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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

 A história da civilização está 
intimamente ligada à história dos interiores e do 
mobiliário e, pode-se dizer, em linhas gerais, 
que o espírito de cada época ficou expresso 
categoricamente nos móveis e na decoração 
dos ambientes internos. É interessante estudar 
os principais modos de organização dos 
espaços interiores, procurando destacar os 
diferentes estilos de mobiliário e tratamento 
decorativo nas várias fases que passou a 
humanidade.  

 Ao se observar a vida do homem, 
verifica-se que na maior parte de seu tempo 
esta ocorre em espaços interiores, portadores 
de estabilidade, permanência e continuidade, e 
que mantêm uma íntima relação com seus 
usuários. O espaço interno das edificações é o 
reduto das mais estritas leis do mundo 
civilizado, pois encerra o lugar onde o homem 
nasce para a vida e acompanha-o em sua etapa 
dinâmica. 

 Assim, o homem e o espaço interno 
acompanham-se e harmonizam-se na mútua e 
agradável tarefa de criar satisfações íntimas. 
Daí a importância de “sentir” o ambiente como 
algo especial, pulsar sua harmonia e ir criando 
uma sintonia perfeita entre ela e o homem para 
modular um determinado perfil e personalidade. 
A decoração de um ambiente interno, portanto, 
deve ser feita cuidadosamente, pois deve se 
aperfeiçoar com os gostos pessoais, com as 
exigências de trabalho e com os meios de vida. 
A saúde, o ânimo, as relações sociais e grande 
parte da vida humana estão, por sua vez, 
influenciados pelos espaços internos.    

 Embora pareça óbvio dizê-lo, todo 
espaço interno é para quem o utiliza. Tudo 
quanto há naquele lugar é e deve ser usado por 
quem o habita, e isto contribui para a 
experiência de reconquista que todos passam 
ao utilizarem os elementos do espaço interno 
em usufruto próprio. Este pequeno agrado, 
feito a nós mesmos diariamente, vai-nos dando 
mais aprumo, mais segurança, e aproximando-
nos de tantas pequenas satisfações, cujo 
objetivo não é outro senão o de tornar mais feliz 
a nossa permanência. 

 Ao entrar em um recinto, pode-se sentir 
uma série de impressões, que produzem várias 
sensações, desde a de repouso e quietude até 
a de incomodidade. Certos ambientes têm 
ocultos impulsos que tratam de nos mover, de 

nos fazer dar alguns passos e nos dirigir a 
determinados lugares. Os móveis contribuem 
para estas impressões, pois alguns transmitem 
familiaridade, enquanto que outros não têm o 
mesmo ar de graça e de encanto convencionais. 
Conforme DONDIS (1997), estas influências 
díspares são provocadas por certos elementos, 
cuja escolha e combinação pode provocar 
diferentes sensações: a linha, a textura e a cor. 

 A linha consiste em um elemento 
invisível que influi em todos os seres humanos, 
mesmo aqueles indiferentes à cor, conforme 
seu sentido e direção. Basicamente, ela pode 
ocupar quatro posições fundamentais: vertical, 
oblíqua, horizontal e curva. A linha vertical é um 
sinal de alerta, de ação, de força, de segurança 
e de vida que começa. Um ambiente em que 
predomine esta linha, seja pela altura dos 
móveis e espaldares como das cortinas e 
aberturas, dá uma impressão de vida vigorosa e 
de forças que podem entrar em ação. Quando 
predomina, o conjunto adquire um ar de 
dignidade e poderio. A linha oblíqua é uma linha 
em fuga, que ininterruptamente desloca-se na 
direção de seu ângulo, dando expressão à 
vitalidade e ao movimento. Por expressar 
movimento, deve ter seu uso controlado, pois 
produz a sensação de algo incompleto ou de um 
desassossego perturbador. Normalmente, 
contrapõe-se esta sensação com uma fuga 
projetada em sentido contrário, produzindo 
linhas cruzadas e criando ambientes de 
equilíbrio e estabilidade. Já a linha horizontal 
produz a sensação de repouso e quietude, além 
da sensação de espaço e amplitude. Móveis 
baixos e planos (camas só com cabeceira, 
cadeiras de encosto baixo, mesas e poltronas, 
riscos horizontais na parede e cortinas) ampliam 
os ambientes, porque sua horizontalidade 
parece continuar além de seus próprios limites. 
Ambientes não muito altos produzem sensação 
de placidez, convidando ao descanso e 
intimidade. Sua excessiva abundância produz 
mais depressão que relaxamento e tira a vida 
do conjunto. 

