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O MOBILIÁRIO DE GUARDAR NA BAHIAi 
 
 

André Luiz Barbosa Calvo, UFBA 
 
 

RESUMO: 
 
O nosso interesse pelo mobiliário de guardar na Bahia nessa pesquisa faz parte de uma 
série de ações investigativas que pretendem revelar uma evolução desse mobiliário partindo 
das caixas até o arcaz, A constatação dessa evolução nos possibilita uma melhor análise 
formal e simbólica desse móvel sacro e do seu ambiente dentro do espaço das Igrejas, nas 
sacristias, além de fazer uma relação direta entre os usos dos móveis no domicílio e no 
ambiente dos templos religiosos, observando as trocas culturais, entre seus equipamentos e 
costumes nos séculos XVII e XVIII. 
 
Palavras-chave: evolução, mobiliário de guardar, Bahia. 
 
 
RESUMEN: 
 
Nuestro interés para que los muebles mantengan la Bahía en esta investigación es parte de 
una serie de acciones de los investigativas que se preponen divulgar una evolución de este 
irse de los muebles de las cajas hasta arcaz, El constatacion de la evolución en ellos las 
marcas un análisis formal mejor y simbólico posibles de este sacro de los muebles y de su 
ambiente dentro del espacio de las iglesias, en las sacristias, más allá de hacer una relación 
directa incorpora las aplicaciones de los muebles en el domicilio y el ambiente de los 
templos religiosos, observando los intercambios culturales, entre su equipo y costumbres en 
siglos XVII y XVIII. 
 
Palabra-clave: evolución, muebles a guardar, Bahia. 
 
 
O objeto principal de estudo da nossa pesquisa dissertativa é o Arcazii e a análise 

iconográfica e iconológica dos seus aspectos estéticos e formais, bem como, suas 

inter-relações históricas, econômicas e sociais com o mobiliário de guardar e sua 

evolução na Bahia, porém não seriam completas essas buscas por informações se 

tratássemos somente deste móvel sem procurar investigar a partir de quais móveis 

ele teria evoluído, ou seja, seus antecedentes formais, e, quais as necessidades e 

relações religiosas e domésticas que ele viria suprir.  

Antes de iniciarmos o nosso diálogo sobre o mobiliário de guardar na Bahia, é 

conveniente que tratemos de alguns conceitos e noções elementares para o estudo 

do mobiliário, principalmente em se tratando do mobiliário de guardar na Bahia 

colonial, que traz consigo além de formas e estilos diferentes dos que vemos na 

atualidade, um contexto histórico-social peculiar. 
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A mobília é o produto da relação transformadora que se estabelece entre o homem, 

sua casa, local de trabalho ou de culto religioso. É o conjunto dos móveis e peças 

utilizados pelo homem no ambiente doméstico ou funcional, como complemento da 

atividade ou repouso de seu corpo e para guardar seus pertences e objetos de valor. 

Se observarmos com a atenção necessária, veremos que ela está bastante ligada 

ao corpo humano, as suas posturas, proporções e suas condições de sobrevivência 

em cada ambiente, cultura, situação econômica, política e social e também pelo 

estágio tecnológico alcançado em cada época e civilização.  

Segundo Carlos Eduardo da Rocha, no livro “O mobiliário Antigo na Bahia” (1973, p. 

10), os móveis são classificados de acordo com a sua destinação em duas grandes 

categorias: os de guardar e os de repouso. Os cofres com as suas caixas a assentar 

diretamente sobre o solo é o móvel primitivo – protótipo de todos os móveis 

utilitários, artísticos, de guardar e repousar e seus derivados: as arcas, baús, malas 

ou canastras, armários, estantes, cômodas, aparadores, credencias até o arcaz. 

Arcas, frasqueiras, cofres, baús e canastras, são tipologias diferentes que ao longo 

do tempo e pelas necessidades foram transformadas a partir da caixa que é um 

móvel existente desde o medievo, e, por esse motivo, a primeira tipologia desses 

móveis que abordamos nesse trabalho, será a caixa, por isso observamos algumas 

denominações existentes em inventários, para podermos compreender que as 

caixas eram largamente utilizadas em toda a colônia, tanto no interior das casas 

para a guarda de toda a sorte de coisas, quanto adaptadas para acondicionar 

mantimentos, roupas, papéis e equipamentos durante as viagens, principalmente 

dos vendedores, pesquisadores, exploradores que viajavam pelas terras da colônia 

portuguesa.  

