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“RUMO À CASA DO BANDEIRANTE”  

A participação de Guilherme de Almeida na Comissão do IV Centenário de São Paulo e a 

iniciativa de restauro da Casa do Bandeirante. 

Ivanei da Silva1 

 

Baby e Guilherme de Almeida em frente à “Casa do Bandeirante”, c. 1955, acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

Apresentação 

O título escolhido para este texto foi retirado do verso do convite criado para a abertura oficial 

da “Casa do Bandeirante”, em outubro de 1955, que continha uma ilustração de Paulo 

Florençano.  O mapa esquemático do itinerário para se chegar ao novo espaço criado para a 

cidade era apresentado sob o título Rumo à “Casa do Bandeirante”. 

Não serão abordados, aqui, todos os muitos eventos previstos para as comemorações dos 400 

anos da cidade de São Paulo, e tampouco as reflexões em torno das intenções políticas, 

simbologias e significados relacionados com a comemoração.  Será apresentado um breve 

descritivo da trajetória do envolvimento de Guilherme de Almeida com a criação da Casa do 

 
1  Ivanei da Silva, museólogo pela UniRio (1995), é mestre em Memória Social e Documentos (2002) pela 
mesma instituição. Atuou em diversos projetos de produção, conservação e montagem de exposições e, 
atualmente, trabalha na Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura. 
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Bandeirante, tomando-se como principal referência o acervo do museu Casa Guilherme de 

Almeida.  Mais do que uma obrigação pertinente ao cargo, percebe-se um interesse especial do 

“Príncipe dos Poetas” por essa empreitada que, assim como outros eventos coordenados pela 

Comissão, despertou, na época, calorosas discussões públicas sobre sua organização e sua 

relevância.     

O significativo acervo da Casa Guilherme de Almeida qualifica essa instituição como um dos 

locais privilegiados para pesquisas relacionadas com as comemorações do IV Centenário da 

Cidade de São Paulo.  O grande número de itens do acervo museológico e arquivístico (fotos, 

documentos e hemeroteca) da instituição não chega a surpreender, por se tratar de um acervo 

constituído a partir da coleção pessoal de alguém que ocupou a coordenação da Comissão do IV 

Centenário entre os anos de março de 1954 e dezembro de 1955.  A singularidade mais evidente 

do conjunto está na possibilidade de se evocar, por meio dele, esse importante programa 

celebrativo, apontado ainda hoje como fundamental para a reflexão sobre a construção de uma 

identidade paulistana, sob a perspectiva de um dos seus principais integrantes.  Outro aspecto 

incontestável a partir de uma rápida consulta ao acervo do Museu é a expressiva atuação de 

Guilherme de Almeida para a preservação do patrimônio histórico da cidade, registrada em 

várias ocasiões, mas decisiva para o restauro e a instituição da “Casa do Bandeirante”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verso do convite de inauguração da Casa do 
Bandeirante. A ilustração de Paulo Florençano 
indica o itinerário de acesso ao local.  Acervo da 
Casa Guilherme de Almeida. 
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As comemorações dos 400 anos de São Paulo e a Casa do Bandeirante 

As festividades em comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo foram marcadas por seu 

aspecto grandioso. A celebração começou a ser programada com alguns anos de antecedência 

– se considerarmos algumas iniciativas oficiais que foram pensadas a partir do final da década 

de 1940 –, mas tomaria forma definitiva somente após a criação de uma comissão encarregada 

de coordenar os festejos.  Uma primeira “Comissão de Festejos” foi criada em 1948 pelo prefeito 

Paulo Lauro, mas somente em 1951 seria instituída a Comissão do IV Centenário da Cidade de 

São Paulo.   A Comissão – entidade autárquica, personalidade jurídica com patrimônio próprio, 

estabelecida por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Estado –, teria autoridade para 

programar, organizar e gerir as despesas da programação do evento. 

A comemoração seria pensada como uma oportunidade de apresentar publicamente a imagem 

de uma São Paulo grandiosa, progressista e moderna. 