 Finalmente, a linha curva produz alegria 
e animação como um sorriso, que é justamente 
a que se propõem alguns estilos com detalhes 
curvos e delicados no assento, encosto, pernas 
e braços, tais como o Luís XV. A proporção não 
deve ser perdida para que haja exata sensação 
de leveza e graça, pois sua abundância pode 
tornar o conjunto carregado de frivolidade e 
enfado. Sua associação a linhas retas vem 
animar um ambiente, sem entretanto exagerar o 
estímulo à ação. O excesso de curvas em 
tapetes, espelhos, paredes e cortinas, produz 
um verdadeiro torvelinho. A impressão 
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produzida pela linha curva varia com o seu 
comprimento, isto é, com sua curvatura: longas 
curvas expressam graça e força, enquanto 
pequenas curvas repetidas e interrompidas 
sugerem animação e rápidos movimentos de 
dança, além de debilidade e transitoriedade. 

 No que se refere à textura, segundo 
CASTELNOU (1998), esta está diretamente 
ligada aos materiais que se utilizam na 
decoração do ambiente interno, pois, conforme 
a sua natureza, podem produzir sensações 
diferentes através de diversas superfícies. Sua 
escolha e combinação promovem impressões 
de limpeza, frieza, frescor, opulência, 
depressão, etc., além das demais sensações 
tácteis que influenciam a comunicação estética. 
São muitas as variações de texturas materiais 
em interiores, a saber: superfície polida (lisa) ou 
rugosa (áspera); regular ou irregular; dura ou 
macia; brilhante (reluzente) ou opaca (mate); 
pura (limpa) ou impura (mesclada); 
transparente, translúcida ou opaca; e plana, 
côncava ou convexa.    

 Quanto à cor, esta consiste em um 
elemento de fundamental importância na 
composição de espaços interiores, pois é 
carregada de significados e pode criar ilusões 
de tamanho e profundidade. Ao mesmo tempo, 
dá relevo aos móveis e realça as cores de 
detalhes (tapeçarias, cortinas, etc.). Sua 
especificação deriva do estilo seguido, mas a 
harmonia sempre deve predominar, pois piso, 
paredes e teto não devem competir entre si, 
mas formarem um conjunto único. Elemento 
essencial do suporte visual, a cor é uma das 
experiências óticas mais penetrantes que se 
tem em comum, constituindo-se assim numa 
valiosíssima fonte de comunicação artística. 
Sendo sua percepção a parte simples mais 
emotiva do processo visual, ela tem uma grande 
força e seu uso pode reforçar qualquer 
expressão de arte. Ela é especialmente 
apropriada para a criação de contrastes, de 
sensações de variação de peso e de 
associações simbólicas.  

Conforme DANGER (1973), o uso de 
cores intensas ou neutras contribui para o 
estímulo visual, o destaque do contexto e a 
identificação do objeto, sendo assim uma das 
mais poderosas formas de sensibilização, 
especialmente apta a agradar a “psiquê” do 
espectador ou usuário do objeto artístico. 
Existem diversas teorias sobre a cor, mas não 
há nenhum sistema unificado e definitivo das 
relações mútuas das cores. De modo geral, toda 
cor possui três dimensões, que podem ser 
definidas e medidas, a saber: o Matiz, que se 

refere ao “croma”, ou à cor propriamente dita, 
existindo cerca de uma centena. Os três 
matizes básicos são o vermelho, o amarelo e o 
azul, sendo que cada um deles possui uma 
qualidade própria, opticamente visível; a 
Saturação, que se refere à pureza da cor em 
relação ao cinza (Quanto mais saturada, mais 
pura é a cor e mais carregada de expressão e 
emoção ela é considerada); e o Brilho, que se 
refere à luminosidade da cor, ou seja, ao valor 
das gradações cromáticas. 

 As representações monocromáticas 
aceitas com tanta facilidade nos meios artísticos 
visuais nada mais são que os sucedâneos 
tonais da cor, que tem uma afinidade mais 
intensa com as emoções. Através da ação 
psicológica, segundo CASTELNOU (1998), as 
cores podem modificar estados emocionais, 
provocar sensações e favorecer 
comportamentos. Entre os efeitos que as cores 
provocam, podem ser citados os seguintes: o 
Efeito Físico, ou seja, a capacidade da cor, 
medida cientificamente através de coeficientes, 
de absorver o calor, transmitir a temperatura, 
refletir a luz, etc.; o Efeito Fisiológico, que é a 
capacidade da cor, verificável em laboratório, de 
influenciar fisiologicamente o ser humano, 
aumentando sua pressão sangüínea, reduzindo 
sua freqüência respiratória, produzindo “pós-
imagens” (contraste visual sucessivo), etc.; o 
Efeito Sinestésico, capacidade da cor, 
experimentalmente obtida, de relacionar a 
percepção visual à outra sensação perceptiva  
(acústica, táctil, de temperatura, etc.) de outro 
sentido humano, tais como a identificação de 
cores berrantes, leves ou pesadas, quentes ou 
frias, etc.; e o Efeito Psicológico, que consiste 
na capacidade da cor, passível de constatação, 
de associar a percepção cromática com 
experiências, conteúdos e significados 
específicos. 