Segundo Tilde Cantiiii, 1999, p. 95, as caixas eram citadas com freqüência nos mais 

antigos inventários e outros documentos do período colonial, onde consta ás vezes 

como único móvel, a caixa parece ser uma das primeiras peças de mobiliário a ser 

aqui empregada, se tomando um dos móveis básicos da casa brasileira, nos séc. 

XVII e XVIIIiv.  

Conforme os relatos da época nela se guardavam “de um tudo”, desde as roupas em 

uso, até mantimentos ou valores e também dinheiro. A caixav (imagem 01). É um 
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móvel de forma paralelepipedal, com tampa plana, mais larga que profunda, cujas 

dimensões variam de dois e meio a dez palmos, sendo mais comumente 

encontradas as de cinco e sete palmos. A princípio simples, se apresentam 

colocadas geralmente sobre suportes em forma de pequenos bancos.  Mais tarde, 

os pés, sempre baixos, lhes são acrescentados, recortados diretamente na própria 

madeira ou de esteio, ou em torneados diversos, sobretudo na forma de bola 

achatada ou de bolacha, com predominância deste último tipo.  

“A caixa, que atualmente é chamada arca, bem como o caixão, foram 
“móveis” que sempre estiveram presentes na casa baiana. Tiveram as mais 
diversas funções. Serviam para guardar farinha e outros alimentos; papéis 
e livros, prataria, louça e dinheiro. Mesmo quando a cômoda, a papeleira, o 
armário, o guarda louça tomaram suas funções, as caixas não 
desapareceram”. (Flexor, 1970 p.37). 

 
Percebe-se nessa referência acima que todos os móveis que evoluíram da caixa ou 

da arca, foram criados para suprir as novas necessidades de uso muito mais 

específicas no que se refere aos diferentes artigos que se queria guardar, por 

exemplo: objetos diversos nas caixas e arcas, roupas nos guarda-roupas, papéis 

nas papeleiras, dinheiro e valores nos contadores e cofres, louças nos guarda-

louças, alimentos nos caixões grandes ou “uchas” vi como eram denominados em 

Portugal.  

Essas particularidades quanto à função do móvel, ou seja, segundo o que se iria 

guardar nele, se torna cada vez mais presente na cultura colonial baiana, pois cada 

função que a caixa tinha anteriormente foi sendo transferida para móveis mais 

adequados ao abrigo de cada tipo de objeto, fossem eles frágeis, valiosos, ou 

simplesmente de subsistência humana como alimentos e vestes. Algumas dessas 

funções são confirmadas pelos relatos Fichário de Ernani Silva Brunovii. 

 
         (imagem 01) Caixa com pés de bola fotografia do Livro de Tilde Canti 1999. 
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Na Bahia este mesmo tipo de móvel forrado de couro aparece em alguns 

documentos sob a denominação de arca (imagem 02). A expressão caixa continua a 

aparecer em documentos provenientes de diferentes regiões do Brasil até princípios 

do séc. XIX. Exemplares de caixas lisas, em geral em vinhático, apresentando 

apenas molduras na borda do tampo, na base a às vezes também nos lados, na 

própria madeira ou em jacarandá, sem pés ou com pé de bola ou bolacha ou ainda 

recortados na grossura da madeira em pé de esteio, são encontrados em diversos 

museus e coleções particulares brasileiras, podendo ser do séc. XVII até princípios 

do XIX, sem que se possa fazer uma classificação precisa, pois os modelos das 

primeiras peças são repetidos até essa época, ainda segundo o que relata a 

pesquisa de Tilde Canti, 1999. 

 
          (imagem 02) Detalhe Escaninho canto direito área comum entre a Igreja e a Sacristia do 

Mosteiro de São Francisco da Bahia. (Foto: Antonio Pereira). 

