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CASAS E
COISAS

Houses and Things
Por que os objetos decorados com flores que usamos
em nossa casa são quase sempre vistos como
femininos? O que define um objeto como masculino?
E o trabalho doméstico, é masculino ou feminino?

Why is it that objects decorated with flowers that
we put in our homes are almost always seen as
feminine? What defines an object as masculine?
And housework—is it masculine or feminine?

Essas identidades não são naturais; elas são
construídas por nós. O modo de ver as coisas que
fortalece a divisão entre homens e mulheres é repetido
todos os dias. A repetição torna os significados que
atribuímos às coisas automáticos e inconscientes.
É como se fossem normais. A norma social se
torna natural.

These identities are not natural, they have been
constructed by us. The way of seeing things that
strengthens the divide between men and women is
repeated every day. Repetition causes the meanings
we attribute to things to become automatic and
unconscious. It is as if they were normal. The social
norm becomes natural.

A exposição Casas e coisas trata do papel que os
objetos decorativos e os utensílios de trabalho têm na
construção das normas sociais.

The Houses and Things exhibition addresses the
role decorative objects and work tools play in the
construction of social norms.

Você verá como os objetos – com suas funções,
formas, matérias-primas e ornamentos – se associam
aos papéis desempenhados por homens e mulheres
dentro e fora de casa.

You will see how objects—with their functions, shapes,
raw materials, and ornaments—become associated
with the roles played by men and women inside and
outside the home.

Nossa interação com as coisas da casa faz parte
de nossa autoconstrução, da formação de nossa
identidade mais profunda. Esse movimento percorre
os interiores domésticos e alcança nossa mente,
nosso corpo, nossa personalidade. Mas nem sempre
nos submetemos à tradição.

Our interaction with household objects is part of our
self-construction, the shaping of our deeper identity.
This movement runs through domestic interiors and
reaches our mind, our body, our personality. But we do
not always submit to tradition.

SALAS 1 – 6
Rooms 1–6
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EXPOSIÇÕES PERMANENTES

1 PARA ENTENDER O MUSEU

7 COMUNICAR: BRINQUEDOS

2 UMA HISTÓRIA DO BRASIL

8 TERRITÓRIOS EM DISPUTA
9 CATALOGAR: MOEDAS E MEDALHAS

4 MUNDOS DO TRABALHO

10 COMUNICAR: LOUÇAS

5 CASAS E COISAS

11 A CIDADE VISTA DE CIMA

CASAS E
COISAS
Casas e coisas exibe objetos de diferentes moradias e convida
você a pensar sobre o papel que eles têm na definição de
nossas identidades.

LOCALIZAÇÃO NO MUSEU

A sala Casas diferentes, coisas nem tanto reúne imagens de
casas construídas ao longo de 150 anos. Muitos objetos habitam
estas moradias. As diferenças entre eles são claras. Mas e
as semelhanças?

A SALA CASAS DIFERENTES, COISAS NEM TANTO REÚNE
IMAGENS DE CASAS CONSTRUÍDAS AO LONGO DE 150
ANOS. MUITOS OBJETOS HABITAM ESTAS MORADIAS.
AS DIFERENÇAS ENTRE ELES SÃO CLARAS. MAS E AS
SEMELHANÇAS?

A sala Objetos femininos? exibe objetos tradicionalmente
considerados femininos. Eles são decorados com elementos
inspirados na natureza. Você poderá observar como esses objetos
ajudaram a fixar as mulheres na casa.

A SALA OBJETOS FEMININOS? EXIBE OBJETOS
TRADICIONALMENTE CONSIDERADOS FEMININOS. ELES SÃO
DECORADOS COM ELEMENTOS INSPIRADOS NA NATUREZA.
VOCÊ PODERÁ OBSERVAR COMO ESSES OBJETOS AJUDARAM A
FIXAR AS MULHERES NA CASA.
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PARA ENTENDER O MUSEU

1

FAIXA 000

6 COLETAR: OBJETOS E IMAGENS

PISO E
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3 PASSADOS IMAGINADOS

3

A sala Distinção e trabalho coloca em oposição dois tipos de
objetos: esculturas decorativas com cenas da nobreza e ferros
de passar roupa. Esse contraponto chama a atenção para a
separação rígida entre os espaços de receber e os espaços
de serviço.

ALA OESTE

EIXO 2

A sala Objetos masculinos? reúne objetos domésticos que foram
comumente reservados ao uso masculino. Suas funções, cores
e simbologias agiram na construção de identidades masculinas
centradas no prazer, no conforto e no prestígio.

PARA ENTENDER A SOCIEDADE

Na sala Trabalho e felicidade, uma grande diversidade de objetos
de cozinha convida a refletir sobre a convivência de práticas
tradicionais com inovações tecnológicas.

CASAS E COISAS EXIBE OBJETOS DE DIFERENTES MORADIAS
E CONVIDA VOCÊ A PENSAR SOBRE O PAPEL QUE ELES TÊM
NA DEFINIÇÃO DE NOSSAS IDENTIDADES.

A SALA OBJETOS MASCULINOS? REÚNE OBJETOS DOMÉSTICOS
QUE FORAM COMUMENTE RESERVADOS AO USO MASCULINO.
SUAS FUNÇÕES, CORES E SIMBOLOGIAS AGIRAM NA
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES MASCULINAS CENTRADAS NO
PRAZER, NO CONFORTO E NO PRESTÍGIO.
A SALA DISTINÇÃO E TRABALHO COLOCA EM OPOSIÇÃO
DOIS TIPOS DE OBJETOS: ESCULTURAS DECORATIVAS
COM CENAS DA NOBREZA E FERROS DE PASSAR ROUPA.
ESSE CONTRAPONTO CHAMA A ATENÇÃO PARA A SEPARAÇÃO
RÍGIDA ENTRE OS ESPAÇOS DE RECEBER E OS ESPAÇOS DE
SERVIÇO.
NA SALA TRABALHO E FELICIDADE, UMA GRANDE
DIVERSIDADE DE OBJETOS DE COZINHA CONVIDA
A REFLETIR SOBRE A CONVIVÊNCIA DE PRÁTICAS
TRADICIONAIS COM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.

PLANTA TÁTIL DA EXPOSIÇÃO
Nesta mesa você pode tocar na planta da
exposição. No interior da planta há botões
que acionam vídeos com audiodescrição.
Cada botão apresenta o conteúdo de uma
das salas da exposição.

Nesta mesa você pode
tocar na planta da
exposição. No interior
da planta há botões
que acionam vídeos
com audiodescrição.
Cada botão apresenta
o conteúdo de uma das
salas da exposição.

1

2

3

4

5

6

PT

EN

N

22.09.2021

MEMORIAL
DESCRITIVO

MUSEU DO IPIRANGA
—USP

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA

PS.2 DESIGN
COMUNICAÇÃO VISUAL

32BITS
MULTIMÍDIA

PÁGINA
3

Exposição 6
Casas e Coisas

Paineis Perimetrais
PAN (Painel Norte)

Piso C
Ala Oeste

6

Sala 1
Introdução

5

4

3

2

1

CO1 CP-01A (1)

CASAS DIFERENTES,
COISAS NEM TANTO

CASAS E COISAS
Houses and Things

Different Houses, Not So Different Things

1

As imagens apresentadas nesta sala mostram fachadas, interiores e
objetos de vários tipos de casas. Um deles é o palacete. Os palacetes
paulistanos datam do final século 19 (1801-1900). Eles foram muito
divulgados em revistas e observados por pessoas que visitavam
os novos bairros onde foram construídos. Com tanta exposição,
os palacetes se tornaram um modelo de organização espacial e
decorativa, adotado em moradias diferentes, ao longo do tempo.

CASAS DIFERENTES,
COISAS NEM TANTO

Há cerca de 150 anos, São Paulo começou a crescer e a mudar
rapidamente. Vieram as linhas de bonde, as praças e os jardins, a
iluminação a gás e, mais tarde, em 1911, a eletricidade. A população
aumentou muito com a chegada de imigrantes europeus e de
migrantes, vindos principalmente do Nordeste do país.

Nesta sala há uma projeção de
vídeo que apresenta fotografias
de casas mais ricas e outras
populares. As fotografias destacam
objetos de decoração.

Junto com a cidade, o modo de morar também mudou. Os palacetes
ficavam afastados das ruas, circundados por jardins. Os estilos
consagrados do passado foram aplicados à sua arquitetura para
representar a riqueza e a personalidade dos proprietários. Luxo,
cômodos especializados, limpeza e o uso de novos materiais e
tecnologias de ponta se reuniram no morar moderno.

Você encontrará também exemplos
de objetos que serão apresentados
na exposição como vaso,
escultura, utensílios de cozinha
e acessórios pessoais.
Convidamos você a observar as
diferenças e as semelhanças entre os
objetos de diversas casas.

No interior dos palacetes, as áreas sociais, como as salas de visita e
de jantar, estavam claramente separadas das áreas privadas, onde
ficavam os quartos do núcleo familiar. As áreas de serviço, onde
circulavam e viviam os empregados, ficavam separadas tanto das
áreas sociais quanto das íntimas.
E os objetos da casa ajudavam a marcar essas separações.
Apesar de diferentes em seu grau de riqueza e sofisticação, muitos
objetos domésticos têm temas, cores e formas semelhantes. Isso
acontece porque as funções dos espaços da casa, e os valores
associados a eles, são muitas vezes comuns em diferentes
tipos de moradia.
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The images presented in this room portray
facades, interiors, and objects from various
types of houses. One of these types is the
mansion (or palacete, as it is locally known).
These Paulistano mansions date from the late
19th century (1801–1900). Magazines covered
them extensively and they were observed by
people visiting the new neighborhoods where
they were built. With so much exposure, the
mansions became a model of spatial and
decorative organization adopted by different
homes over time.

Por que os objetos decorados com flores que usamos em nossa
casa são quase sempre vistos como femininos? O que define um
objeto como masculino? E o trabalho doméstico, é masculino
ou feminino?
Essas identidades não são naturais; elas são construídas por
nós. O modo de ver as coisas que fortalece a divisão entre
homens e mulheres é repetido todos os dias. A repetição
torna os significados que atribuímos às coisas automáticos e
inconscientes. É como se fossem normais. A norma social se
torna natural.

Around 150 years ago, São Paulo began to
grow and change rapidly. Streetcar lines,
squares, and gardens arrived, along with gas
lighting and later, in 1911, electricity. The
population greatly increased with the arrival
of European immigrants and migrants coming
mainly from the Northeast of the country.

A exposição Casas e coisas trata do papel que os objetos
decorativos e os utensílios de trabalho têm na construção das
normas sociais.

Along with the city, the way of living also
changed. The mansions were set back from
the streets and surrounded by gardens.
Established styles from the past were applied
to their architecture to represent the wealth
and personality of their owners. Luxury,
specialized rooms, cleanliness, and the use of
new materials and cutting-edge technology all
came together in modern living.

Você verá como os objetos – com suas funções, formas,
matérias-primas e ornamentos – se associam aos papéis
desempenhados por homens e mulheres dentro e fora de casa.
Nossa interação com as coisas da casa faz parte de nossa
autoconstrução, da formação de nossa identidade mais
profunda. Esse movimento percorre os interiores domésticos e
alcança nossa mente, nosso corpo, nossa personalidade. Mas
nem sempre nos submetemos à tradição.

Inside the mansions, social areas such as
the living rooms or dining rooms were clearly
separated from the private areas, such as the
family bedrooms. The service areas, where
staff lived and circulated, were separate from
both social and private areas.

Why is it that objects decorated with flowers
that we put in our homes are almost always
seen as feminine? What defines an object as
masculine? And housework—is it masculine
or feminine?
These identities are not natural, they
have been constructed by us. The way of
seeing things that strengthens the divide
between men and women is repeated every
day. Repetition causes the meanings we
attribute to things to become automatic and
unconscious. It is as if they were normal. The
social norm becomes natural.
The Houses and Things exhibition addresses
the role decorative objects and work tools play
in the construction of social norms.
You will see how objects—with their functions,
shapes, raw materials, and ornaments—
become associated with the roles played by
men and women inside and outside the home.
Our interaction with household objects is part
of our self-construction, the shaping of our
deeper identity. This movement runs through
domestic interiors and reaches our mind, our
body, our personality. But we do not always
submit to tradition.

And the objects in the house would help signal
these separations.
Despite their differences in degree of richness
and sophistication, many domestic objects
have similar themes, colors, and forms. This is
because many of the functions spaces have,
and the values associated with them, are often
the same in different types of homes.

PS.2 DESIGN
COMUNICAÇÃO VISUAL

32BITS
MULTIMÍDIA

PÁGINA
4

Face Sul

Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

6

Sala 1
Introdução

5

4

3

2

1

DRYWALL + PROJEÇÃO
CO1 PE-03 (4) + CO1 MPJ-CO1

22.09.2021

MUSEU DO IPIRANGA
COMUNICAÇÃO VISUAL

MEMORIAL
DESCRITIVO

MUSEU DO IPIRANGA
—USP

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA

PS.2 DESIGN
COMUNICAÇÃO VISUAL

CASAS E COISAS
PAVIMENTO C

32BITS
MULTIMÍDIA

SALA INTRODUÇÃO (CO1)
VISTA SUL

PÁGINA
5

ESC 1:10

Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Vitrine
Voltado para a Face Sul
CO1 CP-03M G (2)
6

Opção 3

Sala 1
Introdução

5

4

3

2

1

VITRINE AMOSTRA
CO1 CP-03M G (2)

3

1

4

2

8

5

7

6

Uma casa só se torna a nossa casa quando a ocupamos com
nossos objetos. São eles que produzem em seus habitantes a
sensação de morar bem.
Mais ainda, os objetos da casa estão ligados à identidade de
seus moradores e, por isso, se relacionam também àqueles
que usamos em nosso corpo.

1. MANTEIGUEIRA
1900-1930
Metal, madeira
2. MARTELO DE CARNE
Século 20
Madeira

3. FERRO A CARVÃO
Tipo suíço com quatro furos
s.d.
Ferro, madeira
4. ESCULTURA
Marca italiana Capodimonte
não certificada
s.d.
Porcelana

5. VASO
Fábrica de Louças Romeo Ranzini
Osasco/SP, Brasil, década de 1940
Faiança
Pertenceu à família Romeo Ranzini.

7. BIBLIOCANTOS
1960-1970
Madeira entalhada
Doação de Paulo César Garcez
Marins

6. BRINCOS
1970-1990
Plástico, metal

8. ESTOJO COM ESCOVAS
Para barba e bigode
1910-1940
Madeira, couro, cerdas naturais

Roupas e acessórios, como brincos ou escovas de bigode,
possuem decorações, materiais e cores que os harmonizam
com os objetos da casa, e dizem muito sobre seus usuários.
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OBJETOS FEMININOS?
FEMININOS?
objects?
Feminine Objects?

2

Subtítulo para texto
curatorial sala

Esta sala apresenta objetos e temas decorativos entendidos
como femininos. São objetos ornamentados com flores, folhas
e pequenos animais. Mas por que a mulher é associada a temas
da natureza? A resposta a esta pergunta não é simples. É preciso
entender mudanças na cidade e nas funções idealizadas para
homens e mulheres.

OBJETOS
FEMININOS?

O crescimento vertiginoso da cidade a partir do final do século 19
(1801-1900) alterou o modo como as pessoas se reconheciam e
como identificavam os símbolos de prestígio que a riqueza trazia.
Os resultados evidenciaram que, no Brasil Colônia, tal atividade
Por causa do anonimato, as pessoas passaram a ser reconhecidas
teve seu marco histórico, expressa basicamente como trabalho
por sua capacidade de consumir e de ostentar. As moradias
escravo. No Brasil Império, entre 1822 e 1889, foi possível
deixaram de ter a simplicidade das casas coloniais e se
constatar que, mesmo após a libertação dos escravos, com a Lei
transformaram em construções arquitetônicas com estilos
Áurea, muitos continuavam servindo aos seus empregadores,
variados, mobiliário luxuoso e muitos recursos de decoração.
por falta de oportunidades sociais. Já no Brasil República, de
1889 até os dias atuais, o avanço do capitalismo e a Revolução
Com estas mudanças, o marido e a esposa assumiram novas
Industrial levaram à disputa do trabalho e desigualdade salarial
funções no estabelecimento dos laços sociais durante encontros
entre homens e mulheres. No entanto, os dispositivos legais
como almoços, jantares, chás e festas.
e os movimentos sociais passaram a reivindicar pelos direitos
femininos, por intermédio do primeiro Sindicato, seguido das
A mulher idealizada pela nova cultura de consumo era vista como
Leis Trabalhistas, da CF/1988 e da Organização Internacional
alguém que nascera para garantir a coesão e a reprodução familiar.
do Trabalho, buscando atenuar as condições de precariedade
Consideradas delicadas e frágeis, elas eram também entendidas
vivenciadas pelas mulheres. Assim, em 2013, foi criada a PEC
como mais próximas da natureza e, por isso, mais aptas a garantir a
das Domésticas, que ampliou os seus direitos, apesar da
satisfação das necessidades de sua família.
invisibilidade do trabalho doméstico pela sociedade.

Esta sala apresenta objetos que eram
considerados como femininos.
Nela estão expostos vasos, louças,
joias, roupas e muitos outros objetos.
Esses objetos estão sempre
decorados com elementos da
natureza, como flores, insetos
e pequenos animais.
Nesta sala você encontrará um vídeo
interativo sobre objetos usados por
homens e por mulheres.
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This room features decorative objects and
themes understood as feminine. The objects
are embellished with flowers, leaves, and small
animals. But why are women associated with
themes of nature? The answer to this question
is not simple. One must understand changes
in the city and in the idealized roles for men
and women.
The city’s vertiginous growth from the end of
the 19th century (1801–1900) altered the way
people recognized themselves and identified
with the symbols of prestige that came
with wealth.
Anonymity led people to be recognized for
their
capacity
to consume
Subtitle
for
room'sand flaunt. Homes
ceased to have the simplicity of colonial
curatorial
text into architectural
houses
and transformed
constructions with varied styles, luxurious
furniture, and many decorative features.
The results showed that, in Colonial Brazil,
this activity
had its historical
expressed
With
these changes,
husbandmark,
and wife
took on
basically
labor. In BrasilofImpério,
new
rolesas
in slave
the establishment
social bonds
between
1822 andsuch
1889,asit lunches,
was possible
to
during
gatherings
dinners,
verifyand
that,parties.
even after the liberation of slaves,
teas,
with the Golden Law, many continued to
serve
their employers,
due
lackculture
of social
The
woman
idealized by
thetonew
of
opportunities.was
In Brazil
from
consumption
seen República,
as someone
who1889
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present
day, the
advance
of capitalism
was
born
to ensure
family
cohesion
and
and the Industrial
Revolution
led to and
the dispute
reproduction.
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delicate
fragile,
of work
and
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they
were
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understood
be closermen
to and
women.and,
However,
legalmore
provisions
social
nature
therefore,
able toand
satisfy
movements
their
family’sstarted
needs.to claim for women's
rights, through the first Union, followed by
Labor Laws, CF / 1988 and the International
Labor Organization (ILO), seeking to mitigate
precarious conditions experienced by women.
Thus, in 2013, the PEC das Domésticas was
created, which expanded their rights, despite
the invisibility of domestic work by society.
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ENTRE FLORES, FOLHAS E ANIMAIS
Among Flowers, Leaves, and Animals

1.

1

2

6

3

7

2.

3.

4.

5.

5

4

8

Veja como as andorinhas estão nas esculturas
e também na saia.

Em 1896, Benedita Brazilina Pinheiro
Machado se faz representar em uma
fotopintura de tamanho natural, ao lado de
flores e com um vestido rendado. Dona de
fazendas, casada com um senador e militar
influente, ela se consagra, aos 40 anos, em
uma imagem que reúne as qualidades do
que era considerado uma mulher feminina.

Temas da natureza foram idealizados pela arte
no século 18 (1701-1800) para representar
delicadeza e graça. Ao longo do século
19 (1801-1900), sua presença ao mesmo
tempo no corpo feminino e na decoração
da casa promoveu uma ligação entre os
dois territórios.

12

Brazilina lutou com o marido contra os
federalistas na guerra civil travada na
região Sul do Brasil entre 1893 e 1895.
Ela confeccionou uniformes, barracas
e bandeiras, e chegou a transportar
armas clandestinamente.

As mulheres aprendiam a bordar e a criar
objetos decorativos na escola, em casa e
com as revistas femininas. O artesanato se
aproximou de práticas artísticas consideradas
criativas e de bom gosto para distanciar a
dona de casa de trabalhos braçais pesados
e repetitivos, considerados degradantes.
Mas os objetos decorativos também eram
produzidos por profissionais especializados
e em máquinas industriais. As versões
industrializadas eram bem mais baratas.
Isso permitiu que os marcadores materiais
da feminilidade se difundissem entre grupos
sociais menos abastados.

Essa associação foi uma maneira concreta de
suavizar a personalidade das mulheres e ainda
sugerir que elas estavam naturalmente aptas
a garantir a coesão familiar.

1
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5

4

6

7

13
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See how the swallows are on the sculptures
and also on the skirt.

In 1896, Benedita Brazilina Pinheiro Machado
was portrayed in a life-size photo-painting,
next to flowers and wearing a lace dress.
A farm owner and married to an influential
senator and military man, she is acclaimed,
at the age of forty, in an image that brings
together the qualities of what was considered
a feminine woman.

9

1. PRATO DECORATIVO
s.d.
Porcelana/pintada à mão
2. PRATO DECORATIVO
Westland Co.
Japão, século 20
Porcelana

Brazilina fought alongside her husband
against the federalists in the civil war waged
in southern Brazil between 1893 and 1895.
She made uniforms, tents, and flags, and even
clandestinely transported weapons.
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3. ESCULTURA
Rosenthal
Alemanha, década de 1930
Porcelana
4. PALITEIRO
Louça Vieux
Paris, século 19
Porcelana

5.

6.

PERIQUITOS DECORATIVOS
China, 2012
Plástico
Doação de Vânia Carneiro de
Carvalho
Adquirido de camelô na rua
Maria Antônia, São Paulo/SP.

7. BROCHE
1950-1990
Metal
8. PETISQUEIRA
s.d.
Porcelana/pintada à mão

MARCADOR DE LIVRO
s.d.
Osso

Nature themes were idealized by art in the
18th century (1701–1800) to represent
delicacy and grace. Throughout the 19th
century (1801–1900), their presence both
on the feminine body and home decoration
promoted a link between the two territories.
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9. PORTA-CARTÃO
Escultura com andorinhas
Século 20
Metal, pedra
10. VASO
Porcelana Real
Mauá/SP, Brasil, século 20
Porcelana

11. VASOS
Áustria, 1899
Porcelana
12. ESCULTURAS DE PAREDE
Andorinhas e um pato
Século 20
Porcelana

13. ESCULTURA DE PAREDE
Andorinha
CST – Cerâmica Santa Terezinha
Pedreira/SP, Brasil, 2ª metade
do século 20
Porcelana
14. VASO
Céhem
Paris, França, década de 1940
Porcelana/decalque

Women would learn to embroider and create
decorative objects at school, at home, and
from women’s magazines. These handicrafts
came closer to artistic practices considered
to be creative and tasteful, to distance the
housewife from heavy and repetitive manual
labor considered to be degrading.