 De modo geral, pode-se afirmar que a 
história da civilização está intimamente 
relacionada à história dos móveis, da decoração 
dos espaços interiores e da sua arquitetura. O 
conhecimento de seus diferentes períodos 
permite um auxílio muito prático para a criação 
de conjuntos harmônicos. Ao se analisar os 
grandes períodos da História da Arte, verifica-se 
que, em cada um deles, houve o predomínio de 
determinadas linhas ou estilos artísticos, que 
expressavam o espírito de cada época. Isto 
também contribui para auxiliar a entender nosso 
tempo e as tendências de decoração 
contemporânea. 

 Denomina-se Estilo Visual a síntese de 
todas as forças e fatores (elementos, princípios, 
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técnicas e finalidade básica do artista), 
constituindo na unificação ou integração de 
numerosas decisões que predominam 
esteticamente. Ele é a adaptação das formas 
artísticas ao espírito ou gosto de uma época, 
sendo portanto um código coletivo, entendido 
como conjunto de elementos sígnicos, 
portadores de informação estética, que 
expressam as perspectivas ideológicas de 
determinado momento histórico. 

 No decorrer da História da Arte, 
existiram vários estilos, cada qual contendo uma 
série de chaves visuais reconhecíveis e que, no 
conjunto, englobam a obra de vários artistas 
(pintores, escultores, arquitetos, coreógrafos, 
cenógrafos, diretores de arte, estilistas, 
designers, artistas gráficos e artistas plásticos 
de modo geral).  Eles sempre exprimiam um 
ideal específico, no tempo e no lugar, sendo 
definidos essencialmente por historiadores e 
críticos de arte. 

 A definição de um estilo visual é uma 
tentativa do crítico (ou do artista) de estabelecer 
uma unidade aparentemente onde esta não 
existe, ou seja, segundo Arnold Hauser, busca 
uma coerência artística das obras envolvidas 
maior que a divergência entre elas. Assim, 
indica a ocorrência , com certo grau de 
probabilidade, de determinados elementos – ou 
de suas combinações – dentro de um sistema, 
isto é, a coincidência de certos traços 
marcantes nas obras de uma cultura. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral 
abordar os principais estilos de decoração de 
interiores, analisando o decorrer da história da 
humanidade até o advento da Modernidade. 
Busca-se construir um quadro geral sobre as 
principais características do tratamento de 
espaços internos, no que se refere à arquitetura 
e ao design de mobiliário. De forma específica, 
pretende-se apontar exemplos de móveis e 
princípios de decoração presentes nos diversos 
estilos visuais que se sucederam na arquitetura 
de interiores, do antigo Egito ao início do século 
XX.    

 Basicamente, o trabalho divide-se em 
capítulos, nos quais se apresenta os mais 
importantes estilos antigos, medievais, 
renascentistas, barrocos, neoclássicos e 
protomodernistas, limitando-se a um estudo 
exploratório de fontes bibliográficas e coleta de 
ilustrações, sem pretensões de análise com 
profundidade. Conclui-se com algumas 
observações sobre os períodos abrangidos 

pela pesquisa. 

11..  EESSTTIILLOOSS  AANNTTIIGGOOSS  

 O homem pré-histórico começou a 
habitar cavernas quando abandonou a vida 
nômade, sedimentando-se. As grutas habitadas 
em épocas mais recentes demonstram o 
esforço do homem em enfeitar o ambiente 
natural e, às vezes, embelezar as paredes, 
esforço evidente também na mais rica produção 
de vasilhames, com grafito, de notável 
sensibilidade artística, decorado segundo um 
gosto geométrico ou, ao contrário, conforme a 
realidade. 