Segundo comparações feitas em nossas pesquisas, este é um móvel de estrutura e 

uso equivalente a cômoda, possíveis inspiradores diretos dos arcazes das sacristias 

das igrejas. Segundo Tilde Canti, 1999, p. 96, os caixões eram confeccionados 

geralmente de madeira banca ou de vinhático, simples, sem gavetas, mais altos e 

mais longos que as caixas comuns, os caixões serviam para deposito de gêneros 

alimentícios, especialmente a farinha. Outros para guardar alfaias nos conventos, 

esses com gavetas, seriam depois denominados de arcazes de sacristia, em geral 

de menores dimensões no séc. XVII que no séc. XVIII. Essas peças se apresentam 

decoradas da mesma forma que as arcas portuguesas, com molduras em tremidos 

ou almofadas emolduradas. 
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Se os caixões eram confeccionados em madeira branca eram também de fácil 

deteriorização, por isso, encontrar um exemplar desses antigos caixões é uma tarefa 

difícil, porém tivemos a sorte de encontrar no acervo da Casa dos Sete Candeeiros 

(IPHAN/Bahia) um exemplar desses caixões (imagem 03) feito em madeira mais de 

melhor qualidade, por isso deve ter resistido ao tempo. 

 
(imagem 03) Exemplar de CAIXA tipo Caixão Grande em jacarandá e ferro estanhado século XVII, 
XVIII, Caixas de modelos mais simples surgidas em meados do século XVII, caracterizam-se por 

estruturas retilíneas, baseando o seu encaixe no sistema “macho e fêmea” malhetes com molduras 
nas bordas do tampo e na base. Apesar de algumas possuírem gavetas, esta não era uma 

característica comum. Em princípio do século XVIII, passam a ter espelhos e fechadura executados 
de forma simples.  Casa dos Sete Candeeiros IPHAN, Salvador-Bahia. (Foto: André Calvo). 

Maria helena O.  Flexor, 1970 p.45, afirma em sua pesquisa que se utilizou, 

entretanto, durante a primeira metade do século XVIII, um móvel equivalente à 

cômoda, o “Cayxam Grande... devinhático ComSuas muldurasdeJacaranda 

ComCoatro gavetas edous gavetõens”, variando entre cinco a sete palmos de 

comprimento. Por sua aparência semelhante à da cômoda foi algumas vezes 

confundido com esta, pelos avaliadores na época e nos Inventários: aparecem ora 

como caixão com gavetas ora como cômoda. Estes caixões tinham, no entanto, 

uma função específica, isto é a de servir de pé aos oratórios e para guardar os 

ornamentos de “dizer missa” e acessórios. Os móveis mais ricos possuíam 

molduras de jacarandá à maneira das caixas e a aparência de um pequeno arcaz de 

sacristia. Os mais simples eram em linhas retas com o mesmo número de gavetas e 

executados em madeira branca e pintados de escuro. 

“O caixão de sacristia seria o antecessor do arcaz, nome conhecido a partir 
do séc. XVIII em Portugal, para designar o móvel da sacristia com gavetões 
ou, às vezes, armários e gavetões (ver supl. Do dicionário de Bluteau, 
Padre D. Rafael, “Suplemento ao vocabulário português e latino”, ano de 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

65 

1727-28). MÓVEL DE GUARDA, Pequena observação sobre arcas e 
caixas p. 17 In: CANTI, Tilde. O Móvel no Brasil, origens, evoluções e 
características – Ed. Agir 272 p. – 1999. 

Maria Helena O. Flexor, (1970, p.38) discorre a respeito dos caixões de madeira 

branca ou de vinhático que eram mais altos e mais longos que as caixas, sobretudo 

para o depósito de gêneros alimentícios, as caixas lisas de vinhático ou de madeira 

branca também serviam a esse fim especialmente para a guarda de farinha. 

“A farinha como alimento de primeira necessidade nos tempos coloniais era 
“trancada” como os demais pertences. Nas casas ricas ou pobres eram 
guardadas zelosamente”. (Flexor, 1970 p.38). 

Farinha essa que também era guardada numa espécie de banco longo com ou sem 

espaldar que possuía por baixo do seu acento uma espécie de caixão com uma 

fechadura de ferro batido com cadeado (exemplar no Museu de Arte Sacra da Bahia 

e na clausura do Mosteiro de São Bento da Bahia) (imagem 04), onde se podia 

guardar o alimento, sentando-se ou dormindo sobre ele, método que consideramos 

nos dias atuais, nem um pouco higiênico, porém vivia-se em outros tempos.  