15. VASO
Dinamarca, década de 1940
Porcelana/pintada à mão
16. SAIA GODÊ
2ª metade do século 20
Ráfia bordada

But decorative objects were also produced
by specialized professionals and industrial
machines. Mass-produced versions were
much cheaper. This allowed for material
markers deemed feminine to be spread
among less affluent social groups.

This association was a concrete way of
smoothening women’s personalities and
thereby suggesting they were naturally suited
to ensuring family cohesion.
14
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CONGRATULATIONS
Germany, 20th century
Postcard reproduction
Original dimensions 14 × 9 cm
Gift of the Silveira Barbuy family
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O original é uma fotopintura em
giz pastel seco sobre fotografia.
A moldura dourada, em madeira,
com folhas e frutos de café
entalhados, é original.

BENEDITA BRAZILINA
PINHEIRO MACHADO
Author unknown
Brazil, 1896
Digital photo-painting replica
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2. PINTURA
Tema floral
Século 20
Madeira
3. BORDADO
Brasil, 1ª metade do século 20
Tecido/bordado à mão; moldura em
madeira, vidro
A exposição do bordado para as
visitas era uma prova da habilidade
feminina nos cuidados com a casa.

4. BINÓCULO
s.d.
Madrepérola, metal, tecido
5. VASO
Cerâmica Artística São Paulo
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Faiança
6. VASO
Porcelana São Paulo
São Caetano/SP, Brasil, 1940-1975
Porcelana
Doação de Dorival Pergoraro Junior
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7. TAPA-MANCHAS
Pofin Cluj-Nanoca
Romênia, s.d.
Porcelana
Objeto decorativo usado para
disfarçar manchas de toalhas.
8. CESTA DE FLORES
Visconti Mollica Capodimonte
Nápoles, Itália, 1950-1974
Porcelana

9. TAPA-MANCHAS
Estilo italiano Capodimonte
Século 20
Porcelana
10. TOALHAS
2010
Plástico com imitação de bordado
em ponto cruz
11. GUARDANAPO [LEG. EM ABERTO]
Século 20
Tecido/bordado à mão
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12. TOALHA
Século 20
Tecido/bordado à máquina
13. CONJUNTO DE JOIAS
Estojo com abotoaduras, brincos,
pulseira e broche
Século 19
Joias feitas com a carapaça de
besouros. Estojo na forma estilizada
de uma boca de jacaré, de couro
e tecido.
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1. FELICIDADES
Alemanha, século 20
Reprodução de cartão-postal
Dimensões do original 14 × 9 cm
Doação da família Silveira Barbuy

BENEDITA BRAZILINA
PINHEIRO MACHADO
Autoria desconhecida
Brasil, 1896
Réplica digital de fotopintura

10

1. IMPRESSO
Com tema floral
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Impressão sobre papel; moldura
em madeira, vidro
Doação de Vânia Carneiro de
Carvalho
O quadro foi presente da tia materna
da doadora à sua mãe. Decorou uma
sala de estar nos anos 1990-2010.

2. MENINA E FLORES
Sarzerac
Paris, França, 1908
Reprodução de cartão-postal
Dimensões do original 14 × 9 cm
Doação de Jovino Guedes
de Macedo
GIRL AND FLOWERS
Sarzerac
Paris, France, 1908
Postcard reproduction
Original dimensions 14 × 9 cm
Gift of Jovino Guedes de Macedo

3. ANGELINA COSTA E AMIGAS
Tucci
São Paulo/SP, Brasil, 1930
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14 × 8,3 cm
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura
ANGELINA COSTA AND
FRIENDS
Tucci
São Paulo, SP, Brazil, 1930
Photograph reproduction
Original dimensions 14 × 8.3 cm
Gift of Carlos Eugênio Marcondes
de Moura

4. BEBÊ DESCONHECIDO
Tucci
São Paulo/SP, Brasil, 1932
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14,4 × 8,8 cm
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura

5. TITA
Penenghi
Campinas/SP, Brasil, 1929
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 13,4 × 8 cm
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura

UNKNOWN BABY
Tucci
São Paulo, SP, Brazil, 1932
Photograph reproduction
Original dimensions 14.4 × 8.8 cm
Gift of Carlos Eugênio Marcondes
de Moura

TITA
Penenghi
Campinas, SP, Brazil, 1929
Photograph reproduction
Original dimensions 13.4 × 8 cm
Gift of Carlos Eugênio Marcondes
de Moura

The original is a photo-painting in
dry pastel chalk on photograph.
The gilded wooden frame with
carved coffee leaves and fruits
is original.
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Os corpos femininos se prolongavam nas
esculturas que decoravam o ambiente da casa.
As mulheres representadas são brancas e,
na esmagadora maioria, foram inspiradas em
representações europeias.
Dois dos objetos mais interessantes desse
conjunto são as mulheres porta-guardanapos.
Elas nos mostram a dupla função feminina,
como objeto de exibição e de trabalho.
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1. MULHERES BIBELÔ
Rebis
Porto Alegre/RS, Brasil, 1956-2013
Porcelana
2. MULHER NO DIVÃ
Volkstedt
Turíngia, Alemanha, século 20
Porcelana
3. MULHER BAILARINA
Dresden, Alemanha, século 20
Porcelana
4. MULHER COM LIVRO
Renner
Porto Alegre/RS, Brasil, década de
1950
Porcelana

13

5. MULHER LUMINÁRIA
s.d.
Porcelana
6. MULHERES PORTAGUARDANAPOS
Brasil, s.d.
Madeira/pintada à mão
7. BONECA DE TOUCADOR
s.d.
Porcelana, tecido
8. MULHER BIBELÔ
s.d.
Porcelana
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9. MULHER AO PIANO
Capodimonte
Nápoles, Itália, 1830-1890
Porcelana
10. MULHER COM LEQUE
Goldscheider
Viena, Áustria, s.d.
Porcelana
11. BUSTO DE MULHER
Século 20
Porcelana
12. MULHER BIBELÔ
Vieira de Castro
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, s.d.
Porcelana

30

13. MULHER FIDALGA
Brasil, s.d.
Porcelana
14. MULHER BIBELÔ
Itália, século 20
Porcelana

A decoração tradicional usava temas considerados artísticos,
como flores, folhas, pequenos animais e insetos, representados
em formas multicoloridas, miniaturizadas, e em materiais
nobres, suaves ou macios.
Eles ajudavam a criar um ambiente que proporcionava prazer
estético, descanso e estímulo para conversas.
Não era só a casa, mas também o corpo feminino que recebia
esse tipo de decoração.
Veja como folhas e uvas estão no vestido e nos brincos,
e também em cálices, na garrafa, na petisqueira, no
porta-guardanapos e na decoração da máquina de costura.
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15. BRINCOS
Século 19
Ouro, contas envolvidas por
fios de cabelo

19. BROCHE
s.d.
Metal, vidro, marcassita
Doação de Olga de Souza Queiroz

16. BROCHE
1960-1990
Metal, plástico

20. ENFEITE
Cacho de uva
s.d.
Pedra, metal

17. BORBOLETA DECORATIVA
s.d.
Madrepérola, metal
18. BROCHE
s.d.
Ouro, platina, diamante
Herança vacante de Jelesko Metcheff

21. BROCHE
s.d.
Metal, pedra
22. BROCHES
2ª metade do século 20
Metal

23. FLOREIRAS DE PAREDE
Em forma de cigarras
Sarreguemines
França, década de 1890
Porcelana
24. TAPA-MANCHAS
Borboletas
s.d.
Porcelana
25. PORTA-GUARDANAPOS
Uvas e folhas de videira
s.d.
Metal
26. PETISQUEIRA
Uvas e folhas de videira
1950-2000
Metal, vidro

METRÓPOLE ARQUITETOS
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27. GARRAFA PARA VINHO
Em forma de cacho de uvas
s.d.
Vidro, metal
28. SALEIRO E PIMENTEIRO
1960-1990
Plástico, acrílico
29. VESTIDO
Estampado com videiras
Brasil, década de 1980
Veludo sintético
30. PETISQUEIRA
Folhas de videira
Saretta
Brasil, s.d.
Metal banhado em prata

31. TAÇAS DE LICOR
Século 20
Cristal

35. FLOREIRA
Brasil, século 20
Porcelana

32. LUSTRE
Folhas de acanto
1950-1980
Metal, vidro

36. ESCULTURA
Verlyz
França, s.d.
Opalina azul

33. RECIPIENTE
Século 20
Metal, vidro

37. ESCULTURA
Cisne
1960-1970
Acrílico

34. FLOREIRA
Século 20
Porcelana

38. ESCULTURA
Flamingo
1960-1970
Resina, acrílico, pedra

39. BIBELÔ
Cisne
Século 20
Metal
40. FLOREIRA
Menina e cisne
s.d.
Porcelana
41. PORTA-JOIAS
Século 20
Porcelana

43. MÁQUINA DE COSTURA
Singer
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1ª metade
do século 20
Metal, madeira
Doação de Inácia Bastos
Ornamentação com folhas de videira.
44. ESCULTURA
Três cervos
Século 20
Metal, mármore

42. CHOCALHO COM PATINHOS
Para bebês
Século 20
Metal, plástico
Inscrição “Teresa Cristina”
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ARMARINHO E OBJECTOS FANTASIA
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, cerca de 1920
Reprodução de impresso

9

A decoração tinha a função de nos transportar para uma vida
imaginária, distante do trabalho e das ameaças da cidade industrial.
Por isso, o tampo ornamentado da mesinha de costura escondia os
trabalhos de conserto de roupas. As travessas de porcelana e de prata
imitavam fibras de vime, rememorando antigos ambientes rurais.
O anúncio oferecia uma bonequinha para cobrir o telefone e, assim,
disfarçar a presença da máquina nas áreas de recepção da casa.

24

6

1. CESTA
Christofle
Paris, França, s.d.
Malha de prata

4. AGULHEIRO
s.d.
Tecido, plástico
Doação de Olga de Souza Queiroz

7. AGULHEIRO
Século 19
Prata, tecido
Doação de Olga de Souza Queiroz

2. CESTA
1ª metade do século 20
Porcelana

5. AGULHEIRO
s.d.
Metal, tecido, vidro
Doação de Regina Rocha Pirajá
da Silva

8. PORTA-AGULHAS
Brasil, século 20
Papel
Doação de Dorival Pergoraro Júnior

3. MESINHAS PARA TRABALHOS
Revista Feminina
São Paulo/SP, Brasil, 1920
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Nacional

6. CAIXA E CESTA DE COSTURA
Brasil, século 20
Madeira, tecido

9. CAIXA DE COSTURA
Paisagem carioca
G. Schille & Cia
Curitiba/PR, Brasil, s.d.
Madeira/marchetaria

Os agulheiros de prata e de papel escondiam a função de costurar,
o que mostra como segmentos sociais com recursos financeiros
diferentes compartilharam valores e estratégias semelhantes.
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Cenas de casais povoaram as áreas de recepção
das casas e foram moda no Brasil nas décadas de
1950 a 1980.
São esculturas que representam uma espécie de
namoro, com personagens eternizados nas roupas
de uma nobreza distante no tempo e no espaço.
Eles reforçam a ideia de uma harmonia familiar.
Feitos de porcelana ou faiança, decorados com
pinturas à mão ou decalques, e por vezes com
aplicação de ouro, parte destes objetos representa
ambientes da natureza.
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10. PRATO DECORATIVO
Ars Bohemia
São Paulo/SP, Brasil, 1950-1960
Porcelana/decalque

14. PRATO DECORATIVO
GEB
Bavária, Alemanha, século 20
Cerâmica/decalque

19. XÍCARA DE CHÁ E PIRES
Porcelana DP
São Paulo/SP, Brasil, 1960-1970
Porcelana

23. BULE DE CAFÉ
Porcelana PA
São Paulo/SP, Brasil, 1960-1970
Porcelana

11. PRATO DECORATIVO
Fine Porzelaine
Bavária, Alemanha, s.d.
Porcelana

15. PRATO DECORATIVO
Cerâmica Nadir Figueiredo
Pedreira/SP, Brasil, século 20
Porcelana

20. XÍCARA DE CHÁ E PIRES
Rosenthal Selb
Alemanha, década de 1940
Porcelana

24. ÂNFORA
Sèvres, França, século 19
Porcelana, metal

12. PRATO DECORATIVO
Limoges Castel
Limoges, França, s.d.
Porcelana

16. BROCHES
s.d.
Porcelana, metal

21. CAIXAS
Para joias, pó de arroz e pequenos
objetos
Século 20

13. PRATOS DECORATIVOS
s.d.
Porcelana

17. PENTES COM ESTOJOS
s.d.
Metal, tecido
18. PERFUMEIRO
s.d.
Porcelana
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22. FLOREIRAS
Baccarat
França, s.d.
Bronze, opalina/pintada à mão

25. ÂNFORA
Sèvres, França, s.d.
Porcelana
26. BULE DE CAFÉ
Chodziez, Polônia, s.d.
Porcelana
27. BULE DE CAFÉ
Bavária, Alemanha, s.d.
Porcelana
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Exposição 6
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Piso C
Ala Oeste

Paineis Perimetrais
PAO (Painel Oeste)
Obs.: painel com multimedia, aguardando desenho
definitivo da metrópole
5

Sala 2
Objetos femininos?

6

4

M02
CO2 CP-05B TS (15)

3

2

1

M01
CO2 CP-05A (14)

CONTRA PONTOS

Casas e coisas discute a construção histórica que entende
o sexo biológico como equivalente às identidades de gênero.
Apesar dessas representações continuarem ativas, outras
identidades de gênero vêm se fortalecendo.

As coisas que nos marcam
The Things That Mark Us

Este multimídia apresenta interpretações sobre o tema
gênero e espaço doméstico escolhidas por meio de editais
anuais que premiam os melhores projetos. Eles permitem
que o Museu ouça a sociedade e compartilhe com o público
novas perspectivas sobre nossas coleções e sobre o
passado brasileiro.
Houses and Things challenges the historical construct that
understands biological sex as equivalent to gender identities.
Although these representations continue to be active, other
gender identities have gained prominence.
This multimedia guide will present interpretations on the
subject of gender and the domestic space chosen through
annual calls for proposals that award the best projects.
This allows the Museum to listen to society and share
new perspectives on our collections and Brazil’s past with
the public.
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VIT N7
CO2 CP-03E G (16)

REMEMORAR
REMEMORAR

Rememorar

Remembering

Título para Conjunto
de Fotografias

1.

Title for Group of
Photographies

1

2

Os resultados evidenciaram que, no Brasil
As
mulheres eram responsáveis por
Colônia, tal atividade teve seu marco histórico,
expressa basicamente
como trabalho
guardar
e organizar
as fotografias da
escravo. No Brasil Império, entre 1822 e
família,
do casamento, os livros dos
1889, foi possível constatar que, mesmo
após a libertação
dos escravos,
com a Lei ou os
bebês,
as mechas
de cabelo
Áurea, muitos continuavam servindo aos seus
dentinhos
de leite dos filhos.
empregadores, por falta de oportunidades
sociais. Já no Brasil República, de 1889 até

os dias atuais, o avanço do capitalismo e a
A
produção de lembranças do
Revolução Industrial levaram à disputa do
trabalho e desigualdade
salarial
homens dos
nascimento,
da vida
e entre
da morte
e mulheres. No entanto, os dispositivos
familiares
fortalece a ideia de que as
mulheres estariam mais próximas do
tempo
biológico
por isso,
The results
showed that, e,
in Colonial
Brazil,da
thisnatureza.

6

7

8

9

activity had its historical landmark, expressed
basically as slave labor. In Brasil Império,

A
memória
preservada
pelas
between
1822 and
1889, it was possible
to mulheres
verify that, even
after the liberation
the
promovia
momentos
de ofencontro
para
slaves, with the Golden Law, many continued
atoreafirmação
dosdue
laços
familiares.
serve their employers,
to the lack
of

10
4

3

5

social opportunities. In Brazil República,
from 1889 to the present day, the advance of
capitalism and the Industrial Revolution led
Women
were responsible
forwage
keeping
and organizing
to the dispute
for work and
inequality
family
andmen
wedding
photographs,
baby
albums, locks of
between
and women.
However,
legal
hair
or the milk
their children.
provisions
and teeth
socialofmovements
started to
The production of memories of the birth, life, and death
of family members strengthens the idea that women
were closer to biological time and, therefore, nature.
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The memory preserved by women fostered moments
together which reaffirmed family ties.

1. ÁLBUM
“Enlace matrimonial”
Plastifoto
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Papel, plástico
Com assinaturas dos convidados
2. ÁLBUM
“Nossas núpcias”
Brasil, século 20
Papel, plástico
3. MENINA DESCONHECIDA
Com roupa de crisma
Brasil, século 20
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14,3 × 10,4 cm
Doação de Orôncio Vaz Arruda
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4. INOCÊNCIA AMARAL E JUSTINO
DE FRANÇA PEREIRA
Ernesto Quissak
Guaratinguetá/SP, Brasil, 1923
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 16,5 × 11,5 cm
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura
5. DESENHO
“Cowboy”
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
década de 1950
Papel
Doação de Ricardo Bogus
O quadro pertenceu a Luiz Carlos,
irmão do doador.

6. BROCHE
Século 20
Ouro, rubi, fotografia
7. BROCHE
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Prata, cabelo
As iniciais “ASQ” se referem a
Antônio de Souza Queiroz, e a data,
“25 de fevereiro de 1900”, ao dia de
seu falecimento.
Doação de Olga de Souza Queiroz
8. PINGENTE
Porta-retrato
Brasil, s.d.
Ouro, fotografia
Herança vacante de Clara Disch Lojek

9. ANEL
Século 19
Ouro, pérolas, cabelos
Herança vacante de
Matilde Lindenberg
10. DENTES DE LEITE
São Paulo/SP, Brasil, 1996-2016
Madeira, metal, papel, dentes
Pertence a Denise Peixoto, que
guardou os dentes de seus filhos.
11. SAPATOS DE BEBÊ
Século 20
Pelica, feltro, madrepérola

12. DENTES DE LEITE
São Paulo/SP, Brasil, 1994-2000
Metal, dentes
Pertence a Vânia Carneiro de
Carvalho, que guardou os dentes de
suas filhas.
13. PAR DE ALIANÇAS
Brasil, 1922
Ouro
Inscrições “Carlo 20-04-1922” e
“Zaira 20-04-1922”
Herança vacante de Ignácio
Venzenzo Farina

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA
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1. FRANCISCA BARROS
Joaquim Antonio Mendes Corrêa
Portugal, 1913
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14,60 × 9,70 cm
Doação de Orôncio Vaz Arruda
FRANCISCA BARROS
Joaquim Antonio Mendes Corrêa
Portugal, 1913
Photo reproduction
Original dimensions 14.60 × 9.70 cm
Gift of Orôncio Vaz Arruda
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CASAS E COISAS
PAVIMENTO C
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Mesas Centrais
CO2 ME-03B (5)
5

Obs.: necessidade de redução na altura do
objeto tátil

Sala 2
Objetos Femininos?

6

4

3

2

1

Para tocar: Amostra
de tecido seda
faixa 000

FAIXA 001
PARA TOCAR: amostra
de tecido seda

Para tocar: Vaso
decorado com
flores em relevo
faixa 000

FAIXA 001
PARA TOCAR: amostra
de tecido veludo

Para tocar: Amostra
de tecido seda
faixa 000

FAIXA 000

PARA TOCAR:
vaso decorado com flores em relevo

Para tocar: Amostra
de tecido adamascado
faixa 000

Para tocar: Jarra de
vidro e
metal com textura de
abacaxi - faixa 001

PARA TOCAR: Vaso
com flores
em borracha
faixa 000

FAIXA 000

FAIXA 001
PARA TOCAR: amostra
de tecido adamascado

Para tocar: Jarra de
louça com formato de
abacaxi - faixa 001

FAIXA 001

FAIXA 001

PARA TOCAR: jarra de vidro e
metal com textura de abacaxi

PARA TOCAR:
vaso com flores em borracha

Para tocar: Jarra de
plástico com formato de
abacaxi - faixa 001

Para tocar: Bibelô
de mulher fidalga com
violino e balaústre faixa 001

FAIXA 001

PARA TOCAR: jarra de louça com
formato de abacaxi

FAIXA 001

PARA TOCAR: jarra de plástico com
formato de abacaxi

PARA TOCAR: bibelô de mulher
fidalga com violino e balaústre

Para tocar: Bibelô de
casal de fidalgos na
hora do chá - faixa
001
FAIXA 001
PARA TOCAR: bibelô de casal de
fidalgos na hora do chá

OBJETOS FEMININOS?
A partir dessa pergunta, é possível refletir por que esses
objetos foram associados às mulheres. Ao explorar os
recursos desta mesa, observe que temas da natureza, como
flores, frutas e animais, estão sempre presentes. Esses
elementos se repetem na decoração das casas e dos corpos
femininos. Por meio dos temas decorativos, as mulheres são
vinculadas à casa e à natureza.
FAIXA 001

objetos femininos?

Aroma de rosas
FAIXA 001

Aromas de rosas
- faixa 001

PARA TOCAR: impressão de fotografia
de mulher e criança com flores
Data da fotografia: 1913

Aroma de jasmim

FAIXA 000

FAIXA 001

Para tocar: Impressão de
fotografia de mulher e
criança com flores
Data da fotografia: 1913
- faixa 001

Aromas de jasmin
- faixa 001

PARA TOCAR: reprodução de
cartela com amostra de bordados
FAIXA 001

Para tocar: Reprodução
de cartela com amostra
de bordados - faixa 001

A partir dessa pergunta, é possível
refletir por que esses objetos
foram associados às mulheres. Ao
explorar os recursos desta mesa,
observe que temas da natureza, como
flores, frutas e animais, estão
sempre presentes. Esses elementos
se repetem na decoração das casas e
dos corpos femininos. Por meio dos
temas decorativos, as mulheres são
vinculadas à casa e à natureza. faixa 001

PARA TOCAR: cabide de
bijuteria com formato de corpo
FAIXA 000

Para tocar: Cabide de
bijuteria com formato
de corpo
faixa 000

ESTE OBJETO
PRECISA SER
REDUZIDO NA ALTURA:
L 30 x A 42 cm

FAIXA 001

Para tocar: Amostra
tátil de Couro
faixa 000
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PARA TOCAR: colar de flores
coloridas em plástico
FAIXA 000

N

PARA TOCAR: amostra
tátil de couro

Para tocar: Cabide de
bijuteria com formato
de corpo
faixa 000
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Paineis Perimetrais
PAL (Painel Leste)

6

Sala 3
Objetos masculinos

5

4

3

2

1

CO3 CP-01A (1)

OBJETOS MASCULINOS?
Masculine Objects?

3

Esta sala apresenta um conjunto de objetos que, de acordo com
as convenções culturais, são considerados masculinos. Como são
esses objetos?
Muitos são ferramentas de trabalho, como os compassos em
estojos. Alguns são objetos de descanso, como as cadeiras de
balanço. Outros proporcionam sensações de prazer, como o
tabaco. Por fim, há objetos que indicam status social, como as
esculturas de cavalos, e habilidades pessoais, como os troféus.

OBJETOS
MASCULINOS?

Vistos em conjunto, a maioria deles é de cor escura, com pouca
ornamentação. A abundância de ornamentos e cores claras que
marca os objetos femininos enfraqueceria o que era considerado
a substância masculina: a personalidade e a intelectualidade. Elas
ficavam concentradas na cabeça do homem, o lugar da mente
racional e o contrário da mente emotiva, associada às mulheres.

