-ia necessário consolidar-se como entidade cultural, crescer das 

próprias raízes substituindo os modelos europeus em prol do desenvolvimento de uma 

                                                
48Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, codigo de referência: ESB(24)4-43. Acesso em: 14 mar. 2019 



 

   

122  

cultura autônoma. Essa mobilização procurou se firmar pela articulação entre a produção 

intelectual culta e a cultura popular. Eduardo Jardim, ao comentar esse esforço modernista 

por determinar os elementos constitutivos de uma identidade nacional, enfatiza: 

 
A reorientação do programa modernista fez com que a pesquisa do elemento 
nacional passasse a figurar como a meta principal do movimento. Na obra de 
Mario de Andrade, isso iria concretizar-se em um vastíssimo programa de 
levantamento e análise dos traços genuinamente nacionais da cultura brasileira. 
Mario de Andrade indagava: onde podem ser encontrados os elementos 
definidores da nacionalidade? Sua resposta, nos últimos anos da década de vinte e 
ao longo dos anos trinta, foi de que a nacionalidade estava depositada nas 
manifestações da cultura popular. (JARDIM, 2005, p.44) 

 
 Não tão distante de Silva Bruno esteve Mario de Andrade, um dos principais 

fundadores desse movimento e a quem muito admirava, tal qual nos revela Ernani em 

diversas passagens de seu livro de memória, dispostas no capítulo Aprendiz de Escritor, no 

subcapítulo Mario de Andrade, onde descreve uma ou outra visita que teria feito à sua casa 

(BRUNO, 1986, p.219-222). Por sugestão dele, Silva Bruno teria visitado pela primeira vez a 

aldeia de Carapicuíba, o qual posteriormente descreve como “ingênuo povoado caipira que 

parecia não ter sido afetado pela passagem dos séculos, preservando o essencial da 

aparência dos antigos aldeamentos jesuíticos do Brasil”:  

 
Meu interesse em conhecer - em termos menos convencionais que aqueles que 
em geral nos dão os compêndios de história da civilização brasileira - algo do 
passado do Brasil, de sua formação, de sua evolução social não me levaram, na 
mocidade, só à leitura, por exemplo, dos livros de viajantes que aqui estiveram no 
século passado. Mas também a [...] algumas localidades da vizinhança de São 
Paulo que haviam quase milagrosamente conservado, em seus conjuntos ou em 
algumas de suas edificações - e até nos costumes de sua gente -, alguma coisa das 
raízes do Brasil.  (BRUNO, 1986, p.75) 

 
Ainda sobre as viagens que realiza com o intuito de conhecer as especificidades 

culturais e regionais do Brasil, bem como sua evolução e formação social, Silva Bruno 

complementa:   

 
Foi em Itaquaquecetuba que assisti - além de danças folclóricas - a uma procissão 
impressionante de pureza e autenticidade, uma torrente de gente de todas as 
idades [...] caminhando na tarde fria e entoando uma espécie de ladainha que 
transfigurava a expressão de seus rostos tostados. Rostos em que se exprimiam 
todas as nuances negras, índias e brancas que remontavam as mais remotas raízes 
do Brasil. (BRUNO, 1986, p.76)  

 
Não podemos nos furtar de comentar que as narrativas apresentadas reproduzem 

certo modo etnográfico de atuar presente no movimento modernista e exponenciado em O 
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Turista Aprendiz (1976), espécie de diário de campo onde Mário de Andrade relata viagem 

empreendida por diversas regiões do Brasil a fim de identificar os traços genuinamente 

nacionais da cultura brasileira que a seu ver estariam depositados na manifestação da 

cultura popular – então identificada ao folclore. Além disso, observa-se que a descrição de 

Silva Bruno a Carapicuíba termina com alusão à célebre obra de Sérgio de Buarque: Raízes 

do Brasil (1936), título apropriado por Silva Bruno para dar nome ao capítulo de seu livro 

de memórias no qual trata dessas viagens. Cabe mencionar que o capítulo é assim dividido: 

O mundo caipira; Fazenda e escravas; Oeste e jardineiras; Sinfonia carioca; A imperial 

Vassouras; e Turista em Sabará - onde esse trechos aparece.  