Acreditamos que desse móvel mais comprido tenha surgido o início da formatação 

do arcaz, porém é muito cedo para fazermos afirmações baseadas em suposições 

relacionadas apenas no conteúdo formal destes móveis. 

 

 

(imagem 04) Banco longo com ou sem espaldar que possuía por baixo do seu acento uma espécie de 

caixão com uma fechadura de ferro batido com cadeado no meio. Coleção particular da Clausura do 

Mosteiro de São Bento da Bahia. (Foto: Antonio Pereira).  

Porém esses caixões não eram utilizados apenas para a guarda de mantimentos, 

eram também largamente utilizados nas sacristias em toda a Europa e também no 

Brasil para guardar alfaias e vestes sagradas da liturgia das celebrações da Igreja 
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Católica. As arcas e as caixas em madeira de grandes dimensões são tanto na 

Portugal medieval quanto no Brasil colonial um móvel fundamental. Pois seu uso se 

prolongou por muito tempo até meados do século XIX, utilizados para diversas 

funções. No século XVI, as arcas portuguesas são decoradas pela influência da arte 

mocarábeviii com filetes incrustados que formavam composições geométricas. Nesta 

mesma época surgem as arcas grandes e simples, ainda guarnecidas com ferragens 

à moda medieval. 

Mais tarde, aparecem às caixas lisas, simples ou com molduras nas bordas e sem 

ferragens, apenas fechaduras e argolas laterais. No século XVII, são confeccionadas 

em madeira com pregaria, bisagrasix e faixas, fechaduras e argolas em ferro, sendo 

a decoração do tampo na maioria das vezes em grandes tachas lavradas em forma 

de margaridas. Aparecem também as arcas entalhadas, o suporte desses móveis, 

como também do baú, era o pé em forma de banco ou de grade às vezes 

denominado malhete.  

Na segunda metade do século XVII, em algumas arcas são substituídos esses pés 

por pés esferóides ou em forma de cubo colocados no próprio móvel, que no século 

XVIII serão muito empregados. Os pés das caixas e das arcas podiam ser madeira 

recortada, na própria peça, denominados atualmente pés de esteio.  

A arca cresce em dimensões, chegando algumas a ter altura de uma mesa. Na parte 

inferior, aparecem gavetas inicialmente em duas depois, em quatro. Surgem também 

as arcas com gavetões em baixo e uma segunda ordem de gavetas menores em 

cima, tipo mais comum no século XVIII, almofadadas em vários tipos, com molduras 

nos bordos inferior e superior da caixa; porém continuam a serem feitas arcas mais 

simples, sem molduras nem pés, colocadas sobre suportes, móveis este que em 

Portugal, seriam denominados caixas. A caixa evolui até se transformar em cômoda 

ou caixão de sacristia e, como tal, perde o tampo superior de abrir e, com apenas 

gavetões e gavetas passa a ser um móvel empregado nas sacristias de igrejas, 

capelas e conventos para a guarda de paramentos litúrgicos. As arcas e as caixas 

continuam sendo feitas nos seus modelos antigos, mesmo depois do aparecimento 

da cômoda, sobretudo, nos centros menos populosos e nas colônias.  
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Como podemos perceber nas descrições dos exemplares de arcas em Tilde Canti, 

1999, p. 17, no século XVIII na Bahia, as arcas eram fabricadas a partir de materiais 

como vinhático, jacarandá e ferro estanhado, marfim e metal, tendo na parte da 

caixa molduras lisas em jacarandá ou almofadas em forma de triângulos e losangos 

com molduras lisas e goivadas (trabalhadas com instrumento escultórico de nome 

goiva) contornando as almofadas, no tampo e na base.  

Pés de bolacha ou ligeiramente afinados na base ou de bola achatada. O estilo mais 

cheio de ornamentações com goivados, almofadas e incrustações é identificado 

como sendo oriundo do Norte de Portugal. Um desses exemplares é originário do 

Convento da Lapa, Salvador, Bahia. “Museu da Casa dos Sete Candeeiros, 

Salvador – Bahia.” (imagem 05).  