Esta sala apresenta objetos que eram
usados por homens e meninos.
Nela estão expostos cachimbos,
canetas, máquinas de escrever, rádios
e muitos outros objetos.
Esses objetos possuem cores mais
escuras, muitos não têm decoração
e outros são decorados com temas
relacionados aos esportes e à guerra.

O homem que usava esses objetos não trabalhava no campo ou nas
fábricas, mas em escritórios urbanos. Trabalhava usando a cabeça
para resolver problemas financeiros, administrativos, contábeis
e legais. Só usava as mãos no trabalho para escrever, calcular ou
cuidar da saúde das pessoas, como faziam os médicos e dentistas.

Nesta sala você encontrará um vídeo
interativo sobre objetos usados por
homens e por mulheres.

Se a casa é considerada o lugar natural da mulher, ela também é o
espaço que acolhe o homem, supostamente cansado do trabalho
e da vida tensa e agitada da cidade. Por isso, a decoração da casa
deveria esconder qualquer sinal ou forma de trabalho, até mesmo
os trabalhos domésticos das mulheres.
Esse modo de compreender o que seria o masculino não ficou
restrito ao grupo social dos homens heterossexuais brancos
das elites urbanas. Tornou-se uma maneira muito difundida de
entender a figura masculina e seus objetos de uso doméstico.
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This room features a set of objects which,
according to cultural conventions, are
considered masculine. What do these
objects look like?
Many are work tools, like the compasses
in cases. Some are leisure objects, such as
rocking chairs. Others provide feelings of
pleasure, such as tobacco. Finally, there are
objects that indicate social status, such as
sculptures of horses, and personal ability,
such as trophies.
Viewed as a set, most of them are dark
in color with little ornamentation. The
abundance of ornamentation and bright
colors seen in the feminine objects would
weaken what was considered the masculine
substance: personality and intellectuality.
These are concentrated in the man’s head, the
place of the rational mind and the opposite of
the emotive mind, associated with women.
The man who used those objects did not
work in the field or the factories but in urban
offices. He worked with his mind to solve
financial, administrative, accounting, and
legal problems. He only used his hands to
write, calculate, or care for people’s health,
as doctors or dentists.
If the home is considered a woman’s natural
place, it is also the place that welcomes
the man, supposedly tired from work and
the tense, bustling city life. As such, the
decoration of a home should hide any sign
or form of work, even the domestic work
of women.
This way of understanding what should
be masculine was not restricted to the
social group of white heterosexual men of
urban elites. It became a widespread way
of understanding the male figure and his
objects of domestic use.
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Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
CO3 ME-01 (4)
6

Sala 3
Objetos Masculinos

5

4

2

1

CO3 ME-01 (4)

Para tocar: Xícara
de louça com
suporte para bigode
faixa 000

FAIXA 000
PARA TOCAR: impressão de anúncio da Casa
Allemã com família na sala de estar
Original publicado na revista A Cigarra em 1920

CO3 VI-01 (9)

3

Para tocar: Impressão de
anúncio da Casa Allemã com
família na sala de estar
Original publicado na revista
A Cigarra em 1920 - faixa 000

FAIXA 000
PARA TOCAR: xícara de louça
com suporte para bigode

CO3 VI-01 (9)
90 x 180 x 220 cm

PARA TOCAR:
escultura de cavalo
FAIXA 000

para tocar:
escultura de cavalo
faixa 000

PARA TOCAR:
troféu com jogador de futebol
FAIXA 000

para tocar: troféu
com jogador de
futebol
faixa 000

PARA TOCAR:
cachimbo
FAIXA 000

para tocar:
cachimbo
faixa 000

Aroma de fumo para cachimbo
FAIXA 000

aroma de fumo para
cachimbo
faixa 000

N
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
Lado A
Vitrine N1+N2
CO3 VI-01 (9)
6

Sala 3
Objetos masculinos

5

4

3

2

1

N1 + N2
CO3 VI-01 (9)

CO3 VI-01 (9)
N4 e N5

CO3 VI-01 (9)
Backlight (7)

EU USO A CABEÇA PARA TRABALHAR

EU USO A CABEÇA PARA TRABALHAR

I Use My Head for Work

EU GOSTO DO QUE ME DISTINGUE

EU ESTOU DE OLHO LÁ FORA

I Like What Sets Me Apart
1.

O trabalho intelectual, considerado algo de
prestígio, era realizado nos escritórios de
empresas, bancos e fábricas, e também nos
escritórios privados das residências das elites
políticas e econômicas. As atividades intelectuais
eram a marca dos homens da casa e de sua prática
de gerenciar o patrimônio familiar e executar
trabalhos profissionais no ambiente doméstico.

Intellectual work, considered to be prestigious,
was carried out in the offices of companies, banks,
and factories, and in the private offices in the
residences of the economic and political elites.
Intellectual activity was also the hallmark of a man
of the house and his practice of managing the
family estate and executing professional work in
the domestic environment.

2

O escritório residencial reunia objetos de escrever,
calcular e controlar, como porta-tinteiros,
porta-documentos, porta-canetas, instrumentos
de desenho técnico, relógios, calendários, sinetes,
mata-borrões, bússolas e mapas-múndi.

The residential office brought together objects for
writing, calculating, and control, such as inkwells,
document holders, pen holders, instruments
for technical drawing, clocks, calendars, seals,
blotters, compasses, and world maps.

3

4

As máquinas, proibidas ou camufladas nos
espaços sociais da casa, eram valorizadas nos
espaços masculinos. É o caso de máquinas de
calcular e de escrever, ventiladores, cadeiras
mecânicas flexíveis e com rodinhas, bibliotecas
giratórias e cofres.

Machines, which were either prohibited or
camouflaged in the social spaces of the house,
were valued in masculine spaces. These included
machines for calculating and writing, fans, flexible
mechanical chairs with wheels, revolving libraries,
and safes.

5

6

18

7

8

1

20

19

21

22

23

26

31

27

32

24

25

9

EU ESTOU DE OLHO LÁ FORA

28

A casa tradicional é entendida como o lugar de
restabelecimento da energia física e psíquica
masculina. Beber, fumar e sentar-se em
poltronas e cadeiras de balanço estão entre as
principais formas de relaxamento. Habilidades
esportivas, reconhecidas por troféus, reforçam
o direito masculino à diversão, ao prazer, ao
descanso e ao conforto. O mesmo vale para
as práticas aristocráticas sugeridas pelas
representações de cavalos.

33

I’m Keeping an Eye Out
29

10

11

34

12
30

Ler jornais e acompanhar as notícias e os esportes
pelos radinhos de pilha mantinham os homens
antenados com o que acontecia fora de casa.

Reading newspapers and following the news and
sport over small radios kept men in touch with what
was happening outside.

Bustos de personalidades famosas e brasões
do Estado marcavam a presença do público no
espaço doméstico.

Busts of famous personalities and coats of arms of
the state marked the presence of the public within
domestic space.

A coleção de canetas doadas ao Museu consagra o
vínculo masculino com a esfera política. Elas foram
usadas por homens que ocuparam cargos públicos
e políticos para assinar tratados, decretos, uma
declaração de guerra, pacificações e acordos.

The collection of pens donated to the Museum
establishes a masculine bond with the political
sphere. They were used by men who held public
and political positions to sign treaties, decrees, a
declaration of war, pacifications, and agreements.

2.

35

The traditional house is understood as a place
of replenishment of masculine physical and
psychic energy. Drinking, smoking, and sitting
in armchairs or rocking chairs are among the
main forms of relaxation. Sporting abilities,
recognized by trophies, reinforce the masculine
right to fun, pleasure, rest, and comfort.
The same goes for the aristocratic practices
suggested by the portrayals of horses.

14

36
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38
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1. PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
[WOOL FLANNEL PAJAMAS]
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction
2. PIJAMAS SUPERIORES
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
PIJAMAS SUPERIORES
[SUPERIOR PAJAMAS]
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction

[OBJETO NA GAVETA]
PAINEL COM MEDALHAS
Conquistadas em campeonatos
de pedestrianismo por
Genésio Luís da Silva
Brasil, 1935-1952
Metal, tecido, fotografia
Nas doações que o Museu
Paulista recebe, os homens se
fazem representar por objetos
que comprovam seu desempenho
físico, profissional ou político.
O painel composto por Genésio
Luís da Silva é um bom exemplo.
Repare como ele colocou sua
fotografia no centro, fazendo
das medalhas que conquistou
como corredor verdadeiros
satélites em torno de sua figura.
[OBJECT IN DRAWER]
MEDAL PANEL
Won in hiking championships
by Genésio Luís da Silva
Brazil, 1935–1952
Metal, textile, photographw
In the donations made to
the Museu Paulista, men are
represented by objects that prove
their physical, professional, or
political performance. The panel
composed by Genésio Luís da
Silva is a good example. See how
he placed his photograph in the
center, with the medals he won
as a runner orbiting his figure.

40

39

16

inversão de ordem
entre os objetos,
apontar nos códigos
da entrega:

15

41

17

26 <–> 27
18 <–> 19
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PORTA-DOCUMENTOS
1948
Madeira
Pertenceu à família
Stingel Muratori.
PORTA-CANETA E
CALENDÁRIO
Dandy Mate, Scotch
Japão, década de 1960
Plástico, baquelite

3.

MINIATURA DE BIGORNA
s.d. Metal

4.

SUPORTE PARA RELÓGIO
Século 20
Metal, pedra

5.

SUPORTE PARA RELÓGIO
Brasil, final do século 19
Madeira

6.

PORTA-RELÓGIO
s.d. Madeira

10.

SINETE
s.d. Metal, madeira

7.

RELÓGIO DE BOLSO
Longines
Suíça, s.d. Metal

11.

CARIMBO
Brasil, 1870-1920
Madeira, metal
Doação de Maria Helena Bezzi
Pertenceu a Tommaso
Gaudenzio Bezzi.

8.

9.

MATA-BORRÃO
Brasil, século 20
Metal, mármore, madeira
Doação de Inah Meirelles
Faria Guimarães
Pertenceu a Cid Guimarães,
médico e marido da doadora.
MATA-BORRÃO
Brasil, 1880-1920
Pedra, madeira, papel
mata-borrão
Pertenceu a Bernardino
de Campos.

12.

13.

SINETE
Brasil, 1870-1920
Alabastro, metal
Pertenceu a Bernardino
de Campos.
ESTOJO DE COMPASSOS
Asani & Co. T.Hotani
Japão, 1930
Metal, madeira, tecido
Pertenceu a Cícero Sannewnd.

MUSEU DO IPIRANGA
—USP

14. MÁQUINA DE ESCREVER
Hall Typewriter Company
Estados Unidos, década de 1880
Metal, madeira
Pertenceu ao barão de Bocaina.
15. TINTEIRO
s.d. Ônix, bronze, marfim
16. MÁQUINA DE ESCREVER
Olivetti
Itália, século 20
Metal, plástico, couro
17. CAIXA PORTA-PAPÉIS
Brasil, século 20
Madeira, metal, tecido
18. RETRATO
Dom Pedro II
Em baixo-relevo
Século 20
Madeira, gesso

19. PRATO DECORATIVO
Com fotografia do presidente
Washington Luís.
Utzschneider
França, século 20
Porcelana/fotografia de
Henri Manuel
20. RÁDIO A PILHA
Mitsubishi Electric
Manaus/AM, Brasil, 1979-1999
Plástico, metal
21. RÁDIO A PILHA
Spica
Tóquio, Japão, 2ª metade
do século 20
Plástico, metal
22. RÁDIO A PILHA
National
Século 20
Plástico, meta

23. RÁDIO A PILHA
Evadin
Manaus/AM, Brasil, 1972-1999
Plástico, metal
24. RÁDIO A PILHA
Osaka 70
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Plástico, metal
25. RÁDIO A PILHA
Crown
Los Angeles, Estados Unidos,
2ª metade do século 20
Plástico, metal
26. CANETA
Brasil, 1920
Ouro
Pertenceu a Altino Arantes.
Foi utilizada para a assinatura
da ata de lançamento da pedra
fundamental do Palácio da
Justiça de São Paulo.

27. CANETA
Patent Terry & Co. London
Londres, Inglaterra, 1891
Pertenceu a Prudente
de Moraes.
Utilizada na assinatura da
Constituição Federal brasileira
de 24/02/1891. Deixada em
testamento para Pedro de
Morais Barros, que a usou no
casamento civil de sua filha.
Doação de Maria de
Morais Barros
28. CANETA
Cerca de 1917
Ouro, brilhantes, esmeraldas
Pertenceu a Wenceslau Brás.
Utilizada para assinar o
decreto que determinou a
entrada do Brasil na Primeira
Guerra Mundial.

42

29. CANETA
Brasil, 1902
Ouro, rubi, diamante
Pertenceu a Manuel Ferraz de
Campos Sales.
Presente dos funcionários dos
Correios de São Paulo.
30. CANETA
Brasil, 1902
Ouro, diamante
Pertenceu a Manuel Ferraz de
Campos Sales.
Presente dos Notários de
Buenos Aires.
31. CANETA
s.d. Ouro e diamante

43

32. CANETA
Farani & Sobrinhos
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1891
Ouro, pérola
Pertenceu a Prudente José de
Moraes Barros.
Homenagem dos diretores das
secretarias do Senado e da
Câmara dos Deputados.
33. CANETA
São Paulo/SP, Brasil, século 19
Ouro, diamante
Pertenceu a
Américo Brasiliense.
34. CANETA
Leonardo & Co’s
Inglaterra, século 19
Ouro, diamante
Pertenceu a Prudente
de Moraes.
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35. CANETA
1865-1923
Ouro, diamantes
Pertenceu a Luiz Pereira Barreto.

39. PRENDEDOR DE GRAVATA
São Paulo/SP, Brasil, 1932
Prata
Pertenceu a Pedro de Toledo.

36. ABRIDOR DE CARTAS
Século 20
Metal

40. RUI BARBOSA
Brasil, século 20
Busto em metal
Doação de Eda Mary Bernardi
da Silva

37. DISTINTIVO
Veteranos de 1932
Estado de São Paulo,
Brasil, 1932
Latão, esmalte
38. MARCADOR DE LIVRO
Com brasão de São Paulo
Estado de São Paulo, Brasil,
década de 1930
Prata
Pertenceu a Pedro de Toledo.

41. BIBLIOCANTO
Com busto de Rui Barbosa
Brasil, século 20
Metal

42. BIBLIOCANTOS
Com busto de Vital Brazil
Brasil, s.d. Mármore, metal
43. PESO DE PAPEL
Com efígie de Napoleão
Bonaparte em relevo
São Paulo/SP, Brasil, s.d.
Mármore, bronze
Doação de Olga
de Souza Queiroz
Pertenceu a Augusto e Jessy de
Souza Queiroz, que o utilizavam
em sua residência na avenida
São Luiz, centro de São Paulo.
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Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Lado B

Piso C
Ala Oeste

Vitrine N4+N5
CO3 VI-01 (9)
6

Sala 3
Objetos masculinos

5

4

CO3 VI-01 (9)
N1 e N2

2

1

CO3 VI-01 (9)
Face Lateral

EU GOSTO DO QUE ME DISTINGUE

EU USO A CABEÇA PARA TRABALHAR

EU GOSTO DO QUE ME DISTINGUE

I Like What Sets Me Apart
1.

3

I Use My Head for Work

2.

13

1

2

3

5

4

14

16

15

17

18

The traditional house is understood as a place
of replenishment of masculine physical and
psychic energy. Drinking, smoking, and sitting
in armchairs or rocking chairs are among the
main forms of relaxation. Sporting abilities,
recognized by trophies, reinforce the masculine
right to fun, pleasure, rest, and comfort.
The same goes for the aristocratic practices
suggested by the portrayals of horses.

1. PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
[WOOL FLANNEL PAJAMAS]
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction
2. PIJAMAS SUPERIORES
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
PIJAMAS SUPERIORES
[SUPERIOR PAJAMAS]
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction

[OBJETO NA GAVETA]
PAINEL COM MEDALHAS
Conquistadas em campeonatos
de pedestrianismo por
Genésio Luís da Silva
Brasil, 1935-1952
Metal, tecido, fotografia
Nas doações que o Museu
Paulista recebe, os homens se
fazem representar por objetos
que comprovam seu desempenho
físico, profissional ou político.
O painel composto por Genésio
Luís da Silva é um bom exemplo.
Repare como ele colocou sua
fotografia no centro, fazendo
das medalhas que conquistou
como corredor verdadeiros
satélites em torno de sua figura.

Intellectual work, considered to be prestigious,
was carried out in the offices of companies, banks,
and factories, and in the private offices in the
residences of the economic and political elites.
Intellectual activity was also the hallmark of a man
of the house and his practice of managing the
family estate and executing professional work in
the domestic environment.

O escritório residencial reunia objetos de escrever,
calcular e controlar, como porta-tinteiros,
porta-documentos, porta-canetas, instrumentos
de desenho técnico, relógios, calendários, sinetes,
mata-borrões, bússolas e mapas-múndi.

The residential office brought together objects for
writing, calculating, and control, such as inkwells,
document holders, pen holders, instruments
for technical drawing, clocks, calendars, seals,
blotters, compasses, and world maps.

As máquinas, proibidas ou camufladas nos
espaços sociais da casa, eram valorizadas nos
espaços masculinos. É o caso de máquinas de
calcular e de escrever, ventiladores, cadeiras
mecânicas flexíveis e com rodinhas, bibliotecas
giratórias e cofres.

Machines, which were either prohibited or
camouflaged in the social spaces of the house,
were valued in masculine spaces. These included
machines for calculating and writing, fans, flexible
mechanical chairs with wheels, revolving libraries,
and safes.

EU ESTOU DE OLHO LÁ FORA

6

A casa tradicional é entendida como o lugar de
restabelecimento da energia física e psíquica
masculina. Beber, fumar e sentar-se em
poltronas e cadeiras de balanço estão entre as
principais formas de relaxamento. Habilidades
esportivas, reconhecidas por troféus, reforçam
o direito masculino à diversão, ao prazer, ao
descanso e ao conforto. O mesmo vale para
as práticas aristocráticas sugeridas pelas
representações de cavalos.

O trabalho intelectual, considerado algo de
prestígio, era realizado nos escritórios de
empresas, bancos e fábricas, e também nos
escritórios privados das residências das elites
políticas e econômicas. As atividades intelectuais
eram a marca dos homens da casa e de sua prática
de gerenciar o patrimônio familiar e executar
trabalhos profissionais no ambiente doméstico.

I’m Keeping an Eye Out

OC-049

7
8

19

[OBJECT IN DRAWER]
MEDAL PANEL
Won in hiking championships
by Genésio Luís da Silva
Brazil, 1935–1952
Metal, textile, photographw
In the donations made to
the Museu Paulista, men are
represented by objects that prove
their physical, professional, or
political performance. The panel
composed by Genésio Luís da
Silva is a good example. See how
he placed his photograph in the
center, with the medals he won
as a runner orbiting his figure.
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22

5

23

24

JOGO DE DOMINÓ
Brasil, século 20
Madeira, baquelite
Acervo do Museu Paulista-USP

21

25

26

6,00 8,00 23,50

Ler jornais e acompanhar as notícias e os esportes
pelos radinhos de pilha mantinham os homens
antenados com o que acontecia fora de casa.

Reading newspapers and following the news and
sport over small radios kept men in touch with what
was happening outside.

Bustos de personalidades famosas e brasões
do Estado marcavam a presença do público no
espaço doméstico.

Busts of famous personalities and coats of arms of
the state marked the presence of the public within
domestic space.

A coleção de canetas doadas ao Museu consagra o
vínculo masculino com a esfera política. Elas foram
usadas por homens que ocuparam cargos públicos
e políticos para assinar tratados, decretos, uma
declaração de guerra, pacificações e acordos.

The collection of pens donated to the Museum
establishes a masculine bond with the political
sphere. They were used by men who held public
and political positions to sign treaties, decrees, a
declaration of war, pacifications, and agreements.
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ESCULTURA
Cavalo
Século 20
Porcelana

2.

ESCULTURA
Cabeça de cavalo
Década de 1970
Cerâmica

3.

ESCULTURA
Cavalos
Antiqua
Brasil, século 20
Metal, pedra

4. RELÓGIO DE MESA
Década de 1920
Bronze, metal, vidro
5. CINZEIROS
Brasil, século 20
Madeira, metal
6. ABRIDOR DE GARRAFA
Em forma de cabeça de cavalo
Século 20
Bronze

7. BANDEJA
Comemorativa de leilão do
Haras Tibagi
Estado de São Paulo,
Brasil, 1978
Prata
8. PORTA-TINTEIRO E PENA
s.d. Metal
Com inscrição “Epsom”,
pescoço retrátil e espaço interno
para guardar papéis.
9. TROFÉU
s.d. Madeira, bronze

10. TROFÉU
s.d. Metal
11. ESCULTURA
Conselheiro Francisco de Paula
Mayrink
Pinedo
Florença, Itália, 1891
Bronze, madeira
Presente do genro
Richmond Guimarães.
12. ESCULTURA
Cavalo
Década de 1920
Bronze, mármore

13. CINZEIRO
Com avião em miniatura
São Paulo/SP, Brasil, década
de 1950
Metal, madeira
Os mecânicos da oficina do
Campo de Marte produziam
essas peças para presentear
pilotos e comandantes da Força
Aérea Brasileira (FAB).
14. TACO DE BEISEBOL
Objeto decorativo
s.d. Metal, madeira
15. TROFÉU
Brasil, 1968
Madeira, metal
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16. TROFÉU
1º Torneio Kart Clube
Paulistano de Novatos
São Paulo/SP, Brasil, 1970
Metal, madeira
17. TROFÉU
Brasil, século 20
Madeira, bronze
18. TROFÉU
35º aniversário
Brasil, 1981
Madeira, metal
Com inscrição “Oferta do
Sr. Vito José Belizário”.

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA
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19. EMBLEMAS DE AUTOMÓVEIS
Século 20
Plástico
20. LATA DE MANTIMENTOS
Metalma
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Metal, plástico

23. CACHIMBO
Savinello
Itália, século 20
Madeira, plástico
24. CACHIMBO
Década de 1960
Madeira, plástico

21. CINZEIRO
Brasil, década de 1970
Metal

25. CACHIMBO
Década de 1940
Madeira, metal, acrílico

22. PORTA-CACHIMBO
Brasil, 1980
Gesso, resina

26. PITEIRA DE CHARUTO
Década de 1940
Acrílico, metal, madeira
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27. CINZEIRO
Feito com pistão de motor
de avião
Brasil, 2ª metade do século 20
Metal
Inscrição “Viaje bem...
Viaje VASP”.

29. PORTA-FÓSFOROS
Século 20
Metal

32. CINZEIRO
Brasil, década de 1970
Resina acobreada

30. JOGO DE DOMINÓ
Brasil, século 20
Madeira, baquelite

33. PORTA-CACHIMBO
Século 20
Madeira

28. CINZEIRO
Comemorativo do 4º Centenário
de Fundação da Cidade de
São Paulo
MB
São Paulo/SP, Brasil, 1954
Metal, madeira

31. XÍCARA BIGODEIRA
Ironstone Staffordshire
Inglaterra, década de 1890
Porcelana
A xícara bigodeira, inventada
em 1860, possibilitava que os
homens bebessem chá e café
sem derreter a pomada que era
utilizada para moldar o bigode.