Desde a sua criação pela Lei nº 4.166, de 29 de dezembro de 1951, até o ano da comemoração 

dos 400 anos, a Comissão passaria por algumas mudanças em sua formação.  Até março de 1954, 

quando terminaria o que consideraremos como primeira fase do programa, a Comissão foi 

presidida por Francisco Matarazzo Sobrinho.  Dessa data até dezembro de 1956, quando foi 

extinta, o seu comando foi exercido por Guilherme de Almeida.  Sob a presidência do poeta 

modernista a Comissão imprimiria um novo perfil aos festejos e, em especial, implementaria o 

projeto de restauro da Casa do Bandeirante.   

 

A primeira fase da Comissão do IV Centenário 

A Comissão deveria ser composta por figuras de destaque da sociedade paulistana, 

representantes do mundo acadêmico e das artes, advogados e representantes do comércio e da 

indústria. Para estruturar tão ambicioso projeto buscava-se, também, envolver representantes 

de várias esferas políticas, municipais e estaduais.  

Sob a orientação da Francisco Matarazzo Sobrinho, dirigente do então maior parque industrial 

da América Latina, ficou definido desde o início que o evento principal da festa seria a realização 

de uma exposição-feira de caráter internacional.  Matarazzo foi recomendado para essa função 

por sua experiência na fundação do Museu de Arte Moderna e pela organização da Bienal de 

Arte de São Paulo. Em sua primeira configuração, a Comissão era formada pelo presidente e por 

14 membros, e contava com um Conselho Consultivo composto por 9 membros. A fim de servir 

de palco para a programação, Francisco Matarazzo planejou criar o Parque do Ibirapuera, para 

cuja obra contratou, em 1952, o arquiteto Oscar Niemeyer. 

A partir de 1953, quando Jânio Quadros é eleito para a prefeitura de São Paulo, surgem 

problemas administrativos que culminam com o anúncio da destituição de Francisco Matarazzo 

por parte do prefeito.  Matarazzo anuncia sua renúncia no dia 4 de março de 1953 após 26 meses 

à frente da Comissão.    
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Guilherme de Almeida na Comissão do IV Centenário 

Cerimônia de posse dos membros da Comissão do IV Centenário. Ao centro, o prefeito Jânio Quadros e Guilherme de 

Almeida. Folha da Manhã, 17 de março de 1954, acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

Guilherme de Almeida é empossado como Presidente da Comissão em 24 de março de 1954.   O 

novo presidente tem como objetivo esforçar-se para dar continuidade ao trabalho que a antiga 

Comissão havia realizado. Mas não foram poucas as polêmicas enfrentadas pelo “Príncipe dos 

Poetas”.    

Na segunda fase do programa do IV Centenário, a então denominada Comissão Executiva era 

formada pelo presidente e por 5 membros, e o Conselho Consultivo, por 5 membros. A nova 

configuração incluiu uma Junta de Expedições com 8 membros, entre os quais figuravam os 

próprios membros da Comissão Executiva e o presidente – que acumulavam as duas funções –,  

e apenas outros dois novos membros. O cargo de Diretor Geral da Junta de Expedições – a 

grande novidade nessa fase –, foi destinado a Antônio Rodrigues Alves.   

Devemos considerar o fato pouco mencionado de que Guilherme de Almeida, mesmo antes de 

presidir a Comissão, já atuava na chamada Consultoria Técnica do Serviço de Comemorações 

Culturais. Sua participação se faz notar antes da demissão de Matarazzo Sobrinho. Devido a 

dificuldades financeiras e divergências administrativas, a prefeitura promove algumas 

alterações na programação dos festejos, notadamente em relação ao Ballet do IV Centenário, 

que exigiu a atuação da referida Consultoria, integrada por Guilherme de Almeida e, entre 

outros, Sérgio Milliet da Costa e Silva, Décio de Almeida Prado, Oswald de Andrade, Antônio 

Cândido Mello e Souza, Paulo Duarte e Sérgio Buarque de Holanda. 

Sob a liderança de Guilherme de Almeida, o planejamento previsto pela Comissão recupera a 

imagem do bandeirante, confere à festividade um cunho mais regional e obtém junto ao 

município a cessão de uma antiga propriedade localizada no Butantã – Casa do Butantã – a fim 

de ser restaurada e guarnecida com “móveis e alfaias peculiares às residências rurais de época”, 
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conforme havia sugerido Paulo Florençano, que mais tarde auxiliaria nos trabalhos de 

restauração da casa então denominada “Casa do Bandeirante”. 