 
(imagem 05) Exemplar de ARCA em jacarandá e ferro estanhado século XVIII, provavelmente do 

Convento da Lapa/ Salvador trata-se de uma evolução antiga da caixa, possui pés em bola e bolacha 
e molduras lisas em frisos, puxadores e espelhos de fechadura trabalhados em ferro batido, formando 

elementos decorativos vazados de nítida influencia oriental. Casa dos Sete Candeeiros IPHAN, 
Salvador-Bahia. (Foto: André Calvo). 

Maria Helena O. Flexor, 1970, p.38-39, argumenta em seu trabalho que os 

recipientes de madeira passam a ser chamados de arcas na segunda metade do 

século XVIII, por isso é preciso diferenciar as caixas das arcas pela forma e pelo 

período em que foram predominantes na Bahia. As caixas se diferenciam das arcas 

pelo tampo, pois, as caixas têm um tampo reto que é diretamente apoiado sobre a 

sua parte inferior, enquanto que as arcas têm um tampo ligeiramente abaulado que 

encaixa e completa em altura a parte inferior, por isso também foram chamadas de 

baús. Os primeiros modelos de arcas, rasas ou altas, eram feitas em vinhático e 
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madeira branca, raramente em jacarandá, com estrutura lisa e tinham sua altura 

aumentada por “pés altos” substituídos logo depois por “pés de grade”. 

Possuíam também uma ou duas gavetas por baixo como as caixas. Porém as mais 

utilizadas foram os modelos sem gavetas. Foi um hábito comum na época pintá-las 

nas cores verde, azul e vermelho e também ornamentá-las com ramos de flores, 

enquanto no século XIX foram também envernizadas. Eram usadas fechaduras 

mouriscas ou fechaduras simples de ferro, sendo, no entanto substituídas pelas 

fechaduras de latão dourado. 

Ainda segundo Tilde Canti, 1999, p.97, A partir da segunda metade do séc. XVIII a 

arca de madeira começa a ser mais citada em documentos baianos. Nessa época, 

as arcas de madeira mencionadas nos inventários já seriam brasileiras ou cópias 

das portuguesas. Esses móveis com suas almofadas e molduras de tremidos ou 

apenas com molduras lisas foram aqui reproduzidos até o séc. XIX. Exemplares do 

séc. XVIII são encontrados no antigo Museu da Bahia, hoje Museu de Arte da Bahia, 

inclusive uma arca com incrustações de marfim e molduras de jacarandá sobre 

vinhático. Trata-se provavelmente, de um móvel do Norte de Portugal ou executado 

em Salvador por marceneiros vindos daquela região. 

Se a designação de arcaz só passou a ser conhecida em Portugal no século XVIII é 

possível que a designação arca também não fosse do conhecimento dos avaliadores 

ou tabeliães no Brasil colonial. Por isso, talvez não fossem citadas, pois essa 

nomenclatura ainda não era usual. No dicionário do Pe. Raphael Bluteaux do século 

XVIII, só existe o verbete “ARCA”. 

Como também algumas caixas-cofres com clássicas amarrações em hastes ou 

faixas de ferro batido com bisagras, algumas revestidas de couro. Com o tampo o 

ferro batido vai sendo substituído pelo metal amarelo, rendilhado a moda indo-

portuguesa ou apenas com recortes nos espelhos das fechaduras e argolas. 

Observem que a caixa vai estar presente em todos os outros tipos de formatações 

de móveis de guardar, de acordo com as suas novas utilidades e atribuições, a 

configuração é sempre de uma caixa de onde partem outros formatos e decorações 

que se transformam em um novo móvel, será assim até o arcaz. 
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As cômodas são os móveis que irão se assemelhar em formas e ornamentação com 

os arcazes de gavetões, pó isso, acreditamos que seja um móvel que teve seu 

desenvolvimento contemporâneo ao dos arcazes que são cômodas bem maiores, 

geralmente utilizadas aos pares nas sacristias das igrejas Católicas, assim como 

nas casas se usavam aos pares para amparar os santos da devoção do Senhor e 

da Senhora nas casas abastadas. Bom número dessas cômodas acumulava dupla 

função: a de guarda roupa e de suporte de oratório. Esse uso em sacristias 

começou com os caixões tipo cômodas, que são os precursores dos arcazes, 

continuou por todo o século XVIII estendendo-se até o século XIX. Embora não 

constituíssem um móvel único, eram executados com a mesma característica 

ornamental.  