34. PORTA-CIGARROS
Década de 1980
Madeira, couro
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Paineis Perimetrais
PAN (Painel Norte)

Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

6

Sala 3
Objetos masculinos

5

4

VIT N6
CO3 CP-03F G (2)

AS COISAS DE
MEU PAI

EU USO A CABEÇA
PARA TRABALHAR

I Like What Sets Me Apart

My Father’s Things

I Use My Head for Work

Itens de barbear

2

Diversos

2.

Quando Enedino Vieira Telles (Bueno Brandão/MG, 1921 –
Socorro/SP, 2010) faleceu, aos 88 anos, sua filha Regina Mara
Teles (Bueno Brandão/MG, 1951) vasculhou gavetas, estantes
e cantos esquecidos da casa paterna para recolher os objetos
do pai. Enedino era um homem de poucas posses. Completou
apenas o ensino fundamental. Casou-se com Lourdes Bueno da
Silva Teles (Monte Sião/MG, 1929 – Campinas/SP, 1997) em 1943.
Com ela, teve seis filhos e viveu até enviuvar, em 1997. Enedino
aprendeu o ofício de ferreiro com o pai, Francisco Vieira Telles, que
faleceu, supostamente por sífilis, na Colônia de Santa Fé, em Três
Corações/MG, que confinava hansenianos.

3.

1. MANSÃO MATARAZZO
Biblioteca com escultura equestre
Giuseppe Pesce
São Paulo/SP, Brasil, 1ª metade
do século 20
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 9,1 × 13,9 cm
MATARAZZO MANSION
Library with equine sculpture
Giuseppe Pesce
São Paulo, SP, Brazil, 1st half of
the 20th century
Photograph reproduction
Original dimensions 9.1 × 13.9 cm
2. MENINO DESCONHECIDO
Em cavalo de brinquedo
Ricardo Mollenhauer
São Paulo/SP, Brasil, 1907
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 13,9 × 10,2 cm
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura
UNKNOWN BOY
On rocking horse
Ricardo Mollenhauer
São Paulo, SP, Brazil, 1907
Photograph reproduction
Original dimensions 13.9 × 10.2 cm
Gift of Carlos Eugênio
Marcondes de Moura

3. CRIANÇA DESCONHECIDA
Com cavalo de brinquedo
Giovanni Sarracino
São Paulo/SP, Brasil, 1901-1919
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 15 × 10 cm
UNKNOWN CHILD
With toy horse
Giovanni Sarracino
São Paulo, SP, Brazil, 1901–1919
Photograph reproduction
Original dimensions 15 × 10 cm

Os objetos de Enedino contam a história de sua vida como
ferreiro, soldado, comerciante, juiz de futebol nos jogos dos
amigos, projecionista eventual no cinema de Bueno Brandão,
colecionador, pai e marido. São objetos que guardam a marca
tradicional do masculino em versões encarnadas, cheias de
afetividade, distantes da matriz de luxo de onde essas práticas
provêm. Os objetos de Enedino nos ajudam a entender como a
tradição soube se expandir e atingir tantas pessoas.
O que você vê aqui é parte daquilo que sua filha guardou como
lembrança do pai, e do que são hoje, também, suas memórias
femininas sobre a figura masculina. Formada em história, Regina
trabalhou como documentalista até se aposentar. Como ela diz,
“até hoje sinto os ares de Bueno; quando abro a janela, sinto o
ar característico do lugar, vejo a rua, a praça, a igreja em frente,
os quintais onde brinquei muito. Vejo as pessoas da família na
calçada, recordo flashes de cenas [...] aquele vento frio gostoso, o
cheiro dos doces em calda das frutas colhidas no quintal que eram
feitos pelo tio Elpídio, [...] sempre acompanhados de um bom
queijo fresco ou meia cura”.

4. ENEDINO TELLES
Com sua filha Regina Teles
Socorro/SP, Brasil
Década de 1990
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 17,7 × 10,7 cm
Acervo particular Regina Mara Teles
ENEDINO TELLES
With his daughter Regina Teles
Socorro, SP, Brazil, 1990s
Photo reproduction
Original dimensions 17.7 × 10.7 cm
Regina Mara Teles private collection
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Uma marca importante da vinculação do escritório ao gênero
masculino era a presença de objetos com funções instrumentais,
como estantes elásticas ou giratórias e poltronas flexíveis. Os
móveis eram sóbrios, funcionais e de cor escura.
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Chaves e chaveiros

No gabinete de trabalho de Manuel Leiroz, colaborador da revista
A Cigarra, vemos toalhas, flores e forros de crochê. O uso de um
sistema artesanal de cobertura era uma das formas de a mulher
se fazer presente em todos os espaços da casa, inclusive os mais
restritos, como era o caso do escritório.

In the urban homes of wealthy families, it
was common for the office to be in the front
of the house, with a separate entrance. The
location of the office, a place of masculine
privacy, reinforced men’s connection with
the outside space. The office was where they
would read the newspaper, manage their
assets, welcome friends, and do business.

5.

An important mark of the association between
the office and masculinity was the presence
of objects with instrumental functions, such
as elastic or swivel bookcases and flexible
armchairs. The furniture was sober, functional,
and dark in color.
In the office of Manuel Leiroz, a contributor to
A Cigarra magazine, we see crochet towels,
flowers, and linings. The use of handmade
covers was one way a woman could be present
in all spaces of the house, including the most
restricted ones such as the office.
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Enedino’s possessions tell the story of a life as
a blacksmith, soldier, merchant, soccer referee
at friends’ games, occasional projectionist at
the Bueno Brandão cinema, collector, father,
and husband. These objects preserve the
traditional mark of the masculine in embodied
versions, full of affection, distant from the
luxury where these practices originate.
Enedino’s objects help us understand
how tradition expanded and reached so
many people.
What you see here is part of what his daughter
kept as a remembrance of her father, and what
are today also her feminine memories about
the masculine figure. A history graduate,
Regina worked as a documentalist until she
retired. As she says, “I still feel the air of
Bueno today; when I open the window, I feel
the characteristic air of the place, I see the
street, the square, the church in front of it, the
backyards where I played a lot. I see people
of the family on the sidewalk, I remember
flashes of scenes … that nice cold wind, the
smell of sweets in the fruit syrup made from
the fruit picked in the backyard made by uncle
Elpídio,… always accompanied with a good
fresh or half-cured cheese.”

Nas casas urbanas de famílias ricas, era comum que o escritório
ficasse na parte da frente, com entrada independente. A localização
do escritório, lugar da privacidade masculina, reforçava a ligação
dos homens com o espaço externo. Era no escritório que eles liam
o jornal, cuidavam da administração de seu patrimônio, recebiam
amigos e faziam negócios.

5

When Enedino Vieira Telles (Bueno Brandão,
MG, 1921–Socorro, SP, 2010) passed away
at age eighty-eight, his daughter Regina
Mara Teles (Bueno Brandão, MG, 1951) went
through drawers, shelves, and forgotten nooks
of her father’s house to collect his objects.
Enedino was a man of few possessions. He
didn’t stay on after elementary school. He
married Lourdes Bueno da Silva Teles (Monte
Sião, MG, 1929–Campinas, SP, 1997) in 1943.
They had six children and he lived with her
until he was widowed, in 1997. Enedino learnt
his trade as a blacksmith from his father,
Francisco Vieira Telles, who died, supposedly
of syphilis, in the Colônia de Santa Fé, in Três
Corações, Minas Gerais, a leper colony.

1

Relógios, abotoaduras, broches, bijuterias
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EU GOSTO DO QUE
ME DISTINGUE
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5. MANUEL LEIROZ
Em seu gabinete
Revista A Cigarra
São Paulo/SP, Brasil, 1916
Reprodução de impresso
Arquivo D.A. Press
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1. PINOS
Brasil, 1933-1981
Metal

5. BROCAS
Brasil, 1933-1981
Metal

13. CHAVE DE FENDA
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico

17. NAVALHAS E CANIVETE
Brasil, 1933-1981
Metal

2. CINZÉIS
Brasil, 1933-1981
Metal

6. MARTELOS
Brasil, 1933-1981
Metal

10. MACHADINHA
Brasil, 1933-1981
Madeira, metal

14. BIGORNA
Brasil, 1933-1981
Metal

3. LIXAS
Brasil, 1933-1981
Metal

7. FORMÕES
Brasil, 1933-1981
Metal

11. ALICATES
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico

4. GABARITO, PREGOS,
FURADORES
Brasil, 1933-1981
Metal

8. PLACA DE FERRO
Brasil, 1933-1981
Metal

12. TORNO
Brasil, 1933-1981
Metal

15. LIMPADOR DE CASCO
E FERRADURA
Brasil, 1933-1981
Metal

18. MOEDA DE 1000 RÉIS
Comemorativa do Centenário
da Independência
Brasil, 1922
Metal com furo para uso
como pingente

MUSEU DO IPIRANGA
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9. ESTRIBO DECORATIVO
Brasil, 1933-1981
Metal

16. CONJUNTO DE BARBEAR
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico

19. FICHA
Telefone público
Telesp
Estado de São Paulo, Brasil,
1972-1997
Metal
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20. MOEDA DE UM CRUZEIRO
Brasil, 1945
Metal com furo para uso
como pingente

24. MEDALHAS
De mulheres da família
Brasil, 1933-1981
Metal, papel

21. FICHA
Fazenda São João Pires do Amaral
Região Sudeste, Brasil, 1933-1981
Metal

25. MEDALHAS
Para painel de carro
Brasil, 1933-1981
Metal

22. MEDALHAS
Honra ao mérito
Brasil, 1933-1981
Metal

26. PÉ DE COELHO
Brasil, 1933-1981

23. MEDALHAS E PINGENTES
Brasil, 1933-1981
Metal

27. SANTINHO
Senhor Bom Jesus
Brasil, 1933-1981
Papel
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55
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32. SERINGA E AGULHAS
Brasil, 1933-1981
Metal, vidro

37. FITA MÉTRICA
Brasil, 1933-1981
Plástico

41. ALMOFARIZ
Brasil, 1933-1981
Metal

29. DADO
Brasil, 1933-1981
Plástico

33. PROJÉTEIS
Brasil, 1933-1981
Metal

38. JOGOS DE ENCAIXAR
Brasil, 1933-1981
Madeira, metal

30. ISQUEIROS
Brasil, 1933-1981
Metal

34. BIBELÔS
Brasil, 1933-1981
Metal

31. APITOS
Brasil, 1933-1981
Metal
Utilizados para apitar jogos
de futebol.

35. FUMO DE CORDA
Brasil, 1933-1981

39. BRINQUEDO DE ENCAIXE
Brasil, 1933-1981
Plástico
Pertenceu a uma das netas de
Enedino Vieira Telles.

42. RELÓGIOS DE BOLSO
Tissot, Ômega, Minerva
Suíça, 1933-1981
Vidro, metal

36. LENTE PORTÁTIL
Brasil, 1933-1981
Vidro, plástico

40. SOCO INGLÊS
Brasil, 1933-1981
Metal

MANUEL LEIROZ
In his office
A Cigarra magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1916
Print reproduction
Archive D.A. Press
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28. PUXADOR DE GAVETA
Brasil, 1933-1981
Metal

43. RELÓGIOS DE BOLSO
Technos
Brasil, 1933-1981
Metal, vidro
Presente recebido da filha
Regina Telles.

44. RELÓGIO DE PULSO
Brasil, 1933-1981

Metal, vidro
Pertenceu a Lourdes Silvia Telles,
esposa de Enedino Telles

45. PRENDEDORES DE GRAVATA
Brasil, 1933-1981
Metal
46. BROCHES
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico
47. ABOTOADURAS
Brasil, 1933-1981
Metal

METRÓPOLE ARQUITETOS
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48. CRUCIFIXOS
Brasil, 1933-1981
Metal
49. PINGENTE
Coração
Brasil, 1933-1981
Metal
50. BROCHE
Par de sapatinhos
Brasil, 1933-1981
Metal
Pertenceu à irmã de
Enedino Telles.

51. BRINCOS, ANÉIS E PULSEIRA
De mulheres da família
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico, resina

52. ANEL
“Dei ouro para o bem do Brasil”
Brasil, 1964
Metal
Anel-símbolo da campanha Dê ouro
para o bem do Brasil, realizada em
maio de 1964 para arrecadar moedas
ou objetos de ouro. Quem doasse as
alianças recebia o anel-símbolo com
a inscrição.

53. CHAVES
Brasil, 1933-1981
Metal
54. CHAVEIRO DE CORAÇÃO
Brasil, 1933-1981
Metal, plástico
Inscrição “Dino Telles”.
55. COLEÇÃO DE MOEDAS
E CÉDULAS
Brasil, 1933-1981
Vidro, metal

56. CAIXA
Usada como porta-objetos
Brasil, 1933-1981
Madeira, metal
57. BAIONETA
Brasil, 1933-1981
Metal
58. KIT DE FERRAMENTAS
Brasil, 1933-1981
Metal

59. PRENDEDOR DE PAPEL
Brasil, 1933-1981
Metal
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EU NÃO TOLERO
AMBIGUIDADE
I Do Not Tolerate Ambiguity
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2
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PARA TOCAR: porta caneta e tinteiro
feito de bronze e porcelana

4

8

FAIXA 001

PARA TOCAR: suporte para livros com
busto de Ruy Barbosa

PARA TOCAR: isqueiro com
formato de revólver

FAIXA 001

Para tocar: Porta caneta
e tinteiro feito de
bronze e porcelanafaixa
001
5

9

FAIXA 001

Para tocar: Suporte
para livros com busto
de Ruy Barbosa - faixa
001 - faix

Para tocar: Isqueiro com
formato de revólverfaixa 001

10
14
11
6

12

Umas das fontes de ansiedade, para
os homens do século 19 (1801-1900) e
começo do século 20 (1901-2000), era a
possibilidade de que suas práticas não
fossem entendidas como masculinas. Por
isso, muitos objetos são reforçados por
uma dupla marca de gênero.
A prática de fumar, largamente permitida
aos homens, por exemplo, é reforçada
pela forma de chapéu de cowboy do
cinzeiro. Objetos reforçam a ligação dos
homens com a disciplina, o controle
do tempo e a luta, mas também com
a inteligência e a criatividade exigidas
pelos jogos e esportes.
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1. DESCALÇADOR DE BOTAS
Em forma de pistola
s.d.
Metal

4. ABRIDOR DE GARRAFAS
Em forma de pata de cavalo
Brasil, década de 1960
Metal

7. ABRIDOR DE CARTAS
Em forma de martelo
s.d.
Resina

2. ARMA DE BRINQUEDO
s.d.
Metal, plástico

5. ABRIDOR DE GARRAFAS
Em forma de cabeça de cavalo
Brasil, década de 1960
Metal

8. ABOTOADURAS E PRENDEDOR
DE GRAVATA
Com o brasão de Castela e Leão
Brasil, década de 1960
Metal

3. TINTEIROS
Em formato de cachimbo
s.d.
Metal

6. ABRIDOR DE CARTAS
Em forma de pata de cavalo
s.d.
Plástico

9. PRENDEDOR DE GRAVATA
Década de 1960
Metal

10. PRENDEDOR DE GRAVATA
Brasil, década de 1970
Metal
11. BROCHE
Com emblema do Lions
Club International
Brasil, 1967
Metal
12. ABOTOADURAS
Brasil, década de 1960
Metal
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17

21

13. BROCHE
Miniatura de capacete da
Revolução Constitucionalista
Estado de São Paulo, Brasil, 1932
Metal

16. TINTEIRO
Feito com granada de mão utilizada
na Revolução Constitucionalista
São Paulo/SP, Brasil, 1932
Metal

14. RELÓGIO DE PAREDE
Com réplicas de armas de fogo
e armadura
Século 20
Madeira, metal, vidro

17. CINZEIROS
Com munição e capacete da
Revolução Constitucionalista
em miniatura
Estado de São Paulo, Brasil, 1932
Metal

15. ARMA DE FOGO DECORATIVA
s.d.
Metal, madeira

18. PORTA-CHARUTO
Em forma de chapéu masculino
s.d.
Metal

19. MINIATURA
Canhão
s.d.
Metal
20. CINZEIRO
Em forma da bola 8 do jogo de sinuca
Século 21
Cerâmica, metal
21. CINZEIROS
Em forma de dados
Século 21
Cerâmica, metal

1. GUSTAVO DE MORAES BARROS
Guilherme Gaensly
São Paulo/SP, Brasil, 1894
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14,6 × 9,8 cm
Doação de Carlos Eugênio Marcondes de Moura
GUSTAVO DE MORAES BARROS
Guilherme Gaensly
São Paulo, SP, Brazil, 1894
Photograph reproduction
Original dimensions 14.6 × 9.8 cm
Gift of Carlos Eugênio Marcondes de Moura

One source of anxiety for the men of the 19th century
(1801–1900) and early 20th century (1901–2000) was the
possibility that their practices would not be understood
as masculine. As such, many objects are reinforced by a
double-gender marking.

2. FRANCISCO BRUNO CORRÊA
Vestindo uniforme do Colégio São Bento
Brasil, século 20
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 19,2 × 9,9 cm
Doação de Orôncio Vaz Arruda

For example, the practice of smoking, largely permitted for
men, is reinforced by the cowboy hat shape on the ashtray.
Objects reinforce the bond between men and discipline, the
control of time, and struggle, but also with the intelligence and
creativity required by games and sports.
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FRANCISCO BRUNO CORRÊA
Wearing the Colégio São Bento uniform
Brazil, 20th century
Photograph reproduction
Original dimensions 19.2 × 9.9 cm
Gift of Orôncio Vaz Arruda

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA

3. JOÃO CARLOS PENTEADO
Estúdio Walery
Paris, França, década de 1870
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 14 × 10 cm
Doação de Orôncio Vaz Arruda
JOÃO CARLOS PENTEADO
Walery Studio
Paris, France, 1870s
Photograph reproduction
Original dimensions 14 × 10 cm
Gift of Orôncio Vaz Arruda
4. FAGIANI
Vencedor da taça do tiro
Revista A Cigarra
São Paulo/SP, Brasil, 1914
Reprodução de fotografia impressa
Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo
FAGIANI
Winner of the shooting cup
A Cigarra Magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1914
Printed photograph reproduction
Collection of the Archives of the State of São Paulo
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Title for Group of
Photographies

Título para
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Os resultados evidenciaram que, no Brasil
Colônia, tal atividade teve seu marco histórico,
expressa basicamente como trabalho
escravo. No Brasil Império, entre 1822 e
1889, foi possível constatar que, mesmo
após a libertação dos escravos, com a Lei
Áurea, muitos continuavam servindo aos seus
empregadores, por falta de oportunidades
sociais. Já no Brasil República, de 1889 até
os dias atuais, o avanço do capitalismo e a
Revolução Industrial levaram à disputa do
trabalho e desigualdade salarial entre homens
e mulheres. No entanto, os dispositivos

The results showed that, in Colonial Brazil, this
activity had its historical landmark, expressed
basically as slave labor. In Brasil Império,
between 1822 and 1889, it was possible to
verify that, even after the liberation of the
slaves, with the Golden Law, many continued
to serve their employers, due to the lack of
social opportunities. In Brazil República,
from 1889 to the present day, the advance of
capitalism and the Industrial Revolution led
to the dispute for work and wage inequality
between men and women. However, legal
provisions and social movements started to

As coisas que nos marcam
The Things That Mark Us
Os resultados evidenciaram que, no Brasil
The results showed that, in Colonial Brazil, this
Colônia, tal atividade teve seu marco histórico,
activity had its historical landmark, expressed
expressa basicamente como trabalho
basically as slave labor. In Brasil Império,
escravo. No Brasil Império, entre 1822 e
between 1822 and 1889, it was possible to
1889, foi possível constatar que, mesmo
verify that, even after the liberation of the
após a libertação dos escravos, com a Lei
slaves, with the Golden Law, many continued
Áurea, muitos continuavam servindo aos seus
to serve their employers, due to the lack of
empregadores, por falta de oportunidades
social opportunities. In Brazil República,
sociais. Já no Brasil República, de 1889 até
from 1889 to the present day, the advance of
os dias atuais, o avanço do capitalismo e a
capitalism and the Industrial Revolution led
Revolução Industrial levaram à disputa do
to the dispute for work and wage inequality
trabalho e desigualdade salarial entre homens
between men and women. However, legal
e mulheres. No entanto, os dispositivos
provisions and social movements started to

Casas e coisas discute a construção histórica que entende o sexo
biológico como equivalente às identidades de gênero. Apesar dessas
representações continuarem ativas, outras identidades de gênero vêm
se fortalecendo.
Esse multimídia apresenta interpretações sobre o tema gênero e
espaço doméstico escolhidas por meio de editais anuais que premiam
os melhores projetos. Eles permitem que o Museu ouça a sociedade e
compartilhe com o público novas perspectivas sobre nossas coleções
e sobre o passado brasileiro.
Houses and Things challenges the historical construct that
understands biological sex as equivalent to gender identities.
Although these representations continue to be active, other gender
identities have gained prominence.
This multimedia guide will present interpretations on the subject
of gender and the domestic space chosen through annual calls for
proposals that award the best projects. This allows the Museum to
listen to society and share new perspectives on our collections and
Brazil’s past with the public.
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7. ALBERTO SANTOS DUMONT
Em seu escritório
Paris, França, 1910
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 15,8 × 19,5 cm

9. ANTÔNIO BENTO VIDAL
Em seu escritório residencial
São Paulo/SP, Brasil, 1915
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 15,2 × 10 cm

ALBERTO SANTOS DUMONT
In his office
Paris, Franca, 1910
Photographic reproduction
Original dimensions 15.8 × 19.5 cm

ANTÔNIO BENTO VIDAL
In his residential office
São Paulo, SP, Brazil, 1915
Photographic reproduction
Original dimensions 15.2 × 10 cm

8. CADEIRA XERIFE
Século 20
Madeira, metal

10. BASÍLIO JAFET
Caetano Fraccaroli
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Busto em mármore carrara
Doação de Edmea Eduardo
Jafet, Elisabeth Eduardo Jafet e
Edith Eduardo Jafet Cestari

A cadeira xerife é uma das várias
invenções que surgiram nos Estados
Unidos entre os anos 1850 e 1890.
Cadeira e corpo giram e oscilam
juntos, compondo uma só máquina de
conforto. Acreditava-se que pequenas
mudanças na posição corporal,
regulares e inconscientes, aumentavam
o bem-estar físico no trabalho.

BASÍLIO JAFET
Caetano Fraccaroli
São Paulo, SP, Brazil, 20th century
Carrara marble bust
Gifted by Edmea Eduardo Jafet,
Elisabeth Eduardo Jafet and
Edith Eduardo Jafet Cestari

SHERRIFF CHAIR
20th century
Wood, metal

11. ESCRIVANINHA
Liceu de Artes e Ofícios
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Madeira
Doação de Beatriz Yunes Guarita
Pertenceu a Jorge Yunes.