Considerando-se a restauração do referido imóvel e, a partir dela, da própria identidade 

paulista, o presidente da Comissão, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição 

de 1º de julho de 1954, declara: 

 

 
O Estado de S. Paulo, 1º de julho de 1954.  Acervo da 

Casa Guilherme de Almeida. 
 

 
 
 
 
“Logo que assumi a presidência da Comissão do IV 
Centenário, dada a minha feição de escritor, um 
pouco historiador, e de homem de São Paulo cem 
por cento eu não podia deixar de dar um cunho 
realmente histórico aos festejos da grande 
efeméride paulistana. E o grande personagem da 
história de São Paulo é, sem dúvida alguma, o 
bandeirante. Um fato veio ao encontro da minha 
ideia. O sr. Paulo Florençano denunciara a 
existência dentro do perímetro urbano de São Paulo 
de uma casa do tempo das bandeiras, do século 
XVII, que ainda não tinha sido ‘tombada’.” 
(In. SODRÉ, 2003) 

 

O quadro geral da programação para as festividades do IV Centenário já estaria formado à 

época, e evidentemente sofre influência da ordem política que se configura. A programação 

oficial se estendeu entre os dias 23 e 25 de janeiro de 1954 com desfiles, queima de fogos, 

acrobacias aéreas da Força Aérea Brasileira e inauguração da Catedral da Sé, entre outros 

eventos.  A comemoração teve início, de fato, antes desse período: a 2ª Bienal de Artes de São 

Paulo foi aberta no dia 12 de dezembro de 1953.  Seguiram-se ainda uma série de atividades 

culturais, que se prolongaram durante o ano de 1954.  A Comissão continuaria responsável pela 

administração da estrutura criada, pelo lançamento de diversas publicações e também pelo 

restauro da Casa do Bandeirante, que se estendeu até 1955. 
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De “Casa Velha do Butantã” a “Casa do Bandeirante” 

   
Esquerda: folha contendo foto da fachada e desenho em nanquim de planta esquemática do imóvel sob o título “Casa 

Velha do Butantã”.  Desenho e foto podem ser atribuídos a Paulo Florençano. Arquivo da Casa Guilherme de Almeida. 
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Publicação datada de 27 de outubro de 1955. Acervo da Casa Guilherme de Almeida.  

 

Este raro exemplar de construção teve seu valor histórico reconhecido na década de 1940, 

quando a Companhia City fez o loteamento do bairro do Butantã.  Na década de 1950 foi lavrada 

a escritura que oficializava a doação da Companhia City à Prefeitura.  Em 1953, a “Casa Velha do 

Butantã” estava ocupada por diversas famílias, bastante descaracterizada e em péssimo estado 

de conservação. Foi neste período, com a intervenção da Comissão do IV Centenário, que se 

iniciou o processo de desocupação e posterior restauro da construção. 

A atuação de Guilherme de Almeida na concepção do projeto da Casa do Bandeirante pode ser 

considerada fundamental.  O protagonismo, natural por força de seu cargo na Comissão, pode 

ser ampliado a outros dois colaboradores da Comissão: Luís Saia e Paulo Florençano.   

Luís Saia (1911 – 1975) era o Delegado Regional do IV DPHAN – Delegacia do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional; arquiteto conhecido por sua participação na Missão de Pesquisas 

Folclóricas idealizada por Mário de Andrade, foi responsável por inúmeros estudos sobre 

arquitetura histórica e pelos primeiros restauros completos de construções em taipa de pilão na 

região de São Paulo, no final da década de 1930. Atuou como técnico de restauração da Casa do 

Bandeirante. 

Paulo Camilher Florençano (1913-1988) atuava como Assistente do Presidente da Comissão. Em 

contato direto e constante com Guilherme de Almeida, influenciou decisivamente no processo 

de restauro da Casa do Bandeirante, como também na definição de sua futura utilização como 

instituição de memória. Florençano foi também Chefe da Divisão do Arquivo Histórico de São 

Paulo, fotógrafo, desenhista, editor, organizador da Casa da Grito, entre outros museus, e 

conservador da Casa do Bandeirante após sua inauguração.  