Pela análise comparativa de alguns modelos desta tipologia do mobiliário conhecida 

como meias-cômodas tornasse evidenciada uma formatação padrão em finais do 

século XVIII que consiste em caixa ondulada com quebras e dois gavetões; 

puxadores e espelhos rendilhados em bronze. Nos cantos da caixa, molduras 

encurvadas na linha das pernas. Aba em avental vazado e lavrado em motivos 

rocalhaxi; a mesma decoração se repete nas ilhargasxii. As pernas possuem curvas 

suaves como que separadas da caixa, com friso lateral, terminando à meia altura, 

em pequena voluta. Pés entalhados sobre sapata. Amarração em X com ondulados 

e quebras. Este modelo era geralmente confeccionado inteiramente em jacarandá, 

geralmente do mais escuro possível (imagem 06). 

 
 

(imagem 06)) Meia-Cômoda fotografia do Livro de Tilde  Canti 1999. 

Para melhor investigar a conceituação da palavra “ARCAZ” observemos com 

atenção os trechos encontrados em alguns livros: ARCAZES OU ARQUAZES OU 

CAIXÕES GRANDESxiii Móvel de guarda de alfaiasxiv (Figura 07) e vestes 
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litúrgicasxv, derivado da arca e do caixão ou pequenos arcazes para nichos 

residenciais, esse móvel começa a ser fabricado em tamanho maior e perde o 

tampo superior como sua abertura ganhando gavetas e portas, e em alguns móveis 

uma peça alçada, colocada sobre o seu tampo, onde se podem ver nichos com 

pinturas sacras ou relicários, passando a ser utilizado como móvel de sacristia 

geralmente localizado na sacristia por detrás do altar-mor, utilizado para guardar 

paramentos litúrgicos, alfaias, e instrumentos ligados as celebrações dos templos da 

Igreja Católica Apostólica Romana.  

 
(imagem 07) Par de Arcazes da Sacristia da Igreja da Catedral Basílica de Salvador na Bahia, antigo 

Colégio dos Jesuítas em Salvador da Bahia. (Foto: André Calvo, Livro Catedral Basílica de São 
Salvador da Bahia). 

As conclusões que extraímos dessa pesquisa é que é ainda difícil por falta de 

indícios e provas documentais determinar uma evolução ordenada dos tipos de 

móveis de guardar encontrados na Bahia, principalmente nos acervos dos museus 

da cidade de Salvador, porém, deduzimos pela forma desses móveis, uma possível 

ordem evolutiva, a qual é apenas uma sugestão ainda não comprovada. Porque não 

encontramos indícios nem comentários nas fontes pesquisadas a respeito da 

possível evolução desses móveis que ao que nos parece foram evoluindo a partir 

das caixas, passando pelas arcas, caixões, contadores, cômodas, caixões grandes, 

armários, guarda-louças e alimentos e guarda-roupas, meias-cômodas, cômodas 

americanas, cômodas papeleiras, papeleiras, e por fim os arcazes, E para nos 

certificarmos da veracidade desta ordem evolutiva do mobiliário necessitamos de 

mais pesquisas e observação detida dos exemplares ainda existentes, é sobre esse 

estudo que nos concentramos a partir deste momento. 
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I  Trabalho realizado na disciplina Artes Visuais na Bahia, ministrada pelo Professor Dr. Luiz Alberto Ribeiro 
Freire, Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. 

ii Móvel de guarda de alfaias e vestes litúrgicas das sacristias da Igreja Católica Apostólica Romana. 

iii Pesquisadora de Mobiliário Brasileiro, autora de livros importantes como O Móvel do século XIX no Brasil – 
CGPM, Rio de Janeiro, 190 p. 1989, CANTI, Tilde. O Móvel no Brasil, origens, evoluções e características – 
Ed. Agir 272 p. – 1999.   

iv Segundo Professora Drª Maria Helena O. Flexor na sua tese intitulada “Mobiliário Baiano” (1970 p.37), as 
caixas, arcas, frasqueiras e cofres compõem a primeira tipologia de mobiliário de guardar na Bahia. 