Maria Odila da Silva Dias (2002, p.193), ao descrever Sérgio Buarque de Holanda, 

não obstante relembrar seu “desprendimento de jovem modernista” ressalta ser sua 

intenção “desmontar teorias sobre o Brasil” (DIAS, 2002, p.193):  

 
Professor Sérgio costumava citar Nietzsche, para quem ‘tudo o que tem definição 
não tem história’. Devir histórico, relativismo, conjunturas temporais são 
preocupações fundamentais da hermenêutica, para a qual toda a possibilidade de 
conhecimento remete à tentativa de captar os processos no seu vir a ser 
conjuntural de época e de tempo. Não existe um conceito que seja universal. Não 
existem valores culturais permanentes. Há um pluralismo de culturas e um 
pluralismo de temporalidades. O ofício do historiador consiste em explorar as 
possibilidades de traduzir as diferenças e as nuanças de sentido que se sucederam 
no tempo. É por isso que é iconoclasta, crítico das ideologias, demolidos dos 
estereótipos. (DIAS, 2002, p.199) 
 

Em concordância com ele, declara: “fazer síntese é fazer observações genéricas. É 

preciso documentar melhor aspectos específicos da formação da nossa sociedade” (DIAS, 

2002, p.209). Ao que dá a entender, em oposição ao trabalho de Holanda - “homem muito 

crítico de toda e qualquer formação generalizadora sobre identidades brasileiras” - estaria a 

obra de Gilberto Freyre - na concepção de Dias uma obra regional (DIAS, 2002, p.199).  

Na contramão dessas críticas, Laura de Mello e Souza – pertencente a geração que 

põe em prática a nova História no Brasil, da qual Dias fora de alguns professora, tal qual 

anteriormente apontado – e Fernando de Novais, em entrevista a Folha de São Paulo datada 

de 25 de maio de 1997, sinalizam o resgate da obra de Gilberto Freyre. Ao serem 

perguntados sobre uma suposta “demonização” da obra do autor, Souza ressalta sua 

genialidade e a influência que teria exercido em sua geração. Por sua vez, Novais rebate as 

críticas dizendo haver valorização crescente de sua obra nas universidades “- Diz-se que 

Gilberto Freyre é detestado nas Universidades [...]. É o oposto do que ocorre. Toda a 

chamada nova História cita, discute e integra Gilberto Freyre” (NOVAIS, 1997).  
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Embora identificada certa contenda que por vezes atravessa o legado de ambos os 

historiadores, não pontuamos a obra de Silva Bruno em nenhuma das extremidades - e 

tampouco pretendêramos fazê-lo, uma vez que não nos cabe nesta dissertação pelo 

tamanho da discussão tratada e pelas diversas nuances que a perpassam. O que aqui 

pretendemos, ao referenciá-la, foi apenas demarcar a tradição brasileira historiográfica com 

a qual Silva Bruno dialoga.  

Cabe aqui, contudo, apontar que Silva Bruno tece críticas ao modo pelo qual a 

historiografia brasileira por ele referida por ‘historiografia biográfica’ teria sido pela classe 

dominante erigida, principalmente no que tange sua recusa em investigar o passado 

mediante “verificação crua” e “reconhecimento de ambas riquezas e misérias”, tal qual nos 

dá a ver em seu argumento:  

 
Essa maneira de encarar o passado reflete, por exemplo, em livros de 
memorialistas da classe dominante, que em sua infância ou adolescência viveram 
a época final do cativeiro. [...] E por pouco não nos fazem acreditar que os 
troncos, as golilhas, os viramundos, as gargalheiras (todos aqueles instrumentos 
de que o antropólogo Artur Ramos fez um levantamento e uma classificação 
muito interessante) tivessem sido usados, no tempo do cativeiro, como peças de 
adorno e de decoração. Fica-se matutando como certos aspectos de nossa história 
social se beneficiariam de novas luzes, se alguns cativos ou descendentes de 
cativos pudessem ter escritos suas memórias. Teríamos, ao lado do depoimento 
da casa grande, o testemunho da senzala. O retrato de uma época da evolução da 
sociedade brasileira vista também pelos olhos da mucama, do moleque de 
recados, da mãe preta, do negro eito. Em parte, essa disposição vem sendo, em 
anos mais recentes, corrigidas por alguns pesquisadores, através da coleta de 
depoimentos de pessoas [...] cujas  experiências da vida refletem a carências e 
injustiças esquecidas ou camufladas pela história convencional. (BRUNO, 1986, 
p.228-229).  