Florençano adotou como propósito tornar a Casa do Bandeirante uma referência e “cenário 

ideal” para cultivar a memória do bandeirante. A meta deveria ser alcançada até o dia 25 de 
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janeiro de 1955, data de encerramento oficial das comemorações organizadas para o IV 

Centenário, mas só se cumpriria no mês de outubro do mesmo ano, quando foi inaugurada e 

aberta ao público a Casa do Bandeirante. No entanto, em janeiro o imóvel foi apresentado 

oficialmente, e o prosseguimento do projeto de mobiliar a Casa com móveis e objetos históricos 

de uso particular, que reproduzissem o cotidiano de uma residência rural setecentista, 

desenvolveu-se até outubro. A fim de angariar móveis e objetos para a concepção da expografia 

do novo espaço, Florençano foi o principal articulador de uma grande campanha que abrangeria 

o interior de São Paulo, Minas Gerais e Vale do Paraíba. Ele seria, também, encarregado de 

elaborar justificativas para o uso de verbas para a restauração, bem como para publicações e 

aquisições de peças históricas e contratação de funcionários para a Casa do Bandeirante; para 

tanto, teve em Guilherme de Almeida o seu principal apoiador. 

A documentação existente mostra a grande atenção que Guilherme de Almeida dedicaria ao 

cuidado com a identificação precisa de data, origem e da imprescindível autenticidade dos 

objetos e móveis então coletados. Para auxiliar a tarefa, foi elaborado o Catálogo dos móveis & 

alfaias comuns às casas paulistas dos séculos XVII e XVIII, que apresentava graficamente as peças 

consideradas mais características daquele período, necessárias à montagem de uma "velha 

mansão”. A publicação possuía um texto de apresentação do presidente da Comissão e 

ilustrações de José Wasth Rodrigues (1891 – 1957), historiador, pintor e ilustrador, já então 

conhecido por outras parcerias com Guilherme de Almeida, tal como a elaboração do brasão da 

Cidade de São Paulo.  Os desenhos dos objetos eram apresentados em ordem alfabética, numa 

formatação semelhante a um dicionário.  

Deve-se registrar aqui a notável semelhança entre alguns dos desenhos do catálogo e algumas 

peças que compõem o acervo da Casa Guilherme de Almeida. Tal coincidência denuncia as 

referências e preferências do presidente da Comissão, e não seria infundado imaginar que 

alguns dos objetos pessoais de Guilherme de Almeida possam ter servido de modelo para essa 

publicação.  Ainda assim, o presidente da Comissão seria citado como um dos particulares que 

emprestariam itens de sua coleção particular para compor o esperado “cenário” da Casa do 

Bandeirante. Andréa Santos registra em sua pesquisa no Arquivo Municipal da Cidade de São 

Paulo a documentação avulsa (Fundo IV Centenário, caixa 109, sem data) o documento   

“Relação dos móveis, alfaias e outros objetos pertencentes à ‘Casa do Bandeirante’, doados e 

cedidos por empréstimo, por entidades culturais e por particulares” do qual reproduzimos a 

descrição dos objetos cedidos “pelo Dr. Guilherme de Almeida”: 

CAPELA: 

(...) 

Imagem de Sant’Ana, dois castiçais dourados do século XVII, uma estante para missal 

da mesma época em um genuflexório, cedidos pelo DR. GUILHERME DE ALMEIDA;  

(...) 

SALA: 

(...) 

Livro impresso no século XVIII, encadernado em pele, cedido pelo DR. GUILHERME 

DE ALMEIDA; 

(...) 

QUARTO DE MOÇA SOLTEIRA:  

(...)  
Vaso antigo, lâmina de Santo Antônio, cedidos pelo DR. GUILHEREM DE ALMEIDA; 

Duas banquetas forradas de couro, cedidas pelo DR. GUY S. BARROSO DE ALMEIDA 

*; (SANTOS, 2016, páginas 148 a 152) 
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(*) Nota-se, nesse último item, uma referência ao filho de Guilherme e Baby de Almeida.   

A influência de Guilherme de Almeida pode ainda ser notada, nessa mesma lista, nas inúmeras 

peças cedidas pelo Museu do Ouro de Sabará, fundado em 1945 e dirigido por Antônio Joaquim 

de Almeida (1907-1996), irmão de Guilherme de Almeida. 