v Ver ARCA. f. Caja, comúnmente de madera sin forrar e con  tapa llana que aseguran varios goznes o bisagras 
por ano de los lados, y uno o más candados o ceraduras por el opuesto. m. ... Dicionário Enciclopédico SALVAT, 
segunda edição, SALVAT Editores, S.A. Barcelona – Buenos Aires. Imprensa Hispano Americana S.A. In: BEL-
CAR vol. IIII ps. 643,-647, Editora Guanabara Filial Edf. A TARDE – 6º andar. Acervo Biblioteca da Universidade 
da Bahia, Escola de Belas Artes. 

vi Caixas de Grandes proporções, também denominadas de caixões, geralmente de madeira branca, com ou sem 
fechaduras e sem ornatos eram chamadas em Portugal de “UCHAS” empregadas para guardar mantimentos e 
eram guardadas nas ucharias que são antecedentes das dispensas atuais, Tilde Canti, 1999, p.18.   

vii(Referindo-se a costumes de habitantes do povoado) “A roupa, que não está em uso, seca, estendida sobre os 
arbustos em torno das cabanas, ou está guardada em caixas grosseiras, que também contém outros objetos de 
uso doméstico” Breves, PA, 1819 Johann Batiste Von Spix e Carl Friedrich Philippe Von Martius, Viagem pelo 
Brasil, vol 3, p. 112. - (Referindo-se as formigas brancas ou térmicas), “Nas cidades elas são algumas vezes 
destrutivas: daí todas as senhoras brasileiras conservam seus vestidos em caixas de estanho (...).” 
s.l.,1855/1865 Daniel Parish Kidder e James Cooby Fletcher. O Brasil e os Brasileiros, vol 2, p. 160.” In: 
Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira vol. 4, Objetos – Fichário Ernani Silva Bruno – Mobiliário – 
Armazenar e transportar p.125. 

viii Arte Moçárabe se refere à arte dos Moçárabes, cristãos ibéricos que viviam em territórios conquistados pelos 
muçulmanos do período que vai da invasão pelos árabes da Península Ibérica (711) até o final do século XII, 
quando eles adotaram alguns costumes árabes, mas sem se converter ao Islã. 

ix Una bisagra es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un mecanismo de forma que 
fijadas a dos elementos, permiten el giro de uno respecto al otro. Se utilizan principalmente para puertas y tapas, 
pero pueden tener más aplicaciones. http://www.bricotodo.com/bisagras.htm. O mesmo que bizagas ou 
dobradiças em português: 

x ARCA – espécie de caixa grande, com fechadura, em que se guarda, o que se quer. Arca de órfãos, Arca da 
faculdade. São termos de ordenação, & da Universidade. Arca dos órphãos deve de haver um em cada cidade 
Villa, & conselho, com tres chaves Vid. Orden. Liv. 1. Tit. 87. §. 3I. Arca da, Piedade leva a condenação da 
injuria, feyta por fidalgo, ou cavalleyro, que há Nnn2, parte não quer receber. Vid. Ordenac lib. I. Tit. 65. §. 30. Na 
universidade há tres arcas principais em que se recebe o dinheyro dos grãos terradegos, rendas, & depósitos da 
Universidade. Destas tres arcas tem as chaves os tres deputados, & o Escrivão da receita, & despeza; há outras 
arcas, à que chamão Arca da faculdade, Arca da fabrica, Arca da confraria. & c. Arca, . Fem. Cic. BLUTEAU, 
Pe. Raphael. Vocabulário Portuguez e Latino A-1 ARC. No collegio das artes da companhia de JESU Anno de 
1712.   

xiAs rocalhas são ornamentos no formato de conchas estilizadas que deram nome ao estilo Rococó. 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=382 

xii Cada uma das tábuas dos lados dos caixões, na parte superior, são os trabalhos nas bordas e laterais do 
móvel. 