The sheriff chair is one of the many
inventions that emerged in the
United States between the 1850s
and 1890s. The chair and body rotate
and move together, forming a single
comfort machine. Small, regular, and
unconscious changes in body position
were believed to increase physical wellbeing at work.
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DESK
Liceu de Artes e Ofícios
São Paulo, SP, Brazil, 20th century
Wood
Gift of Beatriz Yunes Guarita
Belonged to Jorge Yunes.
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4. BIBLIOTECA
Corpo central
Fábrica de Móveis Paschoal Bianco
São Paulo/SP, Brasil, 1922
Madeira, vidro
Pertenceu a Frederico Jafet.
LIBRARY
Central body
Fábrica de Móveis Paschoal Bianco
São Paulo, SP, Brazil, 1922
Wood, glass
Belonged to Frederico Jafet.
5. BIBLIOTECA GIRATÓRIA
1916
Madeira
REVOLVING LIBRARY
1916
Wood
6. BIBLIOTECA GIRATÓRIA
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1916
Reprodução de impresso
REVOLVING LIBRARY
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1916
Print reproduction
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EU USO A CABEÇA PARA TRABALHAR

1.

I Use My Head for Work

O trabalho intelectual, considerado algo de
prestígio, era realizado nos escritórios de
empresas, bancos e fábricas, e também nos
escritórios privados das residências das elites
políticas e econômicas. As atividades intelectuais
eram a marca dos homens da casa e de sua prática
de gerenciar o patrimônio familiar e executar
trabalhos profissionais no ambiente doméstico. O
escritório residencial reunia objetos de escrever,
calcular e controlar, como porta-tinteiros, portadocumentos, porta-canetas, instrumentos de
desenho técnico, relógios, calendários, sinetes,
mata-borrões, bússolas e mapas-múndi. As
máquinas, proibidas ou camufladas nos espaços
sociais da casa, eram valorizadas nos espaços
masculinos. É o caso de máquinas de calcular e de
escrever, ventiladores, cadeiras mecânicas flexíveis
e com rodinhas, bibliotecas giratórias e cofres.
1. CADEIRA DE BALANÇO
Thonet
1880-1900
Madeira, palhinha
Doação de José Stevam de Almeida Prado e
Vera Lúcia de Almeida Prado Correa
Pertenceu ao político ituano José Vasconcellos de
Almeida Prado (Itu/SP, 1840 – São Paulo/SP, 1926).
Feita de palhinha, o que tornava seu assento
refrescante, a cadeira oferece várias opções de
altura no encosto e um assento longo para acomodar
as pernas. Sua estrutura de madeira vergada foi
inventada pelo austríaco Michael Thonet (1796-1871).
Utilizada por um político atuante, um dos proprietários
da casa que abriga o atual Museu Republicano de
Itu, a cadeira foi preservada pela família e retorna ao
seu lugar de origem. Ao se tornar parte das coleções
do Museu, a cadeira completa um longo ciclo que a
consagra como móvel de uso masculino.
ROCKING CHAIR
Thonet
1880-1900
Wood, straw
Gift of José Stevam de Almeida Prado and
Vera Lúcia de Almeida Prado Correa
Belonged to the ituano politician José Vasconcellos de
Almeida Prado (Itu, SP, 1840 – São Paulo, SP, 1926).
Made of straw, which made its seat refreshing, the
chair has various height options for the backrest
and a long seat for accommodating the user’s
legs. Its bent wooden frame was invented by the
Austrian Michael Thonet (1796–1871). Used by an
acting politician and one of the owners of the house
currently occupied by the Museu Republicano de
Itu, the chair was preserved by the family and now
returns to its place of origin. In becoming part of the
Museum’s collection, the chair has completed a long
cycle that acknowledges it as a piece of furniture for
masculine use.
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Intellectual work, considered to be prestigious,
was carried out in the offices of companies, banks,
and factories, and in the private offices in the
residences of the economic and political elites.
Intellectual activity was also the hallmark of a man
of the house and his practice of managing the
family estate and executing professional work in
the domestic environment. The residential office
brought together objects for writing, calculating,
and control, such as inkwells, document holders,
pen holders, instruments for technical drawing,
clocks, calendars, seals, blotters, compasses,
and world maps. Machines, which were either
prohibited or camouflaged in the social spaces of
the house, were valued in masculine spaces. These
included machines for calculating and writing, fans,
flexible mechanical chairs with wheels, revolving
libraries, and safes.

2. JOSÉ RODOLPHO NUNES E
SUA FAMÍLIA
Revista A Cigarra
São Paulo/SP, Brasil, 1915
Reprodução de impresso
A família do advogado foi fotografada
no estúdio da revista.
Arquivo D.A. Press
JOSÉ RODOLPHO NUNES AND
HIS FAMILY
A Cigarra Magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1915
Print reproduction
The lawyer’s family was photographed
at the magazine’s studio
Archive D.A. Press

EU ESTOU DE OLHO LÁ FORA

3. REVISTEIRO
Década de 1960
Madeira, metal
Utilizado para acomodar os diferentes
exemplares do dia, os porta-jornais,
ou revisteiros, testemunham o
empenho dos homens em manter-se
conectados aos acontecimentos que
transcendiam o espaço privado e
íntimo da casa.

I’m Keeping an Eye Out

MAGAZINE RACK
1960s
Wood, metal
Used to hold the different titles of the
day, newspaper racks, or magazine
racks, bear witness to mens’ efforts
to stay connected to events that
transcended the private and intimate
space of the house.

Ler jornais e acompanhar as notícias e os esportes
pelos radinhos de pilha mantinham os homens
antenados com o que acontecia fora de casa.
Bustos de personalidades famosas e brasões do
Estado marcavam a presença do público no espaço
doméstico. A coleção de canetas doadas ao Museu
consagra o vínculo masculino com a esfera política.
Elas foram usadas por homens que ocuparam
cargos públicos e políticos para assinar tratados,
decretos, uma declaração de guerra, pacificações
e acordos.
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Reading newspapers and following the news and
sport over small radios kept men in touch with
what was happening outside. Busts of famous
personalities and coats of arms of the state marked
the presence of the public within domestic space.
The collection of pens donated to the Museum
establishes a masculine bond with the political
sphere. They were used by men who held public
and political positions to sign treaties, decrees,
a declaration of war, pacifications, and agreements.
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EU GOSTO DO QUE ME DISTINGUE

12.

13.

I Like What Sets Me Apart
1.

2.

Subtítulo para texto
curatorial núcleo

A casa tradicional é entendida como o lugar de
restabelecimento da energia física e psíquica
masculina. Beber, fumar e sentar-se em
poltronas e cadeiras de balanço estão entre as
principais formas de relaxamento. Habilidades
esportivas, reconhecidas por troféus, reforçam
o direito masculino à diversão, ao prazer, ao
descanso e ao conforto. O mesmo vale para
as práticas aristocráticas sugeridas pelas
representações de cavalos.
The traditional house is understood as a place
of replenishment of masculine physical and
psychic energy. Drinking, smoking, and sitting
in armchairs or rocking chairs are among the
main forms of relaxation. Sporting abilities,
recognized by trophies, reinforce the masculine
right to fun, pleasure, rest, and comfort.
The same goes for the aristocratic practices
suggested by the portrayals of horses.

1. PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
Acervo do Museu Paulista-USP
PIJAMAS DE FLANELA DE LÃ
‘WOOL FLANNEL PAJAMAS’
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction
Museu Paulista-USP Collection
2. PIJAMAS SUPERIORES
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1919
Reprodução de impresso
Acervo do Museu Paulista-USP
PIJAMAS SUPERIORES
‘SUPERIOR PAJAMAS’
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1919
Print reproduction
Museu Paulista-USP Collection

Os resultados evidenciaram que, no Brasil Colônia, tal atividade
teve seu marco histórico, expressa basicamente como trabalho
escravo. No Brasil Império, entre 1822 e 1889, foi possível
constatar que, mesmo após a libertação dos escravos, com a Lei
Áurea, muitos continuavam servindo aos seus empregadores,
por falta de oportunidades sociais. Já no Brasil República, de
1889 até os dias atuais, o avanço do capitalismo e a Revolução
Industrial levaram à disputa do trabalho e desigualdade salarial
entre homens e mulheres. No entanto, os dispositivos legais
e os movimentos sociais passaram a reivindicar pelos direitos
femininos, por intermédio do primeiro Sindicato, seguido das
Leis Trabalhistas, da CF/1988 e da Organização Internacional
do Trabalho, buscando atenuar as condições de precariedade
vivenciadas pelas mulheres. Assim, em 2013, foi criada a PEC
das Domésticas, que ampliou os seus direitos, apesar da
invisibilidade do trabalho doméstico pela sociedade.

[OBJETO NA GAVETA]
PAINEL COM MEDALHAS
Conquistadas em campeonatos
de pedestrianismo por
Genésio Luís Da Silva
Brasil, 1935-1952
Metal, tecido, fotografia
Acervo do Museu Paulista-USP
Nas doações que o Museu
Paulista recebe, os homens se
fazem representar por objetos
que comprovam seu desempenho
físico, profissional ou político.
O painel composto por Genésio
Luís da Silva é um bom exemplo.
Repare como ele colocou sua
fotografia no centro, fazendo
das medalhas que conquistou
como corredor verdadeiros
satélites em torno de sua figura.

Subtitle for room core's
curatorial text
The results showed that, in Colonial Brazil,
this activity had its historical mark, expressed
basically as slave labor. In Brasil Império,
between 1822 and 1889, it was possible to
verify that, even after the liberation of slaves,
with the Golden Law, many continued to
serve their employers, due to lack of social
opportunities. In Brazil República, from 1889
to the present day, the advance of capitalism
and the Industrial Revolution led to the dispute
of work and wage inequality between men and
women. However, legal provisions and social
movements started to claim for women's
rights, through the first Union, followed by
Labor Laws, CF / 1988 and the International
Labor Organization (ILO), seeking to mitigate
precarious conditions experienced by women.
Thus, in 2013, the PEC das Domésticas was
created, which expanded their rights, despite
the invisibility of domestic work by society.

12. ARTIGOS PARA CAVALHEIROS
Mappin Stores
São Paulo/SP, Brasil, 1915
Reprodução de impresso
ARTIGOS PARA CAVALHEIROS
Mappin Stores
São Paulo, SP, Brazil, 1915
Print reproduction

13. GÊNIOS? NÃO; ESTUDO E TRABALHO!
Revista Feminina
São Paulo/SP, Brasil, 1916
Reprodução de impresso
Acervo do Arquivo Público do Estado
de São Paulo
GÊNIOS? NÃO; ESTUDO E TRABALHO!
Revista Feminina
São Paulo, SP, Brazil, 1916
Print reproduction
Collection of the Archives of the State
of São Paulo

[OBJECT IN DRAWER]
MEDAL PANEL
Won in hiking championships
by Genésio Luís Da Silva
Brazil, 1935-1952
Metal, textile, photograph
Museu Paulista-USP Collection
In the donations made to
the Museu Paulista, men are
represented by objects that prove
their physical, professional, or
political performance. The panel
composed by Genésio Luís da
Silva is a good example. See how
he placed his photograph in the
center, with the medals he won
as a runner orbiting his figure.

GAVETAS
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DISTINÇÃO E TRABALHO
Distinction and Work

1.

4

O palacete surgiu na cidade de São Paulo no século 19
(1801-1900). Ele é a versão mais acabada e abastada da casa com
espaços especializados. A experiência de morar era diferente
antes dos palacetes. Os cômodos das casas eram usados para
muitas funções. O mesmo espaço servia para atividades diferentes:
descansar, receber visitas, socializar em família e trabalhar. No
século 19, os cômodos das casas ganham funções específicas,
embora nem todo mundo tivesse condições de pagar por esse
novo modo de morar.

DISTINÇÃO E
TRABALHO

Uma quantidade enorme de objetos foi concebida para
acompanhar a especialização dos cômodos da casa. Assim,
essa mudança incentivou o consumo e diferenciou as pessoas.
A separação mais importante que se estabeleceu foi entre as áreas
íntimas e sociais da casa e os espaços de trabalho doméstico,
concentrados na área de serviço: cozinha, lavanderia, quintal e as
edículas onde viviam os empregados.

Esta sala compara dois tipos de
objetos, os ferros de passar roupa e
as pequenas esculturas usadas para
decorar a casa.
Os ferros de passar roupa eram
usados nas áreas de trabalho da casa.
As pequenas esculturas eram usadas
para decorar os espaços da casa que
recebiam visitas.

Reunimos nesta sala objetos que nunca se encontrariam
lado a lado nas residências com seus cômodos especializados:
esculturas inspiradas em cenas da aristocracia, que decoravam
as salas de visitas, e ferros de passar, que ocupavam os espaços
destinados ao trabalho.

The mansion emerged in the city of São Paulo
in the 19th century (1801–1900). It is the most
perfected and equipped version of the house
with specialized spaces. The experience of
living was different before the mansions.
Rooms in houses had many functions. The
same space served different activities: resting,
entertaining guests, socializing as a family,
and working. In the 19th century, the rooms in
houses took on specific functions, even if not
everybody could afford the new way of living.
A huge number of objects were designed to
accompany the specialization of rooms in
houses. This change, therefore, encouraged
consumption and differentiated people.
The most important separation that was
established was between private and social
areas of the house, and areas of domestic
work, concentrated in the service area:
the kitchen, laundry room, backyard, and
outbuildings where employees lived.
In this room, we have brought together objects
that would never be found next to each other
in homes with specialized rooms: sculptures
inspired by scenes of the aristocracy, which
decorated living rooms or entrances, and
clothes irons, which were kept in spaces
intended for work.

1. CARREGAR PEDRAS
Revista A Cigarra
São Paulo/SP, Brasil, 1945
Reprodução de impresso
Arquivo D.A. Press
CARREGAR PEDRAS
[CARRYING ROCKS]
A Cigarra Magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1945
Print reproduction
Archive D.A. Press
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CENAS DE CORTESIA

FERROS DE PASSAR

Courtesy Scenes

Irons

As esculturas de porcelana exibidas aqui são objetos de decoração
que se referem à vida da nobreza europeia em cenas de ócio,
isto é, desvinculadas do trabalho. As pessoas são representadas
caçando, dançando, lendo, jogando e tocando música.

The porcelain sculptures displayed here
are decorative objects that refer to the life
of European nobility in scenes of leisure
(i.e., unrelated to work). People are portrayed
hunting, dancing, reading, playing games, and
playing music.

Passar a roupa era uma atividade insalubre, que exigia muito
esforço muscular. Era feita nas áreas de serviço, espaço
especializado de trabalho mesmo em casas pequenas e populares.

1.

Os ferros maciços, ou de estufa, eram aquecidos, em conjuntos de
quatro a doze, nas paredes de uma estufa alimentada por carvão.
Eles foram produzidos até 1930, inclusive no Brasil, mas muitos
vinham da Inglaterra.

These sculptures were created in 18th-century
(1701–1800) Europe. The most famous
manufacturers were Meissen (Germany),
Sevres (France), and Capodimonte (Italy).

Estas esculturas foram criadas na Europa do século 18
(1701-1800). As manufaturas mais famosas eram a Meissen
(Alemanha), a Sèvres (França) e a Capodimonti (Itália).

Many of their models were inspired by
paintings of the fête galante genre, which
referred to the parties held by the fine
and elegant French aristocracy in parks
and gardens.

Muitos de seus modelos se inspiravam nas pinturas do gênero
artístico fête galante, referência às festas que a fina e elegante
aristocracia francesa promovia em parques e jardins.
Watteau, Fragonard e Boucher eram pintores desse gênero e
estavam familiarizados com a produção de porcelanas e gravuras.
Foram estes artefatos feitos em série que possibilitaram a
disseminação dos temas, personagens e cenários que eles criaram.
Estas esculturas se popularizaram nos séculos 19 (1801-1900) e
20 (1901-2000), chegando às residências brasileiras, onde foram
moda entre as décadas de 1950 e 1980. São produzidas até hoje na
Alemanha e Itália.
Se você comparar as esculturas, poderá notar várias mudanças:
a redução dos detalhes e do dourado, a simplificação das cenas,
até chegar-se ao casal enamorado, aos tecidos porcelanados e a
dimensões menores.
Mas há algo que não mudou: a saudade de um passado fantasioso,
imaginado como um tempo sem trabalho, em que as pessoas
viviam com refinamento e em comunhão com a natureza.

Os ferros ocos funcionavam a cunha, carvão ou combustíveis como
álcool, querosene, acetileno e gás. Os ferros a cunha tinham uma
lingueta de metal que era aquecida e introduzida em seu interior.
Menores e mais leves que os maciços, não produziam fumaça nem
cinzas, mas eram mais caros.

Watteau, Fragonard, and Boucher were
painters of this genre and were familiar with
the production of porcelain and prints. It
was these artifacts produced in series that
allowed for the dissemination of the themes,
characters, and scenarios they created.

Os ferros a carvão produziam fumaça, cinzas, faíscas e podiam
queimar e sujar a roupa. Mas eram mais baratos. Tinham furos ou
um pescoço que funcionava como chaminé. Para avivar as brasas,
as passadeiras o agitavam no ar em movimentos de vai e vem. Nos
ferros com pescoço, bastava assoprar pelo orifício.

These sculptures became popular in the
19th (1801–1900) and 20th (1901–2000)
centuries, reaching Brazilian homes, where
they were fashionable between the 1950s
and 1980s. They are still produced today in
Germany and Italy.

Os ferros exibidos aqui, em sua maioria, foram doados ao Museu
pelo jornalista e colecionador Fernando Cerqueira Lemos em 1996
e 2001. Ele coletou ferros em Pouso Alegre, Bragança Paulista,
Campinas, Itu, Ibiúna, São Paulo, Sorocaba, Tatuí e Taubaté (todas
no estado de São Paulo), Muzambinho, Ouro Preto, Poços de
Caldas e São João Del Rei (em Minas Gerais) e em Curitiba, no
Rio de Janeiro e em Salvador. Alguns vieram de outros países:
Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai.

If you compare the sculptures, you will notice
several changes: fewer details and less gold,
the simplification of scenes, until you arrive at
the couple in love, the porcelain materials, and
smaller dimensions.
But something did not change: nostalgia for a
fanciful past, imagined as a time without work,
in which people lived with refinement and in
communion with nature.

1. CENA DE CORTESIA
Cromocart
Série Luís XV, n. 2
São Paulo/SP, Brasil, 1960-1980
Reprodução de impresso
Dimensões do original 32,5 × 42,5 cm
Doação de Paulo César Garcez Marins
A imagem compunha a decoração
do quarto dos pais do doador nos
anos 1960 e 1970. Em 1980, sua mãe
adquiriu novos Cromocarts para
substituir as impressões envelhecidas.
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Ironing clothes was an unhealthy activity,
requiring a lot of physical effort. It was done in
the service area, a specialized workspace that
existed even in small and modest houses.
The solid irons, or stove irons, were heated
in sets of four to twelve on the walls of a
coal-fired stove. They were produced until
1930, including in Brazil, but many came
from England.
Box irons ran on slugs, coal, or fuel such as
alcohol, kerosene, acetylene, and gas. Slug
irons had a metal slug that was heated and
placed inside. Smaller and lighter than the
solid irons, they didn’t produce smoke or ash
but were more expensive.
Charcoal irons produced smoke, ash, sparks,
and could burn and soil clothes. But they
were cheaper. They had holes or a neck that
worked like a chimney. To lighten the embers,
the ironing ladies would fan the air with
back-and-forth movements. With necked
irons, it was enough to blow through the hole.
Most of the irons displayed here were donated
by the journalist and collector Fernando
Cerqueira Lemos in 1996 and 2001. He
collected irons in Pouso Alegre, Bragança
Paulista, Campinas, Itu, Ibiúna, São Paulo,
Sorocaba, Tatuí, and Taubaté (all in the state of
São Paulo), Muzambinho, Ouro Preto, Poços
de Caldas, and São João Del Rei (in Minas
Gerais), and in Curitiba, Rio de Janeiro, and
Salvador. Some came from other countries:
Argentina, France, Portugal, Spain, the United
States, and Uruguay.

CHIVALRY SCENE
Cromocart
Luis XV Series, no. 2
São Paulo, SP, Brazil, 1960–1980
Print reproduction
Original dimensions 32.5 × 42.5 cm
Gift of Paulo César Garcez Marins
The image was part of the decor of
the donor’s parents’ bedroom in the
1960s and 70s. In 1980, his mother
acquired new Cromocarts to replace
the aged prints.
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COISAS PARA TRABALHAR E COISAS PARA DECORAR
Esta sala apresenta as mudanças que ocorreram na utilização dos
cômodos das casas no século 19 (1801-1900). Os objetos expostos
demonstram como a área social da casa, como a sala de visitas, se
diferenciava das áreas de serviço. Nesta mesa você pode tocar em
objetos que demonstram essa diferença.
Os quatro ferros de passar desta mesa são aquecidos de diferentes
formas: carvão, óleo, eletricidade e vapor. A tecnologia utilizada para
o aquecimento influencia o formato, as cores e o peso dos ferros de
passar. Apesar dessas diferenças no funcionamento dos ferros, a ação
de passar roupas continua sendo um trabalho que exige movimentos
repetitivos e esforço físico.
Os objetos utilizados nas áreas de serviço eram escolhidos a partir
de sua funcionalidade. Nas áreas sociais das casas, muitos objetos
possuíam apenas função decorativa. Os bibelôs utilizados na
decoração costumavam representar cenas da nobreza europeia do
século 18 (1701-1800). Nelas, figuras femininas e masculinas são
representadas ao ar livre, bem vestidas, lendo, comendo ou tocando
instrumentos, mas nunca trabalhando.
PARA TOCAR: bibelô de mulher
fidalga e pierrô
FAIXA 001

PARA TOCAR: bibelô de casal
de fidalgos na grama
FAIXA 001

PARA TOCAR: bonecos de
princesa e príncipe

Os ferros de passar, feitos de metal, são pesados e resistentes. Os
bibelôs, feitos de louça, são frágeis e delicados. É possível perceber
essas diferenças ao tocar nos objetos?

FAIXA 001
FAIXA 001

Para tocar: Bibelô de
mulher fidalga e pierrot
faixa 001

Para tocar: Bibelô de
casal de fidalgos
na grama
t faixa 001

Para tocar: Bonecos de
princesa e príncipe
t faixa 001

Coisas para trabalhar e coisas para decorar
Esta sala apresenta as mudanças que ocorreram na
utilização dos cômodos das casas no século 19
(1801-1900). Os objetos expostos demonstram como
a área social da casa, como a sala de visitas,
se diferenciava das áreas de serviço. Nesta
mesa você pode tocar em objetos que demonstram
essa diferença.
Os quatro ferros de passar desta mesa são aquecidos
de diferentes formas: carvão, óleo, eletricidade e
vapor. A tecnologia utilizada para o aquecimento
influencia o formato, as cores e o peso dos
ferros de passar. Apesar dessas diferenças no
funcionamento dos ferros, a ação de passar roupas
continua sendo um trabalho que exige movimentos
repetitivos e esforço físico.
Os objetos utilizados nas áreas de serviço eram
escolhidos a partir de sua funcionalidade. Nas
áreas sociais das casas, muitos objetos possuíam
apenas função decorativa. Os bibelôs utilizados na
decoração costumavam representar cenas da nobreza
europeia do século 18 (1701-1800). Nelas, figuras
femininas e masculinas são representadas ao ar
livre, bem vestidas, lendo, comendo ou tocando
instrumentos, mas nunca trabalhando.
Os ferros de passar, feitos de metal, são pesados
e resistentes. Os bibelôs, feitos de louça, são
frágeis e delicados. É possível perceber essas
diferenças ao tocar nos objetos? - faixa 001

PARA TOCAR: ferro de passar
roupa elétrico a vapor
FAIXA 001

Para tocar: Ferro de
passar roupa elétrico
a vapor
t faixa 001

PARA TOCAR: ferro de passar
roupa elétrico
FAIXA 001

Para tocar: Ferro de
passar roupa elétrico
a vapor
t faixa 001

PARA TOCAR: ferro de passar
roupa a óleo
FAIXA 001

Para tocar: Ferro de
passar roupa elétrico
a vapor
t faixa 001

PARA TOCAR: ferro de passar
roupa a carvão
FAIXA 001

Para tocar: Ferro de
passar roupa elétrico
a vapor
t faixa 001
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CO5 CP-01A (1)

A COZINHA É
TEU LUGAR?