  
Observando novamente o subitem Iguarias de Bugre (publicação) nos deparamos 

com 21 fichamentos distribuídos em 13 palavras chaves selecionadas para retratar a 

alimentação indígena, sendo eles: bicho da taquara; cobra; cogumelo; formiga; larva de 

besouro; larva de mosca; ovo de camaleão; piolho; ratos; sapo; semente de vitória-régia; 

térmita; e terra. Não muito diferente disso, no site foram encontradas 29 citações, quase 

todas referentes a insetos ou demais animais de pequeno porte. Embora figurem entre as 

28.900 fichas do FECB diversas outras referências provenientes dos hábitos alimentares 

indígenas tal qual mandioca; inhame; etc.; mediante a classificação instaurada, optou-se por 

alocá-los em outros subitens, tais quais farinhas, frutos; tubérculos; por exemplo. Desse 

modo, reitera-se, pela seleção realizada, o desejo de se propagar certo exotismo que 

conformaria o retrato da alimentação indígena tal qual revelada nas fontes, suprimindo 
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dessa classificação o reconhecimento dos diversos mantimentos que configuram, até hoje, a 

base alimentar brasileira.  

Tal qual se viu, embora Silva Bruno pretendera por meio de sua pesquisa diminuir a 

disparidade social pela qual a história fora então erigida, ao implementar suas classificações 

no Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira, acaba por reproduzir 

os mecanismos de dominação e opressão vigentes na sociedade que pretendera criticar. A 

classificação, quando institucionalizada, não é temporária e acaba por fortalecer os valores e 

preconceitos instaurados uma vez que, delimitado por outrem, o sujeito classificado se 

torna estanque dentro do tempo e diante dos papeis sociais que lhe são impostos. Assim, a 

manutenção da memória e da história pela classificação do outro é também um 

aprisionamento do sujeito, que passa a ser identificado como objeto de construção social 

edificado por um projeto colonial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Chegamos, então, ao fim desta dissertação. Sob minha óptica, acredito que pesquisar 

é isto, se voltar para a História vezes e vezes, compreende-la, identificar seu modo de 

produção e com ela dialogar, elencando o que queremos manter e o que já não serve à nossa 

constituição social. Apreender a ler o que na História se expressa é como olhar para os 

mecanismos que nos determinam enquanto sociedade. É preciso revisitá-los, a cada vez. 

Como se, questionando o que outrora foi feito naturalmente, tivéssemos a oportunidade de 

observar, outra vez, os meandros de suas engrenagens, nossos pilares estruturais que muito 

merecem ser revistos.  

Os fatos não ocorrem como contados. Eles ocorrem e são narrados, transmitidos 

oralmente, reproduzidos em livros, ficcionados, documentados institucionalmente, 

materializados com os objetos que sobrevivem ao tempo. Entretanto, em cada fonte, em 

cada documento analisado - fragmento de história -, há um modo de produção, há um 

sujeito ou instituição responsável por sua transmissão, há supressão, interpretação, 

direcionamento e objetivos imbricados na escolha, produção e transmissão do 

conhecimento a ser resguardado, difundido. Fragmentos que são do passado, a depender da 

proximidade de cada peça e da metodologia aplicada à sua construção, diferentes narrativas 

são edificadas solidificando uma via alternativa por onde o presente é embasado e o futuro 

projetado. 

Isto posto, para concluir esta dissertação, realçamos que Silva Bruno, ao criar o 

Fichário no Museu da Casa Brasileira, teve em seu bojo a preocupação de inserir na 

discussão sobre habitação no Brasil um olhar para elementos da formação da sociedade 

brasileira que contrastavam com uma concepção de História e Cultura adotadas por alguns 

dos Conselheiros do MCB que renegavam, de certo modo, o entendimento destes conceitos 

a partir do que hoje poderíamos chamar de popular e folclórico. Entretanto, atrelado às 

concepções históricas de seu tempo, e das fontes empregadas na elaboração do Fichário, 

Silva Bruno acabou por reproduzir em sua edificação classificações que, aos nossos olhos e 

com revisão crítica a qual foi submetida a História, nos afiguram imbuídas de 

determinações impróprias de diversos sujeitos e agentes. 