A ambientação da residência, coordenada por Paulo Florêncio, de acordo com o que se 

considerava fidedigno, foi inaugurada no dia 30 de outubro com a presença do prefeito Juvenal 

Lino de Matos, com abundante divulgação da imprensa. O resultado dessa ambientação 

despertaria alguma polêmica, mesmo por parte de integrantes da Comissão. Luís Saia, a 

despeito de sua importância e seu empenho no projeto de restauração do imóvel, apresentaria 

mais tarde uma visão crítica sobre o resultado do trabalho. Em sua obra Morada paulista, de 

1978, citando outros exemplos da arquitetura bandeirista em São Paulo, comenta:   

 

“Depois de escrito o presente trabalho, outros exemplares deste tipo de habitação 

foram arrolados. Em São Paulo, ‘restos’ de uma no bairro da Casa Verde e a casa do 

Butantã, que foi restaurada para ao Comissão do IV Centenário e convertida numa 

discutida e esdrúxula Casa do Bandeirante cujo recheio é – coisa da política – quase 

totalmente mineiro.” (SAIA, 1978, pág.62) 

 

Paulo Florençano exerceu o cargo de Conservador da Casa do Bandeirante de sua fundação até 

dezembro de 1963, data a partir da qual é percebido um gradual esvaziamento do acervo então 

coletado para a instituição.  Como descrito na dissertação de Andréa Santos, o próprio 

Florençano solicitou de volta todas as peças “doadas” por ele, que caracterizariam, na verdade, 

um “empréstimo”. A autora destaca, ainda, que instituições e particulares solicitaram 

devoluções de peças conseguidas nas mesmas condições, de acordo com anotações 

encontradas no “Livro de Registro”, um dos raros documentos de acervo existentes na 

instituição, dessa época: 

 

“As peças de Paulo Florençano foram devolvidas em 1963 e 1964; as do Museu da 

Cúria em 1965; as do Museu Paulista e do Museu do Ouro de Sabará, não consta a 

devolução, apenas a palavra: devolvido.  Alguns particulares também requereram a 

devolução das peças, entre eles Guilherme de Almeida.” (SANTOS, 2016, págs. 173-

174). 

 

As descrições que compõem a lista dos itens cedidos por Guilherme de Almeida para a Casa do 

Bandeirante são compatíveis com as de algumas das peças que integram o acervo do museu 

Casa Guilherme de Almeida, como pode ser observado nas fotos abaixo. Mas, apesar da 

semelhança, não é possível afirmar a verdadeira origem dessas peças que se encontram no 

museu – se realmente são as mesmas citadas na lista de empréstimos, e também mencionadas 

no livro de registros de acervo da Casa do Bandeirante, e tampouco se foram adquiridas 

especialmente para comporem a ambientação da Casa do Bandeirante –, devido à escassa 

documentação do acervo encontrada na Casa Guilherme de Almeida. 
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Alguns dos objetos que Guilherme de Almeida teria “cedido” à Casa Bandeirante e hoje compõem – uma hipótese 

plausível – a exposição de longa duração do museu Casa Guilherme de Almeida. No sentido horário: imagem de  

Sant’Ana Mestra, púcaro (coco de prata), livro encadernado em pele (pergaminho), par de castiçais em madeira com 

douramento, porta-missal e genuflexório.  

 

A demissão da Comissão 

 
Diário da Noite, 2ª edição. São Paulo:  22 de dezembro de 1955. Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

A participação de Guilherme de Almeida na Comissão do IV Centenário deu-se até dezembro de 

1955, quando os membros da Comissão se demitem. O estopim da crise estaria relacionado com 

problemas na manutenção do Ballet do IV Centenário.  Os integrantes do Ballet, descontentes 

com o atraso no pagamento de seus salários, negavam-se a prosseguir com os ensaios e 

ameaçavam não realizar as apresentações previstas. Na ocasião, ninguém sabia ao certo a quem 

caberia pagar os vencimentos dos artistas: se à Prefeitura ou à Comissão do IV Centenário.   
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Divergências e críticas sugiram também em torno das reais atribuições da Comissão, que já 

deveria ter sido dissolvida em julho daquele ano, o que não ocorreu por “desorientação do 

Estado e do Município sobre o destino a ser dado à autarquia” (Correio Paulistano, 27 de 

dezembro de 1955. Acervo da Casa Guilherme de Almeida). Surgiam, ainda, outros 

constrangimentos relativos à administração e à manutenção do Parque do Ibirapuera por parte 

da Comissão, que alegava dificuldades financeiras para tanto. 

 

 
Diário Popular, São Paulo, 22 de dezembro de 1955. 
Acervo Casa Guilherme de Almeida. 