TRABALHO E
FELICIDADE

Is Your Place in the Kitchen?

Work and Happiness

1.

“Que saudade do doce de abóbora que ela fazia!” “Tento imitar, mas
o bolo nunca sai igual ao dela.” “Sinto até o cheiro do peru que
ela assava no Natal!” As memórias de nossas comidas preferidas
costumam vir carregadas de nostalgia, já que, quase sempre,
remetem a uma figura feminina importante em nossa vida, como
a avó, a mãe, a tia, a empregada.
A relação íntima das mulheres com a cozinha vai além da história
de cada um. Ela diz respeito à história da sociedade. Olhando
mais de perto, revela como a identidade das mulheres ficou,
por muito tempo, ligada à vida doméstica. A partir da segunda
metade do século 19 (1801-1900), quando as distinções entre os
papéis sociais de maridos e esposas se tornaram mais evidentes,
os homens foram associados ao trabalho no espaço público, e
as mulheres, à função de donas de casa. Isto significava cuidar,
arrumar, limpar, costurar, lavar, passar... e, principalmente, cozinhar.
A habilidade na cozinha era esperada de todas as mulheres.
As mais abastadas não colocavam a mão na massa, mas
supervisionavam suas empregadas. As mais pobres, a maioria
negras, remanescentes da escravidão, se viram obrigadas a seguir
sobrevivendo do trabalho doméstico em casas alheias.
Ao longo do século 20 (1901-2000), a crescente indústria de
equipamentos culinários e as agências de publicidade serviram-se
dessa identidade feminina, ao mesmo tempo que a reforçaram,
difundindo a imagem idealizada da rainha do lar. Sorridentes
ao lado do fogão ou do liquidificador, as mulheres dos anúncios
pareciam sempre satisfeitas. Mas será que estavam, mesmo?
A cozinha era, afinal, o lugar delas?

2.

6
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“I miss the pumpkin sweets she used to make!”
“I try to imitate it, but the cake never comes
out the same as hers.” “I can even smell the
turkey she used to roast at Christmas!” The
memories of our favorite foods are usually
filled with nostalgia, as they almost always
refer to an important feminine figure in our life,
such as a grandmother, mother, aunt, or maid.

1
1

1

Women’s intimate relationship with the kitchen
goes beyond the history of each person. It
concerns the history of society. A closer look
reveals how the identity of women remained,
for a long time, tied to domestic life. From the
second half of the 19th century (1801–1900),
when distinctions between the social roles of
husbands and wives became more evident,
men were associated with work in the public
space and women with the role of housewives.
This meant caring, tidying, cleaning, sewing,
washing, ironing… and mainly, cooking.

2

2

2

TRABALHO E
FELICIDADE

3

5

6

7

4
9

Throughout the 20th century (1901–2000),
the growing kitchen-appliance industry and
advertising agencies used this feminine
identity, while also reinforcing it, to spread
the idealized image of the domestic queen.
Smiling next to an oven or a blender, the
women in the advertisements always seemed
content. But were they, really? Was their place,
after all, in the kitchen?

10

Memórias da cozinha
Kitchen Memories

11

1. PORTÁTEIS GENERAL ELECTRIC
Revista Manchete
Brasil, 1974
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Nacional
GENERAL ELECTRIC PORTABLES
Manchete Magazine
Brazil, 1974
Print reproduction
Biblioteca Nacional Collection
12
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1. ESPÁTULA
s.d.
Madeira

5. ROLOS DE MACARRÃO
s.d.
Madeira

2. COLHERES DE PAU
s.d.
Madeira

6. RALADOR DE QUEIJO
s.d.
Vidro, metal

3. CONCHAS
s.d.
Madeira

7. LATA DE BISCOITO
Companhia Paulista de Alimentação
São Paulo/SP, Brasil,
1ª metade do século 20
Metal

4. COLHER DE PAU
s.d.
Madeira

14

8. LATA DE SORVETE
Gelato
Brasil, década de 1970
Metal

11. BANDEJA
Metalma
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Metal

9. BICOS PARA BULE
s.d.
Tecido, linha/crochê

12. LATAS DE MANTIMENTOS
s.d.
Metal

10. MEDIDORES
Para cereais
s.d.
Plástico

2. COBERTURAS PARA OBJETOS
Revista O Cruzeiro
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1961
Reprodução de impresso
Arquivo D.A. Press

15

14. FILTRO
1960-1980
Cerâmica

COVERS FOR OBJECTS
O Cruzeiro Magazine
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 1961
Print reproduction
Archive D.A. Press

15. FILTRO
Vieux Paris
Paris, França, s.d.
Porcelana

13. POTES DE TEMPERO
Rami
Jundiaí/SP, Brasil, 1910
Cerâmica
Doação de Vânia Carneiro
de Carvalho

3. ADESIVOS DECORATIVOS
Revista Annuário das Senhoras
Brasil, 1946
Reprodução de impresso
Dimensões do original 15 × 10,5 cm
Acervo particular de Ana Maria
de Almeida Camargo
DECORATIVE ADHESIVES
Annuário das Senhoras Magazine
Brazil, 1946
Print reproduction
Original dimensions 15 x 10.5 cm
Ana Maria de Almeida Camargo
private collection

É provável que você tenha em sua cozinha uma
toalha com galinhas bordadas, uma jarra em
forma de abacaxi ou um conjunto de potes
com estampa de folhas. Ou, se não tem, já os
viu na cozinha de alguém. Apropriadas como
marcadores de feminilidade, flores e outros
elementos da natureza estão nos objetos
decorativos também da área de serviço das
casas. E não é de hoje.

You probably have a tea towel with
embroidered chickens in your kitchen, a
pineapple-shaped vase, or a set of leafpatterned jars. Or, if you don’t have them,
you’ve seen them in somebody’s kitchen.
Appropriated as marks of femininity, flowers
or other elements of nature are also on
decorative objects in the service areas of
houses. And it’s not just from today.

Na primeira metade do século 20 (1901-2000),
decalques com motivos florais chegaram
a ser comercializados para que as donas
de casa pudessem decorar os utensílios da
cozinha com um “toque feminino”. Os adornos
disfarçavam o trabalho pesado que esses
objetos envolviam, e que nada tinha a ver com
a suposta fragilidade entendida então como
algo próprio das mulheres.

In the first half of the 20th century
(1901–2000), decals with floral motifs were
marketed so that housewives could decorate
kitchen utensils with a “feminine touch.”
The adornments concealed the heavy work
involved with these objects, which had
nothing to do with the supposed fragility so far
understood as something specific to women.

Rendados, os aventais protegiam a
aparência dos respingos de caldos e
molhos, e ainda construíam identidades,
demarcando diferenças entre as mulheres.
Enquanto os aventais das donas de casa
eram personalizados e cheios de enfeites,
os modelos das empregadas tinham linhas
mais simples, padronizadas, e caráter de
uniforme. Desconsiderando a individualidade
delas, materializavam seu lugar de
subordinação e obediência.
Entre mulheres e homens, as relações de
poder construídas com o auxílio dos objetos
de cozinha eram evidentes. Repare no
anúncio de uma marca de eletrodomésticos
portáteis que, dirigindo-se aos maridos,
estende as características de batedeiras e
torradeiras às mulheres. Ao usar os utensílios,
elas “durariam” mais; trabalhando menos,
preservariam sua beleza. É como se as
mulheres tivessem se tornado indissociáveis
desses objetos, e vice-versa.

MUSEU DO IPIRANGA
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Esta sala apresenta diferentes
objetos utilizados na cozinha, como
talheres, panelas, eletrodomésticos
e muitos outros.
Você poderá assistir a três vídeos
sobre utensílios tradicionais e
tecnológicos usados na cozinha.

Um desses lugares era a cozinha, onde a presença de mulheres
predomina ainda hoje. O uso do trabalho de empregadas
domésticas, muito comum no Brasil, propiciou uma convivência,
na casa, de mulheres de grupos sociais diferentes. As donas de
casa, muitas delas mulheres brancas que tinham sido formadas
em colégios privados, muitas vezes religiosos, conviviam com
mulheres negras, recém-saídas da escravidão, abolida em
1888; com mulheres vindas de zonas rurais, de sítios e fazendas;
com mulheres imigrantes, que chegavam da Europa; e com
mulheres migrantes, boa parte do Nordeste. Mais do que
diferenças, essas mulheres estabeleceram relações de poder
profundamente assimétricas.

Você também poderá escutar
depoimentos de mulheres que falam
sobre seus trabalhos na cozinha.
Você pode observar como os objetos
tradicionais convivem com os mais
modernos no espaço da cozinha.

Lace aprons protected appearances from
the splashes of soups and sauces, and also
constructed identities, marking differences
between women. While housewives’ aprons
were personalized and full of embellishments,
the maids’ had simple, standardized lines, and
the character of a uniform. Disregarding their
individuality, they materialized their place of
subordination and obedience.

Mulheres diferentes trazem para a cozinha saberes e equipamentos
diversos; tais recursos conviveram em situações desiguais, assim
como elas próprias. Saberes tradicionais e regionais confrontaram
os discursos que a indústria de alimentos e eletrodomésticos
oferecia como verdades. Os objetos exibidos aqui lembram
a multiplicidade de convivências que tiveram (ou ainda têm)
a cozinha como palco, e nos convidam a pensar nos conflitos
sociais e culturais por trás delas.

Between women and men, power relations
built with the help of kitchen objects were
evident. Note the advertisement for the
portable domestic appliance brand which,
addressing husbands, extends the features of
mixers and toasters to women. When using the
utensils, they would “last” longer; by working
less, they would preserve their beauty. It is as
if women had become inseparable from these
objects, and vice versa.

MUSEU DO IPIRANGA
COMUNICAÇÃO VISUAL
22.09.2021

Os lugares dessa nova casa, especialmente quartos e salas,
precisavam ser construídos e mantidos diariamente. Quem
cuidava desses ambientes acolhedores ou exuberantes?
Onde era produzida a felicidade doméstica?

8
3.

Skill in the kitchen was expected of all women.
Those who were wealthy didn’t get their hands
dirty but supervised their maids. Those
who were poorer, mostly black and formerly
enslaved, had no choice but to continue
surviving from domestic work in other
people’s houses.

O modelo de casa urbana moderna surgiu há 150 anos. Embora só
estivesse ao alcance daqueles que tinham condições financeiras,
ele disseminou para grande parte da população a ideia da casa
como lugar de fomento do nosso modo autêntico de ser, de nossa
personalidade única. Essa ideia continua viva até hoje. É a partir
da individualidade que construímos no espaço da casa, que
criamos laços afetivos, políticos e econômicos com aqueles que
nos visitam.
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The places within this new house, especially
bedrooms and living rooms, needed to be built
and maintained daily. Who took care of these
welcoming or exuberant environments? Where
was domestic happiness produced?
One of those places was the kitchen, where
the presence of women still predominates
today. The use of domestic servants,
extremely common in Brazil, allowed women
from different social groups to live together.
Housewives, many of them white women
educated at (often religious) private schools,
lived with black women who had recently
left slavery, abolished in 1888, women from
rural areas, farms and ranches, immigrant
women who had arrived from Europe, and
migrant women, many from the Brazilian
Northeast. More than differences, these
women would establish deeply asymmetrical
power relationships.
Different women bring different knowledge
and equipment to the kitchen. These
resources coexisted in unequal situations, as
they did themselves. Traditional and regional
knowledge confronted the truths offered by
the food and household appliance industry.
The objects displayed here remind us of the
multiplicity of coexistences that took place (or
still take place) in the kitchen, and invite us to
think about the social and cultural conflicts
behind them.
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The model of the modern urban house
emerged 150 years ago. Although it was only
available to those who could afford it, it spread
to a large part of the population the idea of the
house as a place to foster our authentic way of
being, our unique personality. This idea is still
alive today. It is from individuality that we build
within the space of the house, that we create
affective, political, and economic bonds with
those who visit us.
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MAIS TEMPO,
MAIS TRABALHO
More Time, More Work

1.

MECÂNICOS

ELÉTRICOS

1

2

3

4

No século 19 (1801-1900), o trabalho nas fábricas
foi modificado para que o operário produzisse mais
em menos tempo. Estas ideias também motivaram
mudanças nas tarefas domésticas: a limpeza da casa
e o preparo das receitas deveriam ser feitos em menos
tempo, e sem desgaste físico.

5

Na mesma época, pequenos objetos mecânicos
começaram a ser fabricados para facilitar o preparo dos
alimentos. Com a chegada da eletricidade às casas,
novos equipamentos elétricos prometiam substituir
utensílios mecânicos e manuais. Nas cozinhas atuais,
porém, objetos de materiais variados e diferentes
formas de usar convivem em gavetas e prateleiras. Isso
mostra que a substituição do que era considerado antigo
pela novidade não foi tão simples.
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Os eletrodomésticos trouxeram novos materiais para
a cozinha, como o vidro, o alumínio e o plástico. Os
anúncios prometiam que os objetos feitos deles eram
mais resistentes e fáceis de limpar. Além disso, a energia
elétrica substituiria a força das mãos da cozinheira. Por
isso, liquidificadores, batedeiras e refrigeradores foram
chamados, muitas vezes, de “criados elétricos”.
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Siga o manual
Follow the manual
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No dia a dia, porém, a chegada das novas máquinas
mudou a rotina da cozinheira, que enfrentou dificuldades
para se adaptar a elas. Apesar das vantagens no
processamento dos alimentos, os equipamentos
modernos exigiam mais tempo para serem montados,
desmontados e limpos.

3.
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In the 19th century (1801–1900), factory work was modified so that the worker would produce
more in less time. These ideas also motivated changes in housework: cleaning and preparing
recipes should be done in less time, and without physical exertion.
In the same period, small mechanical objects began to be manufactured to facilitate food
preparation. With the arrival of electricity in people’s homes, new electrical equipment
promised to replace mechanical and manual equipment. In today’s kitchens, however, objects
of varied materials and different uses coexist in drawers and on shelves. This shows that the
replacement of what was considered old by the new was not so straightforward.
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Home appliances introduced new materials to the kitchen, such as glass, aluminum, and
plastic. Advertisements promised that objects made of these materials were more resistant
and easier to clean. Furthermore, electric energy would replace the cook’s hands. As such,
blenders, mixers, and refrigerators were often called “electric servants.”

19

On a daily basis, however, the arrival of new machines changed the cook’s routine, who faced
difficulties in adapting to it. Despite the advantages in food processing, modern equipment
required more time to be assembled, disassembled, and cleaned.

1. MOEDOR E PICADOR ARNO
Jornal O Estado de S. Paulo
São Paulo/SP, Brasil, 1955
Reprodução de impresso
Arquivo/Estadão Conteúdo
20
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MOEDOR E PICADOR ARNO
[ARNO GRINDER AND MINCER]
O Estado de S. Paulo newspaper
São Paulo, SP, Brazil, 1955
Print reproduction
Archive/Estadão content

22

52

23

24

No início do século 20 (1901-2000), tornou-se comum encontrar
uma grande variedade de utensílios de cozinha nas lojas de São
Paulo. Eles haviam sido criados para auxiliar em tarefas manuais,
como cortar à faca ou socar com um pilão. Alguns utilizavam
manivelas e engrenagens para imitar os gestos das mãos e
aumentar a força aplicada ao trabalho; por isso, eram chamados de
máquinas. Havia a máquina de fazer manteiga e a de bater pão de ló.
Com o passar dos anos, equipamentos elétricos substituíram alguns
deles em suas funções, mas muitos persistem nas cozinhas atuais.
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1. AFIADOR DE FACA
s.d.
Metal, madeira
2. MOEDOR DE CARNE
Mimoso
Indaiatuba/SP, Brasil,
2ª metade do século 20
Metal
Doação de Maria José Elias
3. CORTADOR DE MACARRÃO
s.d.
Metal, madeira
4. DESCASCADOR DE LARANJA
s.d.
Metal, baquelite
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5. RALADOR DE COCO
F. Carneiro
Brasil, s.d.
Metal, madeira
6. BATEDEIRA MANUAL
Sly-line
Inglaterra, 1930-1950
Metal
7. BATEDEIRA MANUAL
1870-1900
Metal
8. BATEDEIRA MANUAL
A&J
Estados Unidos, 1910-1930
Metal

26

9. BATEDEIRAS MANUAIS
1930-1960
Metal
10. CORTADOR DE LEGUMES
Manutranch
França, cerca de 1950
Metal, plástico

13. PASSADOR DE VEGETAIS
Metalúrgica Faulhaber
Panambi/RS, Brasil, cerca de 1930
Metal, baquelite
14. BATEDOR DE CLARAS
s.d.
Metal, plástico

11. TIMER
s.d.
Plástico

15. AMASSADOR DE BATATAS
s.d.
Metal, plástico

12. CORTADOR DE CAPELETTI
s.d.
Metal, madeira

16. CORTADOR DE PASTEL
Fábrica de Ferragens Ypiranga
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Metal, madeira
Doação de Ricardo Mendes
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17. ESPREMEDOR DE BATATAS
s.d.
Metal
18. BALANÇA DE COZINHA
Década de 1960
Plástico
19. PASSADOR DE VEGETAIS
Guillouard
França, 1911-1950
Metal
20. FÔRMA DE GELO
s.d.
Metal

21. BALANÇA
Faet
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
2ª metade do século 20
Plástico
22. PENEIRA
A&J
Estados Unidos, 1910-1930
Metal
23. MANTEIGUEIRA
1870-1930
Metal, vidro
24. MANTEIGUEIRA
1ª metade do século 20
Metal, vidro

25. ESPREMEDOR DE BATATAS
s.d.
Alumínio
26. CORTADOR DE CEBOLAS
Década de 1950
Metal, madeira
27. NHOQUEIRA
La Gnoccatrice Ideal
Itália, s.d.
Metal, madeira
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Quando colocamos eletrodomésticos diferentes lado a lado,
fica claro que há pouca diferença entre eles. Os modelos de
eletrodomésticos aqui presentes, colecionados por Luciano Fiorani,
nos permitem fazer essa constatação. Ainda assim, a indústria está
sempre criando equipamentos de cozinha com novos materiais e
design, menos barulhentos e mais rápidos. Estas características
são destacadas pela publicidade para nos convencer de que os
lançamentos representam uma evolução em relação aos modelos
anteriores. Desse modo se constrói a ideia de que a tecnologia
sempre pode ser substituída por outra mais moderna, e de que não
há convivência possível entre objetos antigos e novos.
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28. LIQUIDIFICADOR NEUTRON
Walita
Brasil, 1944
Aço, vidro

32. LIQUIDIFICADOR VITAMIX
Walita
Brasil, 1950
Aço, vidro

36. LIQUIDIFICADOR LWS
Walita
Brasil, 1955
Antimônio, vidro

29. LIQUIDIFICADOR NEUTRON
Walita
Brasil, 1946
Aço, vidro

33. LIQUIDIFICADOR LWS
Walita
Brasil, 1951
Aço, vidro

37. LIQUIDIFICADOR LWS
Walita
Brasil, 1956
Antimônio, vidro

30. LIQUIDIFICADOR STANDARD
Walita
Brasil, 1947
Aço, vidro

34. LIQUIDIFICADOR LWS
Walita
Brasil, 1952
Latão, vidro

38. LIQUIDIFICADOR PIONEIRO
Arno
Brasil, 1958
Antimônio, vidro

31. LIQUIDIFICADOR STANDARD II
Walita
Brasil, 1949
Antimônio, vidro

35. LIQUIDIFICADOR LWS
Walita
Brasil, 1953
Antimônio, vidro

39. LIQUIDIFICADOR
PERFEIÇÃO ABSOLUTA
Arno
Brasil, 1959
Antimônio, vidro pirex
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40. LIQUIDIFICADOR
PERFEIÇÃO ABSOLUTA
Arno
Brasil, 1960
Antimônio, vidro pirex
41. LIQUIDIFICADOR TURMIX
Arno
Brasil, 1952
Antimônio, vidro
42. LIQUIDIFICADOR IV CENTENÁRIO
Arno
Brasil, 1953
Antimônio, vidro
43. LIQUIDIFICADOR IV CENTENÁRIO
Arno
Brasil, 1955
Antimônio, vidro
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44. LIQUIDIFICADOR SUPER ARNO
Arno
Brasil, 1958
Antimônio, vidro

48. BATEDEIRA NOVA-WALITA
Walita
Brasil, 1954
Antimônio, baquelite, opalina

52. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1964-1967
Antimônio, vidro pirex

56. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1968
Antimônio, plástico

45. LIQUIDIFICADOR
1960
Antimônio, vidro

49. BATEDEIRA BBM
Walita
Brasil, 1960
Antimônio, vidro pirex

53. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1965
Antimônio, plástico

57. BATEDOR DE MILKSHAKE
Walita
São Paulo/SP, Brasil, 1950
Metal, esmalte

50. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1964
Antimônio, vidro pirex, plástico

54. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1968
Antimônio, plástico

51. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1964-1967
Antimônio, vidro pirex, plástico

55. BATEDEIRA JUBILEU
Walita
Brasil, 1969
Antimônio, plástico

46. LIQUIDIFICADOR ARNO SUPER
1965
Antimônio, vidro
47. BATEDEIRA BTP
Walita
Brasil, 1950
Antimônio, alumínio
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2. A MULHER E O PROGRESSO
Revista A Cigarra
São Paulo/SP, Brasil, 1963
Reprodução de impresso
Arquivo D.A. Press
A MULHER E O PROGRESSO
[WOMAN AND PROGRESS]
A Cigarra magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1963
Print reproduction
Archive D.A. Press

3. APARELHOS ELÉTRICOS
GENERAL ELECTRIC
Revista O Cruzeiro
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1946
Reprodução de impresso
Arquivo D.A. Press
APARELHOS ELÉTRICOS
GENERAL ELECTRIC
[GENERAL ELECTRIC
ELECTRICAL APPLIANCES]
O Cruzeiro magazine
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 1946
Print reproduction
Archive D.A. Press
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CAMPO, MERCADO
E QUINTAL
Field, Market, and Yard

Você consegue imaginar o que faria para conseguir os
ingredientes de uma receita em uma cidade sem supermercado?
Quais utensílios utilizaria se não pudesse contar com eletricidade?
No início do século 20 (1901-2000), somente bairros mais próximos
do núcleo central de São Paulo tinham acesso às redes de esgoto
e à infraestrutura urbana. Ao seu redor, inúmeras chácaras
mantinham plantações e criações. Por isso, era possível encontrar
nas cozinhas o cepo, um suporte de madeira usado para matar
e destrinchar frangos e outros animais. Essas cozinhas também
tinham pesados pilões de madeira, raladores de mandioca,
torradores de café e muitos outros utensílios que hoje são
incomuns na cidade grande.
Mesmo com o crescimento da população e a modificação da
paisagem urbana ao longo do século 20, hábitos e costumes
ligados ao modo de vida rural permaneceram no cotidiano e
nas cozinhas paulistanas. Muitas famílias mantiveram galinheiros,
pequenas criações, hortas e pomares nos quintais. Essa
produção servia para o consumo da casa e, às vezes, para ser
vendida na vizinhança.
Qual é o seu fogão?
What Is Your Stove?
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Feiras, mercados e ambulantes vendiam aves vivas para abate,
ovos e verduras. E, até meados do século 20, rebanhos de cabras
passeavam nas ruas com tranquilidade, servindo leite diretamente
da fonte aos moradores. A relação entre campo, mercado e
casa deixou de ser tão intensa a partir dos anos 1950, quando
a expansão da indústria alimentícia e a abertura dos primeiros
supermercados trouxeram outras práticas de consumo. Mas nunca
desapareceu e, nas últimas décadas, vem ganhando novo impulso
de valorização.