Hoje, após o longo período de esquecimento, resgate e patrimonialização pelo qual 

passou o FECB,  percebemos que se há, por um lado, um aspecto positivo que emerge da 

democratização do acesso ao fichário - permitindo uma revisitação e atualização de um 
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documento histórico de modo a dialogar com os novos contextos tanto tecnológicos, 

quanto museológicos, e principalmente sociais, e a reconhecer os benefícios dos recursos 

instituídos no que tange a potencialização da pesquisa por meio das ferramentas disponíveis 

na textualidade eletrônica, literária e pelos conteúdos imagéticos acrescidos –, há, por outro 

lado, um ponto crítico que emerge da manipulação desse arquivo, pelo tratamento imposto 

à materialidade resgatada. Embora concordemos com a escolha de se evitar, em seu 

desdobramento, determinações e ontologias que acarretam distorções e apagamentos de 

sujeitos e agentes da História - tal qual muitas vezes figurado no FECB -, acreditamos ser 

necessário que as modificações e recortes efetuados nesse sentido, e por novas vias 

difundido, sejam explicitados junto ao item do arquivo manipulado. Ao se modificar a 

linguagem outrora instituída sem que haja indicações claras que o comuniquem, se encerrar 

o FECB no CEDOC do MCB, e se limitar seu acesso em prol de sua preservação permitindo 

que seu conteúdo seja alcançado somente por intermédio de artefatos previamente tratados, 

se limita que um trabalho historiográfico mais amplo seja realizado.  

Como discutido neste trabalho, o Fichário dos Equipamentos, Usos e Costumes do  

Museu da Casa Brasileira remete, de uma só vez, a três diferentes tempos históricos, a saber, 

o tempo a que seus conteúdos se referem, o tempo de sua criação e desenvolvimento, e o 

tempo que reporta a seu resgate e transcorre até o momento presente. Desse modo, olhando 

para a sua trajetória por uma perspectiva ampla a partir da apresentação de Ernani Silva 

Bruno e da concepção e criação do Fichário no Museu da Casa Brasileira; passando pela 

discussão acerca das metodologias aplicadas à criação deste fichário, vis-à-vis uma 

discussão teórica respaldada pela ótica da Cultura Material e, por fim, pela análise de seus 

desdobramentos e de suas conexões com a Historiografia Brasileira, identificamos dois 

vieses que impõem, cada um a sua maneira, um filtro para a interpretação de seu conteúdo.  

O primeiro é dado por Ernani Silva Bruno que, através do método pelo qual sistematiza 

suas fontes, lhe impõe uma narrativa vinculada a seu tempo histórico. O segundo é dado 

pelos agentes de salvaguarda do Fichário e pelo modo como o acesso às fichas é 

intermediado. Estes, ao limitarem seu acesso e realizarem alterações em seu conteúdo, 

estabelecem uma releitura desconectada da materialidade originalmente proposta. Essa 

interferência afeta tanto o conteúdo disponibilizado no arquivo produzido – isto é, a casa 

brasileira tal qual conformada pelo sistema através do qual o Fichário fora concebido -, 

quanto, e principalmente, propicia uma discussão concernente à ascendência das 
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intervenções empregues no tratamento de arquivos – a dizer, o modo através do qual seu 

conteúdo é interpretado, desdobrado, difundido e salvaguardado – no que tange sua 

influência na produção das narrativas históricas que deles se utilizam.  
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ANEXO A – CARTA DE PAULO DUARTE 

 

Carta de 20 de maio de 1971, de Paulo Duarte, então membro do Conselho Diretor do 
MCB, destinada à Paulo Bonfim, à época diretor do Conselho de Cultura de São Paulo. 
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            Fonte: Arquivo IEB – USP, Fundo Ernani Silva Bruno, código de referência: ESB(27)2_14 

 