xiii “ARCAZ. [Aum. Irreg. De arca] s. m. Grande arca com gavetoões, usada em sacristias, para guardar vestes e 
objetos sagrados: “Encarnecido e curvado sobre o arcaz, ia-se despindo com lentidão, murmurando as palavras 
da sagrada liturgia, da casula, da estola” (Bernardo Pinheiro, Pindela, Azulejos p.58).Dicionário da Língua 
Portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Nova Fronteira, 1945.“_OS ARCAZES. O <<arquaz>>, pela 
redacção dada ao primeiro << tem>>, seria também uma arca, mas de grandes dimensões. Como se verá no 
Capítulo 6.2.4.4. o móvel de sacristia a que hoje damos tal nome, ainda se denominava <<caixão>> no séc. XVI. 
De resto anote-se que dos cinco arcazes deste inventário, três serviam na capela ou sacristia da Infanta, e dois 
foram apelidados de <<grandes>>;” Coleção: Mobiliário Português (4 volumes) Bernardo Ferrão. Vol. I, p. 
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205.“H~u arquaz em q~estão (panos de guadamecim) de pão de pynho novo...>> ). Coleção: Mobiliário 
Português (4 volumes) Bernardo Ferrão. Vol. I, p. 230. “ARCAZ ou ARQUAZ? Arca Grande. Móvel de sacristia 
que hoje tem tal nome era no séc. XVI denominado <<caixão>>: << três arcazes de paoo grandes, de pinho de 
Framdes, com suas ferragen invernisada e fechaduras, forrados de lemço tinto.>> (transcrição p. 217 vol. II). 
Coleção: Mobiliário Português (4 volumes) Bernardo Ferrão. Vol. II, p. 217.“O caixão de sacristia seria o 
antecessor do arcaz, nome conhecido a partir do séc. XVIII em Portugal, para designar o móvel da sacristia com 
gavetões ou, às vezes, armários e gavetões (ver supl. Do dicionário de Bluteau, Padre D. Rafael, “Suplemento 
ao vocabulário português e latino”, ano de 1727-28). MÒVEL DE GUARDA, Pequena observação sobre arcas e 
caixas p. 17 In: CANTI, Tilde. O Móvel no Brasil, origens, evoluções e características – Ed. Agir 272 p. – 1999. 
“ARCAZ: “Essa denominação aparece em documentos portugueses a partir do séc. XVIII. Anteriormente, essa 
peça do mobiliário sacro recebia o nome de caixão, designação, aliás, usada no Brasil até o séc”. XIX.” 
Contribuições dos conventos e igrejas para o mobiliário colonial, O móvel no Brasil segundo as descrições dos 
cronistas e outros documentos p. 81 In: CANTI, Tilde. O Móvel no Brasil, origens, evoluções e características – 
Ed. Agir 272 p. – 1999.“Na segunda metade do séc. XVIII, acreditamos que possa aparecer a denominação 
específica de arcaz, embora não tenhamos encontrado esse termo em documentos da época. no Brasi”.O móvel 
nos séc. XVII e XVIII no Brasil p. 96 In: CANTI, Tilde. O Móvel no Brasil, origens, evoluções e características – 
Ed. Agir 272 p. – 1999. 

xivALFAIAS LITÚRGICAS - Nome que se dá ao conjunto dos objetos litúrgicos usados nas celebrações. Deve-se 
também considerar aqui a Arte Sacra, que se estende, por sua vez, a tudo o que diz respeito ao culto e ao uso 
sagrado. "Com especial zelo a Igreja cuidou que as sagradas alfaias servissem digna e belamente ao decoro do 
culto, admitindo aquelas mudanças ou na matéria, ou na forma, ou na ornamentação que o progresso da técnica 
da arte trouxe no decorrer dos tempos" (SC 122c). Aqui, pode-se ver como a reforma conciliar do Vaticano II se 
preocupa com a dignidade das coisas sagradas. Templo, altar, sacrário, imagens, livros litúrgicos, vestes e 
paramentos, e todos os objetos devem, pois, manifestar a dignidade do culto, que, como expressão viva de fé, 
identifica-se com a natureza de Deus, a quem o povo, congregado pelo Filho e na luz do Espírito Santo, adora 
"em espírito e verdade" (Cf. Jo 4,23-24).  

xv São trajes utilizados na Igreja católica, que simbolizam o corpo de Cristo, nem todos os membros 
desempenham a mesma função. Esta diversidade de ministérios se manifesta exteriormente no exercício do 
culto sagrado pela diversidade das vestes litúrgicas, que por isso devem ser um sinal da função de cada ministro. 
Convém que as vestes litúrgicas contribuam para a beleza da ação sagrada. 
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