Can you imagine what you would have to do
to get the ingredients for a recipe in a city
without a supermarket? What utensils would
you use if you couldn’t rely on electricity?
In the early 20th century (1901–2000), only
neighborhoods close to São Paulo’s downtown
area had access to the sewage system and
urban infrastructure. Around them, countless
farms kept crops and livestock. As such, in
kitchens one could find the cepo, a wooden
stump for killing and carving up chickens
and other animals. These kitchens also had
heavy wooden pestles, cassava graters,
coffee roasters, and other equipment that
is uncommon today in large cities.
Even with the population growth and
modification of the urban landscape
throughout the 20th century, habits and
customs linked to the rural way of life
remained in the everyday lives and kitchens
of Paulistas. Many families kept chicken
coops, small livestock, vegetable gardens,
and orchards in their backyards. Production
was used for household consumption and
sometimes sold in the neighborhood.
Fairs, markets, and vendors sold live birds
for slaughter, eggs, and vegetables. Until
the mid-20th century, herds of goats calmly
roamed the streets, serving milk directly
from the source to residents. The relationship
between field, market, and home became less
intense from the 1950s when the expansion
of the food industry and the opening of the
first supermarkets changed consumption
practices. But it never disappeared and has
become newly appreciated in recent decades.
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ABRIR, COZINHAR
E CONSUMIR
Open, Cook, and Eat

Latas de biscoito, leite condensado, óleo de caroço de algodão,
manteiga e margarina. Desde as primeiras décadas do século 20
(1901-2000), os alimentos enlatados chegavam às residências
paulistas, prometendo facilidades à dona de casa e colocando
em xeque os saberes tradicionais.
Em uma cidade que crescia de forma intensa e desordenada, como
São Paulo, casas e ruas tinham muitos problemas de insalubridade,
favorecendo a proliferação de doenças e os surtos epidêmicos.
Diante disso, os enlatados representavam quase que um alento.
Eram anunciados como se a produção industrial garantisse o
controle e a limpeza que os novos padrões de higiene demandavam,
e que os preparos artesanais não teriam.
Os rótulos destacavam o aumento do rendimento e outras
qualidades atribuídas aos produtos, como “inodoro” e
“puríssimo”. Estas qualidades eram associadas a imagens
de mulheres brancas, cuidadosamente arrumadas. A intenção
era convencer as consumidoras a abandonar velhos hábitos em
favor da novidade. Dando destaque à saúde e ao bem-estar da
família, os alimentos processados foram apresentados como
aliados das mulheres na promoção da felicidade doméstica.
A velha empregada, quase sempre uma mulher negra, também
aparecia em rótulos e anúncios, mas como uma caricatura da
cozinheira experiente. Era ela quem provava para a patroa que
os enlatados eram mais eficazes que os preparos caseiros.
Cada vez mais desvalorizado, o “saber fazer” dessas mulheres,
que aprendiam e transmitiam oralmente seus conhecimentos
sobre equipamentos e receitas, dava lugar a “saber escolher”
os melhores produtos.

Cans of biscuits, condensed milk, cottonseed
oil, butter, and margarine. In the first decades
of the 20th century (1901–2000), canned
food reached homes in São Paulo, promising
ease for the housewife and putting traditional
knowledge in check.

1.

2.
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Surtos de doenças comuns aos porcos e os
interesses industriais ligados às gorduras
vegetais ajudaram a transformar a banha
em um alimento perigoso para a saúde.
Considerada anti-higiênica e de cheiro
forte, ela era atacada pelos anúncios de
manteiga de coco, margarina e óleos de
caroço de algodão e amendoim.

In a city that was growing in an intense and
disorderly manner, as São Paulo was, houses
and streets often had insalubrious problems
that favored the proliferation of diseases
and epidemic outbreaks. In the midst of this,
canned foods were almost a relief. They were
advertised as if industrial production ensured
the controls and cleanliness required by
the new hygiene standards, which artisanal
preparations did not have.
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As latinhas de margarina também
enfrentaram muita desconfiança: o produto
era confundido com manteigas falsificadas.
As marcas tiveram de convencer o público
de suas qualidades.

Labels highlighted the increased yield and
other qualities attributed to the products, such
as “odorless” and “very pure.” These qualities
were associated with images of carefully
groomed white women. The intention was to
convince consumers to abandon old ways in
favor of novelty. Highlighting the health and
well-being of the family, processed foods
were presented as an ally for women in the
promotion of domestic happiness.
The old maid, almost always a black
woman, also appeared on labels and in
advertisements, but as a caricature of the
experienced cook. It was she who proved to
her mistress that canned foods were more
effective than homemade preparations.
Increasingly undervalued, the “know-how”
of these women, who orally learned and
shared their knowledge of equipment and
recipes, gave way to the “know-which” of
choosing the best products.

Principal gordura utilizada nas cozinhas
paulistas até meados de 1930, a banha de
porco era preparada em casa ou adquirida
em latas.

07

08

09

10

The main fat used in Paulista kitchens until the mid-1930s, lard was
prepared at home or bought in cans.
Outbreaks of common pig diseases and industrial interests linked to
vegetable fats helped turn lard into an unhealthy food. Considered
unhygienic and strong-smelling, it was attacked by advertisements for
coconut butter, margarine, and cottonseed and peanut oils.
Cans of margarine were also the subject of skepticism: the product
was mistaken for fake butter. The brands had to convince the public of
their qualities.

3.
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1. COMPOSTO A PATRÔA
Revista Fon-fon
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1945
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Nacional
COMPOSTO A PATRÔA
Fon-fon magazine
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 1945
Print reproduction
Biblioteca Nacional Collection
2. MANTEIGA DE COCO BRASIL
Revista Vida Moderna
São Paulo/SP, Brasil, 1923
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Nacional
MANTEIGA DE COCO BRASIL
Vida Moderna magazine
São Paulo, SP, Brazil, 1923
Print reproduction
Biblioteca Nacional Collection
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3. ÓLEO LETIZIA
Revista IDORT
(Instituto de Organização
Racional do Trabalho)
São Paulo/SP, Brasil, 1938
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca
Mário de Andrade
ÓLEO LETIZIA
IDORT Magazine
(Instituto de Organização
Racional do Trabalho)
São Paulo, SP, Brazil, 1938
Print reproduction
Biblioteca Mário de
Andrade Collection
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4. ÓLEO A PATRÔA
Jornal das Moças
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 1942
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Nacional
ÓLEO A PATRÔA
Jornal das Moças
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 1942
Print reproduction
Biblioteca Nacional Collection
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1. LATA DE BISCOITOS
Marilu
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
década de 1950
Metal
2. LATA DE BISCOITOS
Duchen, Companhia Paulista de
Alimentação
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Metal
3. LATA DE BISCOITOS
Confiança
Brasil, século 20
Metal
4. LATA DE BISCOITO
Leques Gaufrettes
Confeitaria Colombo
Rio de Janeiro/RJ, Nacional,
2ª metade do século 20
Metal
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5. LATA DE BISCOITOS
Duchen, Parmalat
Brasil, 2004
Metal
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9. LATA DE BOMBONS
Falchi
São Paulo/SP, Brasil, 1890-1950
Metal

6. LATA DE BISCOITOS
Duchen, Companhia Paulista de
Alimentação
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Metal, papel

10. LATA DE BISCOITOS
Aymoré
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
século 20
Metal, plástico

7. LATA DE BISCOITOS
Aymoré
Rio de Janeiro/RJ, 1940-1960
Metal

11. LATA DE BISCOITO
Aymoré
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
década de 1950
Metal

8. LATA DE BISCOITOS
Aymoré
São Paulo/SP, Brasil,
década de 1940
Metal
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12. LATA DE BISCOITOS
Petybon
São Paulo/SP, década de 1960
Metal
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13. LATA DE BISCOITOS
Aymoré
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
1930-1975
Metal
14. LATA DE BISCOITOS
Duchen
Companhia Paulista
de Alimentação
São Paulo/SP, Brasil,
década de 1950
Metal
15. LATA DE BISCOITOS
Piraquê
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
2ª metade do século 20
Metal
16. ABRIDORES DE LATAS
E GARRAFAS
s.d. Madeira, metal
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17. ABRIDOR
Belo Horizonte/MG, Brasil,
década de 1910
Madeira, metal
18. PANELA ARTESANAL
Feita com lata de leite em pó
Mococa
Brasil, século 20
Metal
19. RALADOR ARTESANAL
Brasil, século 20
Metal
20. ABRIDOR DE LATAS
VAC-O-MAT
Estados Unidos, 1932-1960
Metal
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21. COADOR DE ÓLEO
ARTESANAL
Feito com lata de banha
Brasil, século 20
Metal

25. LATA DE DOCES
Falchi
São Paulo/SP, Brasil, 1890-1950
Metal
Doação de Ricardo Mendes

22. LATA DE ÓLEO
SANBRA
Estado da Paraíba, Brasil,
década de 1950
Metal

26. LATA DE DOCES
Rebuçados Guaco, fábrica
de balas e bombons Record
São Paulo/SP, Brasil,
década de 1940
Metal

23. LATA DE AVEIA
Quaker Oats Company
Estados Unidos, 1920-1940
Metal
24. LATA DE DOCES
Confeitaria Colombo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
século 20
Metal

27. LATA DE LEITE
CONDENSADO
Nestlé
Brasil, final do século 20
Metal
28. LATA DE AZEITE
Rex
Brasil, século 20
Metal
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29. LATA DE ÓLEO
Sol Levante, Indústrias
Reunidas Matarazzo
Brasil, século 20
Metal
Sol Levante foi o primeiro
óleo vegetal das Indústrias
Matarazzo, que, até então,
produziam banha em lata.
Feito com caroço de algodão,
ele ajudou a estimular o seu
consumo nos anos 1900 e só
encontraria concorrente à altura,
o Salada, produzido pela Sanbra
(Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro), no fim da
década de 1920.
30. LATA DE ÓLEO
Anderson Clayton & Cia Ltda
Estado da Paraíba, Brasil,
cerca de 1938
Metal

31. LATA DE ÓLEO
Dom Pedro
Brasil, s.d.
Metal
32. CAIXA DE FRUTAS
CRISTALIZADAS
s.d. Madeira
33. LATA DE DOCES
Falchi
São Paulo/SP, Brasil, 1890-1950
Metal
Doação de Inah Meirelles
Faria Guimarães
34. CAIXA DE FRUTAS
CRISTALIZADAS
Cica
Jundiaí/SP, Brasil, 1941-1998
Doação de Ricardo Mendes
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SALA CO5
VISTA NORTE

PÁGINA
72

ESC 1:

Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 2 / Vitrine A - Lado A

Piso C
Ala Oeste

Vitrine N1+N2
CO5 VI-01 (6)
5

Sem base (legendas avulsas)

CO5 ME-01 (8)

6

4

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 VI-01 (6)
Códigos do itens expostos
1.

1-07-04-000-11544-01-11
1-07-04-000-11544-02-11
1-07-04-000-11544-03-11
1-07-04-000-11544-04-11
1-07-04-000-11544-05-11
1-07-04-000-11544-06-11
1-07-04-000-11544-07-11
1-07-04-000-11544-08-11
1-07-04-000-11544-09-11
1-07-04-000-11544-10-11
1-07-04-000-11544-11-11

2.

1-05-03-000-11128-00-00

3.

1-07-01-000-11387-01-02

4.

1-07-04-000-11541-00-00

GUARDAR E CONSERVAR

1

1.

2.

2
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MUSEU DO IPIRANGA
—USP

ENGRADADO
De garrafas de leite
s.d.
Metal, vidro
Desde a década de 1930, o leite podia
ser entregue a domicílio em garrafas
de vidro.
GUARDA-COMIDA
s.d.
Metal

3.

FILTRO DE ÁGUA
Com suporte
Filtro Fiel
Brasil, 1917-1930
Cerâmica, metal

4.

GELADEIRA
Westinghouse
Estados Unidos, cerca de 1930
Metal, porcelana
Nas primeiras geladeiras,
compressor, motor e condensador
ficavam acoplados fora da
caixa de resfriamento.

4

METRÓPOLE ARQUITETOS
EXPOGRAFIA

PS.2 DESIGN
COMUNICAÇÃO VISUAL

32BITS
MULTIMÍDIA

PÁGINA
75

Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 2 / Vitrine A - Lado B

Piso C
Ala Oeste

Vitrine N1+N2
CO5 VI-01 (6)
5

Base da vitrine autoportante 12,5 cm

CO5 VI-01 (6)

6

4

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 ME-01 (8)
Códigos do itens expostos

GUARDAR E CONSERVAR

1.

1-07-04-000-11539-01-05-01
1-07-04-000-11539-02-05-01
1-07-04-000-11539-03-05-01
1-07-04-000-11539-04-05-01
1-07-04-000-11539-05-05-01

2.

OC-168

3.

OC-162

4.

1-07-04-000-11542-01-04
1-07-04-000-11542-02-04
1-07-04-000-11542-03-04

5.

1-07-04-000-11517-00-00
1-07-04-000-11516-00-00
1-07-04-000-11518-00-00

6.

OC-189

7.

OC-198

8.

1-07-04-000-11519-00-00
1-07-04-000-11482-01-02

9.

1-07-04-000-11511-00-00

7

1

2

5

3

1

9

8

5

1

4

1

4

8

10

5

10. 1-07-04-000-11540-00-00
11

1

4

Na despensa, os alimentos eram guardados em
pesados potes de barro e no guarda-comida, um
armário bem fechado com compartimentos para
cada tipo de ingrediente.
Na exposição, você poderá conhecer um
exemplar de guarda-comida.

12

6

1. LATAS DE MANTIMENTOS
Brasil, s.d.
Cobre

4. LATAS DE MANTIMENTOS
Brasil, 2ª metade do século 20
Alumínio

7. GAVETA DE GUARDA-COMIDA
s.d.
Madeira

10. MORINGA
Brasil, s.d.
Alumínio

2. JARRA
s.d.
Ágata

5. MORINGAS
Santana de Parnaíba/SP, Brasil,
século 20
Cerâmica

8. MORINGAS
s.d.
Cobre, cerâmica

11. FÔRMA
Para marmelada e goiabada
s.d.
Madeira, estanho

3. COPO MEDIDOR
Indústria Souza Noschese
São Paulo/SP, Brasil, 1920-1937
Ágata

6. BOIÃO
s.d.
Cerâmica

9. POTE DE MANTIMENTO
Companhia Cerâmica Mauá
Mauá/SP, Brasil, 1937-1968
Faiança

12. SALEIRO
Companhia Paulista de
Louças Ceramus
São Paulo/SP, Brasil, século 20
Faiança

13

11. OC-198

14

12. 1-07-03-000-11487-00-00

13. POTE DE MANTIMENTO
ATMA
São Paulo/SP, Brasil, 1950-1994
Plástico
14. LICOREIRO
s.d.
Vidro
Doação de Carlos Eugênio
Marcondes de Moura

13. 1-07-04-000-11543-00-00
14. 1-07-04-000-09675-01-05
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Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 2 / Vitrine A - Lado C e D

Piso C
Ala Oeste

N1+N2
CO5 VI-01 (6)
5

6

4

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

GUARDAR E CONSERVAR
Keeping and Storing

As cozinhas ficavam fora das casas e as tarefas de
processar e conservar os alimentos eram realizadas
sem geladeira ou eletricidade. As carnes tinham
de ser curadas com sal, preservadas na banha de
porco ou defumadas no jirau-fumeiro, uma armação
de paus ou cordas suspensa sobre o fogão a
lenha. As frutas eram cozidas em enormes tachos
com açúcar e tornavam-se compotas, geleias e
marmeladas que duravam meses.

Kitchens were located outside the houses and the
tasks of processing and storing food were done
without refrigerators or electricity. Meat had to be
cured with salt, preserved in pork lard, or smoked
in the jirau-fumeiro, a frame of sticks or ropes
suspended over a wood stove. Fruits were cooked
in huge pans with sugar and were turned into jams,
jellies, and marmalades that would last for months.
In the early 20th century (1901–2000), kitchens
entered the residences and became more hygienic
and modernized. The electric refrigerator competed
with the old “icebox,” a wooden box in which blocks
of ice, delivered by trucks from the breweries,
were inserted.

No início do século 20 (1901-2000), as cozinhas
entraram nas residências e se tornaram mais
higiênicas e modernizadas. O refrigerador elétrico
passou a competir com a antiga “geladeira”, uma
caixa de madeira onde eram encaixados os blocos
de gelo entregues por caminhões de fábricas
de cerveja.

But there was never a definitive replacement
of traditional equipment with new electrical
appliances. Not everybody had access to electricity
or enough money to pay for it or the new products.

Mas nunca houve uma substituição definitiva
dos equipamentos tradicionais pelos novos
eletrodomésticos. Nem todo mundo tinha acesso
à eletricidade ou dinheiro suficiente para pagar por
ela ou pelos novos produtos.

1.

2.

1. INTERIOR DE MORADIA POPULAR
São Paulo/SP, Brasil, s.d.
Reprodução de fotografia
Acervo fotográfico do Museu da
Cidade de São Paulo
INTERIOR OF A MODEST HOUSE
São Paulo, SP, Brazil, n.d.
Photo reproduction
Museu da Cidade de São Paulo
Collection
2. JIRAU SOBRE FOGÃO DE CHÃO
Paulo Florençano
Revista do Arquivo Municipal
São Paulo/SP, Brasil, 1937
Reprodução de impresso
Acervo do Arquivo Municipal
de São Paulo

3.

JIRAU OVER GROUND STOVE
Paulo Florençano
Revista do Arquivo Municipal
São Paulo, SP, Brazil, 1937
Print reproduction
Collection of the Archives of the City
of São Paulo
3. ESTHER IBAÑEZ EM SUA COZINHA
Osasco/SP, Brasil, 1957
Reprodução de fotografia
Acervo do Museu da Pessoa
ESTHER IBAÑEZ IN HER KITCHEN
Osasco, SP, Brazil, 1957
Photo reproduction
Museu da Pessoa Collection
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CO5 ME-01 (8)

Para tocar:
colher de pau
- faixa 001

FAIXA 001
PARA TOCAR: impressão ampliada de
imagem de lata de óleo de caroço de
algodão Ya-yá
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32BITS
MULTIMÍDIA

PÁGINA
78

N

Para tocar: impressão
ampliada de imagem de
lata de óleo de caroço
de algodão Ya-yá faixa 001

FAIXA 001
PARA TOCAR: colher de pau

CO5 GA-02 (10)
Para tocar: Recipiente
de madeira para
guardar cereais faixa 001

PPara tocar: impressão
ampliada da decoração
da lata de sorvete faxa 001

FAIXA 001

FAIXA 001

PARA TOCAR: reprodução de lata de
sorvete decorada com tema de bordado

PARA TOCAR: impressão ampliada
da decoração da lata de sorvete

VITRINE
CO5 VI-01 (6)
Nesta mesa você pode tocar em objetos e reproduções que se
relacionam aos temas desta sala. A colher de pau, utensílio comum de
cozinha, aparece nas mãos de uma mulher no rótulo da lata de óleo. A
lata de sorvete é decorada com uma imagem de flores bordadas em
ponto cruz. A costura e o bordado estavam entre os trabalhos manuais
realizados por mulheres no ambiente doméstico. A ilustração da mulher
segurando uma colher de pau e a imagem do bordado reforçam a ideia
de que a cozinha era um ambiente da casa associado às mulheres.
FAIXA 001

Nesta mesa você pode tocar em objetos e
reproduções que se relacionam aos temas desta
sala. A colher de pau, utensílio comum de
cozinha, aparece nas mãos de uma mulher no
rótulo da lata de óleo. A lata de sorvete é
decorada com uma imagem de flores bordadas
em ponto cruz. A costura e o bordado estavam
entre os trabalhos manuais realizados por
mulheres no ambiente doméstico. A ilustração
da mulher segurando uma colher de pau e
a imagem do bordado reforçam a ideia de
que a cozinha era um ambiente da casa
associado às mulheres - faixa 001

PARA TOCAR: recipiente de madeira
para guardar cereais
FAIXA 001

Para tocar: Recipiente
de madeira para
guardar cereais faixa 001

BACKLIGHT (7)
4
5

3

2

1

6

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 ME-01 (8)
Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 2 / Vitrine A - Mesa

Piso C
Ala Oeste

Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
Mesa 3 / Vitrine B
Vitrine N4
CO5 VI-01 (13)
5

6

4

CO5 ME-01 (16)

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 VI-01 (13)
Códigos do itens expostos

CAMPO, MERCADO E QUINTAL

1.

1-07-01-000-11372-00-00
1-07-01-000-11397-00-00

2.

1-07-01-000-11403-00-00
1-07-01-000-11404-00-00
OC-309

3.

OC-122 (1)
OC-122 (2)
OC-122 (3)
OC-122 (4)
OC-122 (5)

4.

1-07-01-000-11313-00-00

5.

1-07-01-000-11333-00-00

6.

1-07-01-000-11318-00-00

7.

OC-294
OC-295

1

1

2

2

7

4

2

7

2

5

6

3

1. TÁBUAS
s.d.
Madeira
2. MARTELOS PARA CARNE
s.d.
Madeira
3. CANECAS MEDIDORAS
s.d.
Metal
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4. SUPORTE PARA COADOR
DE CAFÉ
s.d.
Metal
5. DESCASCADOR DE CAFÉ
Pasiani
Itajobi/SP, Brasil, 2ª metade
do século 20
Metal

6. TORRADOR DE CAFÉ
s.d.
Metal
7. RALADOR ARTESANAL
s.d.
Madeira, metal
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PÁGINA
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
Mesa 3 / Vitrine B
Vitrine N4
CO5 VI-01 (13)
5

4

CO5 ME-01 (16)

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

6

3

2

1

CO5 VI-01 (13)
Códigos do itens expostos

CAMPO, MERCADO E QUINTAL

3

Lateral da Vitrine

1.

OC-312

1.

1-16545-0004-0076

2.

OC-197

2.

ECC22

3.

1-07-01-000-11338-01-02
1-07-01-000-11338-02-02

3.

OC-298

4.

MPCC07

4.

confirmar código (não estava no
word, mas está na etapa anterior)

5.

1-07-01-000-06628-00-00

5.

1-16-02-000-11699-00-00

6.