 

 
Última Hora, São Paulo, 4 de novembro de 1955. Acervo 
da Casa Guilherme de Almeida. 

 

A demissão coletiva voluntária “em caráter irrevogável” dos membros da Comissão seria o 

aparente final dessa crise, que resultaria na nomeação de uma nova Comissão. Indicada pelo 

Prefeito Lino de Matos, a nova Comissão toma posse ao mesmo tempo em que se fazia o anúncio 

de que seria estudada a conveniência de seu acervo ser gerido por um programa de fins culturais 

e de atrações turísticas. 
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O IV Centenário no acervo da Casa Guilherme de Almeida 

   

Medalha Comemorativa da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Bronze. Concepção de Guilherme de 

Almeida e desenho de J. Wasth Rodrigues, com gravação e cunhagem de Montini. Direita: prato de parede, 

comemorativo do IV Centenário, com listel dourado à borda e brasão da cidade de São Paulo.  

 

O acervo referente às comemorações do IV Centenário da Casa Guilherme de Almeida é tão 

profuso quando diverso. Integram o acervo itens como: medalhas, bandeiras, flâmulas, adereços 

de vestuário, placas, pratos, selos, álbum de figurinhas, etc.  Mas apenas uma pequena parte 

desse acervo encontra-se em exposição, portanto visível ao usuário do Museu.   Os itens sobre 

esse assunto estão, em sua maioria, acondicionados nos arquivos da instituição: trata-se de uma 

vasta documentação contendo cartas, anotações, relatórios, desenhos, comprovantes de 

despesas, datiloscritos com correções feitas manualmente, cópias de documentos oficiais e 

impressos que constituem um panorama único sobre a participação de Guilherme de Almeida 

na Comissão do IV Centenário de São Paulo.  

Segue-se uma breve descrição desse acervo, do modo como estão registrados no Guia 

Arquivístico da Casa Guilherme de Almeida, com atenção especial aos que se referem à Casa do 

Bandeirante. 

Documentos da fundação do Parque do Ibirapuera, históricos, relatórios, 

correspondências expedidas, documentos financeiros, atas da Comissão do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo, programas e convites das comemorações, 

discursos de Guilherme de Almeida para a comemoração.  

Data-limite: 1950 - 1955 

Quantidade:  115 documentos  

 

Parque do Ibirapuera, inauguração do Palácio de exposições. 

Fotografias da construção do Parque do Ibirapuera e eventos ocorridos no local. 

Data-Limite: 1954 - 1955 

Quantidade:  186 fotos 

 

Eventos de comemoração ao IV Centenário de São Paulo: 

Fotografias das festas do IV Centenário de São Paulo. 

Data-Limite: 1954 

Quantidade:  79 fotos 

 

Fotografias da Casa do Bandeirante. Constam fotos anteriores e posteriores ao 

restauro da Casa, fotos de eventos diversos. 

Data-Limite: 1953- 1955 

Quantidade: 62 fotos 
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Não estão computados nesse levantamento outros documentos textuais impressos e 

manuscritos, uma coleção de correspondências recebida por Guilherme de Almeida e Baby de 

Almeida, entre 1932 e 1969, composta por 1.383 documentos, que incluem informações sobre 

a Comissão do IV Centenário. Também não está citada nessa lista uma inusitada coleção de 

figurinhas e a prova tipográfica de um álbum, confeccionadas para as comemorações do IV 

Centenário – Data-Limite: 1953-1954, que contém 49 documentos.  Ainda merecem uma 

contagem mais específica os documentos que formam a coleção composta por recortes de 

jornais do Museu, que totalizam 1.414 recortes. Aí se encontra um expressivo número de 

notícias sobre o IV Centenário de São Paulo, algumas reproduzidas neste artigo.  

 

 

Diário de São Paulo, 4 de novembro de 1955. Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

Algumas fotografias do acervo da Casa Guilherme de Almeida 

Casa do Bandeirante – período de restauro 
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Para realizar o restauro da “Casa Velha do Butantã”, incluído por ele entre as ações da Comissão, 

Guilherme se cercou da contribuição técnica do arquiteto Luís Saia, que, como já se disse, atuou 

na Missão de Pesquisas Folclóricas conduzida por Mário de Andrade, mas também foi 

responsável pelos primeiros restauros completos de construções em taipa de pilão na região de 

São Paulo, no final da década de 1930. 