1-07-01-000-11324-00-00

1

4

5

2

6

1. MANTEIGUEIRA
s.d.
Madeira, metal
2. CEPO
s.d.
Madeira, metal
Utilizado para cortar carne, ossos
e matar galinhas.
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3. DESCASCADOR DE CAFÉ
Pasiani
Itajobi/SP, Brasil, 2ª metade do
século 20
Metal
4. MANUAL DE SORVETEIRA
s.d.
Reprodução de impresso
Dimensões do original 17 × 10,7 cm

5. SORVETEIRA
Hugsvarna
Suécia, década de 1930
Doação de
Fernanda Francisca
Penalva de Moraes
6. MOEDOR DE GRÃOS
s.d.
Madeira, metal
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
Mesa 3 / Vitrine B
Vitrine N4
CO5 VI-01 (13)
5

1. Backlight com maior recorte na imagem
2. Backlight com menor recorte na imagem

4

CAMPO, MERCADO E QUINTAL

3

2

1

CAMPO, MERCADO E QUINTAL

Field, Market, and Yard

Field, Market, and Yard

1.

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

6

1.

2

3

2.

1. FAMÍLIA OLIVEIRA CRUZ
São Paulo/SP, Brasil, 1907
Reprodução de fotografia
Dimensões do original 12 × 17 cm
2. VENDEDORA DE GALINHA
Vincenzo Pastore
São Paulo/SP, Brasil, 1910
Reprodução de fotografia
Acervo do Instituto Moreira Salles
3. CAIXA DE OVOS
s.d.
Madeira, metal

3.

1. VENDA DE LEITE DE CABRA
Do livro Eis São Paulo
Georg Paulus Waschinski
São Paulo/SP, Brasil, 1954
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Municipal
Mário de Andrade

2.

3.

1. VENDA DE LEITE DE CABRA
Do livro Eis São Paulo
Georg Paulus Waschinski
São Paulo/SP, Brasil, 1954
Reprodução de impresso
Acervo da Biblioteca Municipal
Mário de Andrade

SALE OF GOAT’S MILK
From the book Eis São Paulo
Georg Paulus Waschinski
São Paulo, SP, Brazil, 1954
Print reproduction
Biblioteca Municipal Mario de
Andrade Collection

SALE OF GOAT’S MILK
From the book Eis São Paulo
Georg Paulus Waschinski
São Paulo, SP, Brazil, 1954
Print reproduction
Biblioteca Municipal Mario de
Andrade Collection

2. VENDEDORA DE VERDURAS
Vincenzo Pastore
São Paulo/SP, Brasil, 1910
Reprodução de fotografia
Acervo do Instituto Moreira Salles

2. VENDEDORA DE VERDURAS
Vincenzo Pastore
São Paulo/SP, Brasil, 1910
Reprodução de fotografia
Acervo do Instituto Moreira Salles

VEGETABLE SELLER
Vincenzo Pastore
São Paulo, SP, Brazil, 1910
Photo reproduction
Instituto Moreira Salles Collection

VEGETABLE SELLER
Vincenzo Pastore
São Paulo, SP, Brazil, 1910
Photo reproduction
Instituto Moreira Salles Collection

3. MERCADO DOS CAIPIRAS
Comércio de frutas
Vincenzo Pastore
São Paulo/SP, Brasil, 1910
Reprodução de fotografia
Acervo do Instituto Moreira Salles

3. MERCADO DOS CAIPIRAS
Comércio de frutas
Vincenzo Pastore
São Paulo/SP, Brasil, 1910
Reprodução de fotografia
Acervo do Instituto Moreira Salles

CAIPIRA MARKET
Fruit market
Vincenzo Pastore
São Paulo, SP, Brazil, 1910
Photo reproduction
Instituto Moreira Salles Collection

CAIPIRA MARKET
Fruit market
Vincenzo Pastore
São Paulo, SP, Brazil, 1910
Photo reproduction
Instituto Moreira Salles Collection

4. CHOCADEIRA
A. Maia
São Paulo/SP, Brasil, 1923
Madeira, metal
A chocadeira comporta de 60 a
120 ovos. Máquina elétrica, tinha
também uma versão a querosene,
para casas ainda sem acesso às
redes de eletricidade. A máquina tem
muito a nos contar sobre a dieta da
população. Ovos frescos e frango
ainda eram, então, fontes acessíveis
e baratas de proteína: como as
galinhas podiam ser criadas em
casa, as famílias não dependiam da
indústria alimentícia.

4
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N
FAIXA 000
PARA TOCAR: medidor de
alimentos feito de metal

Para tocar: Medidor
de alimentos feito de
metal
- faixa 001

FAIXA 000
PARA TOCAR: martelo para
carnes feito de metal

Para tocar: Martelo
para carnes feito de
metal
- faixa 001

VITRINE
CO5 VI-01 (13)
Nesta sala estão expostos objetos utilizados
para preparar alimentos. Nesta mesa você
pode tocar em alguns desses objetos. O
martelo de cozinha serve para deixar os bifes
e filés bovinos mais macios. Os medidores
de alimentos são utilizados para medir a
quantidade certa de ingredientes de uma
receita. Esses objetos ainda podem ser
encontrados nas cozinhas atuais. O moedor
de carne deixou de ser um utensílio comum,
pois, hoje a carne costuma ser comprada já
moída. Hoje, muitos objetos manuais foram
substituídos na cozinha, mas outros, como
facas e peneiras, permanecem.

PARA TOCAR: moedor de carne
feito em metal e madeira, com
manivela plástica
FAIXA 000

FAIXA 000

Para tocar: moedor de
carne feito em metal e
madeira, com manivela
plástica - faixa 001

Nesta sala estão expostos
objetos utilizados para preparar
alimentos. Nesta mesa você pode
tocar em alguns desses objetos.
O martelo de cozinha serve para
deixar os bifes e filés bovinos
mais macios. Os medidores de
alimentos são utilizados para
medir a quantidade certa de
ingredientes de uma receita.
Esses objetos ainda podem ser
encontrados nas cozinhas atuais.
O moedor de carne deixou de ser
um utensílio comum, pois hoje
a carne costuma ser comprada
já moída. Hoje, muitos objetos
manuais foram substituídos na
cozinha, mas outros, como facas e
peneiras, permanecem. - FAIXA 001

BACKLIGHT (15)
N4
CO5 ME-01 (16)

N4
CO5 VI-01 (13)
4
5

3

2

1

6

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 ME-01 (16)
Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 3 / Vitrine B

Piso C
Ala Oeste

Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 4 / Vitrine C

Piso C
Ala Oeste

Vitrine N6
CO5 VI-01 (18)
5

6

4

CO5 VI-01 (18)

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 ME-01 (20)
Códigos do itens expostos

FORNO E FOGÃO

1.

1-07-02-000-11440-00-00
1-07-02-000-11441-00-00
1-07-02-000-11442-00-00

2.

1-07-02-000-08003-00-00

3.

1-07-02-000-11454-00-00

4.

OC-205
OC-206
OC-207

5.

1-07-02-000-11453-00-00

3

1

4

4

4

1. FÔRMAS
Século 20
Metal
2. FOGÃO
Fundmig
Brasil, s.d.
Metal

2
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3. FOGÃO DE BANCADA
Semer
São Paulo/SP, Brasil,
2ª metade do século 20
Metal

5. FOGÃO DE DUAS BOCAS
Alfa
Brasil, cerca de 1950
Metal

4. ESPIRITEIRAS
1950-1960
Metal

5
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Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 4 / Vitrine C

Piso C
Ala Oeste

Vitrine N6
CO5 VI-01 (18)
5

6

4

CO5 ME-01 (20)

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

CO5 VI-01 (18)
Códigos do itens expostos

FORNO E FOGÃO

1

2

3

4

5

1.

1-07-02-000-09056-00-00

2.

OC-069

3.

1-07-02-000-11425-00-00

4.

OC-305

5.

1-07-01-000-11316-00-00

6.

1-07-02-000-11430-01-02
1-07-02-000-11430-02-02

7.

1-07-02-000-11451-00-00

8.

1-07-02-000-11445-00-00

9.

OC-165

14

10. 1-07-02-000-11447-00-00
6

7

11. 1-07-02-000-06431-00-00

9

8

10

11

1. TACHO
Brasil, século 19
Metal
Doação de Maria do Carmo Cremanini
2. SANDUICHEIRA
s.d.
Metal
3. CUSCUZEIRA
Santana de Parnaíba/SP, Brasil
s.d.
Cerâmica
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4. CHOCOLATEIRA
s.d.
Metal
5. COADOR DE FIOS DE OVOS
s.d.
Metal, madeira
6. CUSCUZEIRA
Jaú/SP, Brasil
s.d.
Cerâmica

7. BULE
Rochedo
São Paulo/SP, Brasil, 1947-1990
Metal
8. PANELA
s.d.
Metal

10. FRIGIDEIRA
s.d.
Metal
11. ASSADEIRA
Séculos 19 e 20
Metal
Doação de Alda Beatriz de Moura

9. MINIPANELA
s.d.
Cerâmica
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Piso C
Ala Oeste

Autoportante com mesa
Mesa 4 / Vitrine C
Vitrine N6
CO5 VI-01 (18)
5

4

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

FORNO E FOGÃO
FORNO E FOGÃO
Oven and Stove
Oven and Stove
O fogo sempre aceso nas habitações era essencial
para aquecer e afastar os insetos. Além disso, para
os membros de etnias indígenas e os escravizados
africanos (falantes da língua bantu) que viveram na
região
São Paulo,
osera
vivos
a seus
O fogode
sempre
acesoele
nasconectava
habitações
essencial
ancestrais
e evocava
proteção.
para aquecer
e afastar
os insetos. Além disso, para

An always-lit fire was essential in rooms, to heat
them and to ward off insects. Furthermore, for
members of indigenous ethnic groups and enslaved
Africans (Bantu speakers) who lived in the São Paulo
region,
it connected
living tointheir
ancestors
An always-lit
fire wasthe
essential
rooms,
to heatand
evoked
protection.
them and
to ward off insects. Furthermore, for

de ferro. Além disso, era comum a trempe, uma
Apesar dede
osferro
fogões
gásse
terem
chegado
estrutura
na a
qual
pendurava
umno
início
do século
20 (1901-2000),
não entraram
caldeirão.
Também
eram usadoseles
fogareiros
avulsos
imediatamente
cozinhas
domésticas.
Foi
para cozimentosnas
simples,
e fornos
de barro.
preciso expandir o acesso ao gás, que passou a
ser engarrafado
em botijões.
E também
vencer
Apesar
de os fogões
a gás terem
chegado
no a
resistência
de muitas
mulheres, eles
em especial
as
início
do século
20 (1901-2000),
não entraram
empregadas. Elas
o fogo, controlando
imediatamente
nasdominavam
cozinhas domésticas.
Foi
a temperatura
e ooponto
deao
cada
com oa
preciso
expandir
acesso
gás,receita
que passou
toque
das mãos.em
Adaptar-se
botõesa
ser
engarrafado
botijões. aEválvulas
tambémevencer
significava deixar
de lado
todo um
e umas
resistência
de muitas
mulheres,
emsaber
especial
envolvimento Elas
com dominavam
o fogo conquistado
na prática e
empregadas.
o fogo, controlando
transmitido
entre
a temperatura
e o gerações.
ponto de cada receita com o

coal-burning iron stoves. The trempe was also
Despite gas
having arrived
in the aearly
20th
common,
anovens
iron structure
from which
cauldron
century
(1901–2000),
they were
not ovens
immediately
was hung.
Separate stoves
and clay
were also
adopted
household
kitchens. Access to gas
used, forin
simple
cooking.
needed to be expanded, which then became
bottled in
cylinders.
It alsoarrived
meant in
overcoming
Despite
gas
ovens having
the early 20th
the resistance
of manythey
women,
maids.
century
(1901–2000),
were especially
not immediately
They dominated
fire, controlling
its temperature
adopted
in household
kitchens. Access
to gas
and timing
of expanded,
every recipe
with then
a touch
of their
needed
to be
which
became
hands. Adapting
to valves
buttons
meant
bottled
in cylinders.
It alsoand
meant
overcoming
leaving
behindof
anmany
entirewomen,
body ofespecially
knowledge
and
the
resistance
maids.
involvement
withfire,
fire controlling
gained through
practice and
They
dominated
its temperature
passed
down
over generations.
and timing
of every
recipe with a touch of their

os membros de etnias indígenas e os escravizados
Havia os fogões
a lenha,
de alvenaria,
e aviveram
carvão, na
africanos
(falantes
da língua
bantu) que
de ferro.
disso, ele
eraconectava
comum a trempe,
região
deAlém
São Paulo,
os vivosuma
a seus
estrutura de
ferro na qual
se pendurava um
ancestrais
e evocava
proteção.
caldeirão. Também eram usados fogareiros avulsos
para cozimentos
e alvenaria,
fornos de barro.
Havia
os fogões asimples,
lenha, de
e a carvão,

1.

toque das mãos. Adaptar-se a válvulas e botões
significava deixar de lado todo um saber e um
envolvimento com o fogo conquistado na prática e
transmitido entre gerações.

members of indigenous ethnic groups and enslaved
There were
wood-burning
masonry
andPaulo
Africans
(Bantu
speakers) who
lived stoves
in the São
coal-burning
iron stoves.
The trempe
was also and
region,
it connected
the living
to their ancestors
common,
an iron structure from which a cauldron
evoked
protection.
was hung. Separate stoves and clay ovens were also
used, for
simple
cooking. masonry stoves and
There
were
wood-burning

hands. Adapting to valves and buttons meant
leaving behind an entire body of knowledge and
involvement with fire gained through practice and
2.
passed down over generations.

1.
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1. FORNO DE AREIA
São Paulo/SP, Brasil, 1937
Reprodução de fotografia
Acervo fotográfico do Museu da
Cidade de São Paulo

FORNO DE AREIA
[SAND OVEN]
São Paulo, SP, Brazil, 1937
Photo reproduction
Museu da Cidade de São
Paulo Collection

2. COZINHA COM FOGÃO
A LENHA E A GÁS
Fernando Stickel
São Paulo/SP, Brasil, 1961-1970
Reprodução de fotografia
Acervo da Biblioteca FAU-USP

1. FORNO DE AREIA
São Paulo/SP, Brasil, 1937
Reprodução de fotografia
Acervo fotográfico do Museu da
Cidade de São Paulo

FORNO DE AREIA
[SAND OVEN]
São Paulo, SP, Brazil, 1937
Photo reproduction
Museu da Cidade de São
Paulo Collection

2. COZINHA COM FOGÃO
A LENHA E A GÁS
Fernando Stickel
São Paulo/SP, Brasil, 1961-1970
Reprodução de fotografia
Acervo da Biblioteca FAU-USP
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COZINHA COM FOGÃO
A LENHA E A GÁS
[KITCHEN WITH WOOD
AND GAS STOVE]
Fernando Stickel
São Paulo, SP, Brazil, 1961–1970
Photo reproduction
Biblioteca FAU-USP Collection
COZINHA COM FOGÃO
A LENHA E A GÁS
[KITCHEN WITH WOOD
AND GAS STOVE]
Fernando Stickel
São Paulo, SP, Brazil, 1961–1970
Photo reproduction
Biblioteca FAU-USP Collection
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BACKLIGHT (19)

FAIXA 001
PARA TOCAR: ilustração que mostra
as etapas do processo de aquecimento
de um forno a lenha

PÁGINA
86

N
Para tocar: ilustração que
mostra as etapas do processo
de aquecimento de um forno a
lenha - FAIXA 000

CO5 VI-01 (18)
Essa mesa está relacionada ao núcleo Forno e fogão. Os
equipamentos utilizados para assar e cozinhar alimentos
se modificaram muito nos últimos anos. Nos equipamentos
elétricos ou a gás, basta girar um botão para aquecer o
forno. O acendimento do forno a lenha envolve diferentes
etapas, que movimentam nosso corpo todo. Você pode
tocar em imagens que ilustram essas etapas e sentir
aromas relacionados ao preparo de alimentos.
FAIXA 001

Essa mesa está relacionada
ao núcleo Forno e fogão. Os
equipamentos utilizados para
assar e cozinhar alimentos se
modificaram muito nos últimos anos.
Nos equipamentos elétricos ou a
gás, basta girar um botão para
aquecer o forno. O acendimento do
forno a lenha envolve diferentes
etapas, que movimentam nosso corpo
todo. Você pode tocar em imagens
que ilustram essas etapas e sentir
aromas relacionados ao preparo de
alimentos.
- faixa 001

Aroma de fogão a lenha
FAIXA 001

Aroma de fogão a
lenha
- faixa 001

Aroma de bolo de fubá com erva doce
FAIXA 001

Aroma de bolo de fubá
com erva doce
- faixa 001

N6
CO5 VI-01 (18)

N6
CO5 ME-01 (20)
4

3

2

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

1

5

N6
CO5 ME-01 (20)
Exposição 6
Casas e Coisas

Autoportante com mesa
Mesa 4 / Vitrine C

Piso C
Ala Oeste

Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Mesa 5
N7
CO5 ME-03D (2) + CO5 VIM-02 (3)
5

4

2

1

N7
CO5 ME-03D (2)

FAIXA 001

Para tocar: Fôrma de
metal em formato de gato
-FAIXA 001
FAIXA 001

PARA TOCAR: fôrma de estanho para
produzir bombons em forma de flores

PARA TOCAR: fôrma de metal em
formato de gato

Para tocar: fôrma
de metal com frutas
em relevo
-faixa 001
FAIXA 001
PARA TOCAR: fôrma de metal com
frutas em relevo

7

Para tocar: Fôrma de
estanho para produzir
bombons em forma de
flores
-FAIXA 001

N7
CO5 VIM-02 (3)

3

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

2

1

4

6

CO5 CT-02A (4)

Transmitidos entre gerações, os cadernos de receitas
guardavam muito mais do que o passo a passo do
preparo do cuscuz ou da goiabada. Eram objetos de
cozinha, construídos pelas mulheres com recortes de
jornais e revistas, em belos volumes de capa dura ou
livros-caixa improvisados. A assinatura caprichada na
primeira página mostrava que, ali, como em um diário,
a autora se dedicaria à escrita de si mesma, anotando
poesias e versinhos, endereços das amigas e receitas
aprendidas no dia a dia, sem nunca deixar de enfatizar
a devida autoria: “Sequilhos da Elydia”, “Bolo da
Madrinha”, “Receitas de D. Eulalia Vaz”.

3
5

Eu que fiz

Receitas de doces e quitandas, como bolos, biscoitos e
pãezinhos, enchiam os cadernos das donas de casa até o
início do século 20 (1901-2000).
Servidas com chá ou café para as visitas, as preparações
promoviam a distinção social, pois representavam a família
por meio do sabor e da apresentação em louças refinadas,
escolhidas a dedo pelas mulheres.

1. PALITEIRO
Século 20
Cerâmica
2. COADOR DE CHÁ
s.d.
Porcelana

6

3. JOGO DE CHÁ
Bule, leiteira, açucareiro,
xícaras com pires
Porcelana DP
São Paulo/SP, Brasil, 1960-1970
Porcelana
Doação de Paulo César
Garcez Marins
Marca de origem alemã
licenciada no Brasil pelo grupo
Schmidt, Real e Steatita.

4. FÔRMA
Em forma de coelho
F. H. Calçada
São Paulo/SP, Brasil,
cerca de 1950
Metal
5. FÔRMA
s.d.
Cerâmica

8

6. FÔRMAS
s.d.
Metal
7. FÔRMA
De pão de ló
s.d.
Metal

8. FÔRMAS
De cortar massa de biscoito
Portugal, s.d.
Metal, papel

Transmitidos entre gerações,
os cadernos de receitas
guardavam muito mais do que
o passo a passo do preparo
do cuscuz ou da goiabada.
Eram objetos de cozinha,
construídos pelas mulheres
com recortes de jornais e
revistas, em belos volumes
de capa dura ou livros-caixa
improvisados. A assinatura
caprichada na primeira
página mostrava que, ali,
como em um diário, a autora
se dedicaria à escrita de
si mesma, anotando poesias
e versinhos, endereços das
amigas e receitas aprendidas
no dia a dia, sem nunca
deixar de enfatizar a devida
autoria: “Sequilhos da
Elydia”, “Bolo da Madrinha”,
“Receitas de D. Eulalia
Vaz”.

N
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Piso C
Ala Oeste

Mesa 5
N7
CO5 ME-03D (2) + CO5 VIM-02 (3)
5

Obs.: Subtítulos de grupo não vieram nos textos
em inglês.

4

3

2

1

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

Códigos do itens expostos
7

1

1.

1-07-03-000-11461-00-00

2.

1-07-01-000-11408-00-00

3.

1-07-03-000-11478-01-14
1-07-03-000-11478-02-14
1-07-03-000-11478-03-14
1-07-03-000-11478-04-14
1-07-03-000-11478-05-14
1-07-03-000-11478-06-14
1-07-03-000-11478-07-14
1-07-03-000-11478-08-14
1-07-03-000-11478-09-14
1-07-03-000-11478-10-14
1-07-03-000-11478-11-14
1-07-03-000-11478-12-14
1-07-03-000-11478-13-14

4.

1-07-02-000-11438-00-00

5.

OC-193

6.

OC-128
OC-467
OC-470
OC-471
OC-473
OC-431
OC-439
OC-441

7.

OC-210

8.

OC-178

2

4

6

3
5

Eu que fiz

Receitas de doces e quitandas, como bolos, biscoitos e
pãezinhos, enchiam os cadernos das donas de casa até o
início do século 20 (1901-2000).
Servidas com chá ou café para as visitas, as preparações
promoviam a distinção social, pois representavam a família
por meio do sabor e da apresentação em louças refinadas,
escolhidas a dedo pelas mulheres.

3
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1. PALITEIRO
Século 20
Cerâmica

6

3. JOGO DE CHÁ
Bule, leiteira, açucareiro,
xícaras com pires
Porcelana DP
São Paulo/SP, Brasil, 1960-1970
Porcelana
Doação de Paulo César
Garcez Marins
Marca de origem alemã
licenciada no Brasil pelo grupo
Schmidt, Real e Steatita.

2. COADOR DE CHÁ
s.d.
Porcelana

5

4. FÔRMA
Em forma de coelho
F. H. Calçada
São Paulo/SP, Brasil,
cerca de 1950
Metal
5. FÔRMA
s.d.
Cerâmica

8

6. FÔRMAS
s.d.
Metal
7. FÔRMA
De pão de ló
s.d.
Metal

8. FÔRMAS
De cortar massa de biscoito
Portugal, s.d.
Metal, papel

6

7
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Exposição 6
Casas e Coisas

Piso C
Ala Oeste

Mesa 1
CO5 ME-02C (17)

Sala 5
Trabalho e a felicidade
doméstica

5

4

PARA TOCAR:
espremedor de laranjas em metal
Modelo: Juice O-Mat
FAIXA 001

PARA TOCAR:
espremedor de laranja e limão em alumínio
FAIXA 001

Para tocar: Espremedor
de laranjas em metal
Modelo: Juice O-Mat faixa 001

Para tocar: Espremedor
de laranja e limão em
alumínio - Faixa 001

PARA TOCAR:
espremedor de alho em plástico
FAIXA 001

Para tocar: Espremedor
de alho em plástico faixa 001

PARA TOCAR:
espremedor de batatas em metal

PARA TOCAR:
batedeira manual com manivela

FAIXA 001

FAIXA 001

Para tocar: espremedor
de batatas em metal faixa 001

3

2

1

PARA TOCAR:
liquidificador
FAIXA 001

Para tocar: Batedeira
manual com manivela faxia 001

Para tocar:
Liquidificador - faixa
001

N
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