Outro dedicado colaborador de Guilherme de Almeida foi Paulo Florençano, Assistente do 

Presidente da Comissão, que formulou e defendeu o conceito de uma instituição museológica 

para a nova Casa do Bandeirante a partir de seu restauro.  

 

Visitas às obras de restauração 

 

 

 
Guilherme de Almeida e demais membros da 
Comissão do IV Centenário.  Foto de Germano 
Graeser, 1954. 
 

 
Guilherme de Almeida e demais membros da Comissão.  
Foto de Germano Graeser, 1954.   
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Guilherme de Almeida, à esquerda, de perfil; Paulo 
Florençano, de terno escuro, atrás; Luís Saia, gesticulando; e 
demais membros da Comissão. Foto de Germano Graeser, 
1954. 
 

 
Guilherme de Almeida e demais membros da 
Comissão.  Foto de Germano Graeser, 1954.   

  
 

 

 

Apresentação da Casa do Bandeirante, janeiro de 1955 

 

 
Em ambas as fotos: convidados no pretório. 
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Luís Saia apresentando o “cachorro” a Guilherme de Almeida. Ao 
centro, de terno branco, Paulo Florençano, 25 de janeiro de 1955. 

 
Apresentação do “cachorro”. Paulo 
Florençano e Guilherme de Almeida ao 
centro; Luís Saia à esquerda. 

 

 
Grupo de convidados na casa da farinha. 
 

 
Convidados observam o zelador Sebastião R. Moraes 
mostrando o funcionamento do monjolo. 

 

Visita de Washington Luís, maio de 1955 – Acervo Casa Guilherme de Almeida 

 

 
Observando a Casa do Bandeirante, da esq. para a dir. 
Antônio Prado Jr., Guilherme de Almeida e Washington 
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Luís, em 10 de maio de 1955.  A cruz determina onde se 
localiza a capela da Casa.  

 

 
Washington Luís no interior da Casa do Bandeirante, 
repetindo o gesto de pisar na soleira do Sítio do Pe. 
Inácio, uma das primeiras casas bandeiristas 
identificadas ainda na década de 1910. 
 

 

 

 

Inauguração da Casa do Bandeirante, outubro de 1955 – Acervo Casa Guilherme de Almeida 
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Ao centro, Guilherme de Almeida.  Em pé, atrás, Paulo 
Florençano. Foto de Afonso Taunay, 30 de outubro de 
1955. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Considerações finais 

 

O acervo da Casa Guilherme de Almeida apresenta, entre suas qualidades peculiares, a de 

refletir a múltipla atuação pública de Guilherme de Almeida. Considerando-se a diversidade do 

acervo relacionado à comemoração do IV Centenário de São Paulo, a coleção espelha também 

a dimensão significativa que esse episódio adquire na biografia do poeta, apesar das inúmeras 

adversidades às quais estaria exposto o principal responsável pela realização do programa 

comemorativo. 

Ressaltamos, ainda, que os empreendimentos realizados pela Comissão do IV Centenário podem 

ser relacionados à atuação de seu presidente, em cada um dos dois períodos, conferindo 

determinadas peculiaridades às comemorações.  Nesse sentido, Guilherme de Almeida atuou 

como um elemento conciliador, não apenas no trato com as forças políticas existentes, mas 

também conferindo ao programa um caráter regional, evidenciando a importância histórica e a 

proteção aos registros de memória de uma alegada identidade paulistana. Já respeitado por sua 

influente atuação na Semana de Arte de 1922, o poeta modernista, de certo modo, imprime na 
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organização dos eventos comemorativos uma maneira própria de olhar a tradição local, que 

reconhece o bandeirante como um dos símbolos da história paulista e, consequentemente, o 

torna uma das referências dos festejos. 

As referências ao IV Centenário podem ser percebidas a partir de uma simples visita ao museu 

Casa Guilherme de Almeida, por meio das referências apresentadas na exposição de longa 

duração. Para pesquisas sobre a comemoração, é fundamental a consulta ao acervo arquivístico 

da instituição, que habilita o Museu tanto como uma fonte obrigatória para tais investigações, 

mas também como espaço para discussões sobre tradição, patrimônio e identidade, hoje – mais 

do que nunca – imprescindíveis. 
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