 De acordo com CARVALHO (1986), 
tanto as palafitas

1
 como as primeiras 

construções de pedra já expressavam 
preocupações de agenciamento dos espaços 
internos. As habitações megalíticas possuíam, 
em seus interiores, pedras planas e polidas 
servindo de cama e cadeira e, quando havia 
duas divisões, a primeira era destinada à 
cozinha e a segunda para lugar de repouso. 
Sempre presente também estava uma rústica 
lareira e uma pequena fossa ao centro do 
cômodo, para eliminar a infiltração de águas. 

 As primeiras construções megalíticas 
diferenciavam-se de lugar para lugar, variando o 
número de cômodos, a forma da planta 
(retangular, semicircular ou cônica), o sistema 
de cobertura (plana ou em cúpula, bem 
rudimentar, conseguida através da 
superposição de pedras e lajes) e a orientação. 
Choupanas, tendas, nuragues

2
, iglus, entre 

outros, são tipos de habitações primitivas que 
apresentavam características próprias, 
conforme os povos que os erigiam.   

 Algumas habitações mais recentes, 
como aquelas encontradas no Mar 
Mediterrâneo, possuem paredes de pedra 
polida, de menor espessura e maior 
regularidade do que as construções megalíticas, 
mas reforçadas por troncos, com os interstícios 
tapados com argila, palha triturada e algas 
marinhas. Iluminadas por amplas janelas, 
provavelmente rebocadas, estas casas revelam 
não só uma construção mural complexa, como 
também, pela serventia de cada cômodo 
destinado a um particular, uma organização 
familiar mais evoluída (não faltam ali os 

                                                           
1
 Palafitas eram habitações elevadas pré-históricas, feitas 

de madeira e erigidas em locais lacustres. 
 
2
 Nuragues (do sardo nuraghe = nur, luz + hag, teto) são 

monumentos antigos peculiares à Sardenha, que serviam de 
refúgios e fortalezas durante a idade do bronze, consistindo 
em torres na forma de tronco de cone, cuja base era feita de 
pedra talhada ou bruta, sem argamassa. 
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armazéns, as estrebarias e o forno para cozer o 
pão. 

 De acordo com CARVALHO (1993), à 
medida que a civilização palafita desenvolvia-se 
na Europa oriental, uma agrícola e itinerante 
estendia-se em direção à Alemanha ocidental, 
penetrando na Alsácia

3
 por volta de 1 600 a.C.. 

Foi nestes tempos que a civilização megalítica 
(megas = grande; lithos = pedra) cobriu a 
Península Ibérica, a França, as Ilhas Britânicas, 
a Bélgica e Holanda, a Escandinávia, o Norte da 
Alemanha, o Sudeste da Itália, a Bulgária e 
Malta, com seus imponentes monumentos de 
pedra. 

 Embora de modo isolado em locais 
diversos, a arquitetura neste período já 
ostentava dois de seus atributos permanentes: o 
aspecto estático, que representa a luta contra a 
gravidade nas habitações palafitas; e a intenção 
plástica nos monumentos megalíticos, 
destinados ao culto dos mortos e dos deuses. 
Assim, antes de enfeitar seu abrigo individual, a 
sua casa, e antes de torná-lo capaz de 
atravessar séculos, dotando-o de solidez, o 
homem preferiu fazê-lo nos monumentos, que 
depois tornaram-se os abrigos da religião, sob a 
forma de arquitetura templária erudita.    

 Não é fácil, nem mesmo para os 
arqueólogos, precisar as finalidades a que se 
destinavam este ou aquele monumento 
megalítico, sabendo-se no entanto que, de 
modo geral, destinavam-se a cultuar os mortos 
e as divindades; ou então marcar posições do 
Sol e acidentes de interesse em determinadas 
regiões. Os lugares escolhidos para a sua 
construção eram, na maior parte das vezes, 
grandes planícies ou no alto de colinas, o que 
confirma os cuidados e as preocupações 
girando já em torno da monumentalidade. 

 A Antiguidade foi marcada por muitas 
civilizações, cujo aparecimento é envolto por 
muitos rumores, mas que se caracterizam pelas 
primeiras manifestações plásticas de arquitetura 
erudita e, conseqüentemente, de tratamento 
estético aos espaços internos e mobiliários. 
Estuda-se a seguir seus principais estilos 
decorativos, a saber: o Egípcio, o 
Mesopotâmico, o Persa, o Hindu, o Chino-
Japonês e o Greco-Romano. 

 

                                                           
3
 Alsácia (em francês, Alsace) corresponde à região da 

França do Leste, estendendo-se dos Vosges até o Reno, 
compreendendo aproximadamente os Departamentos do 
Haut-Rhin e do Bas-Rhin. 

11..11..  EESSTTIILLOO  EEGGÍÍPPCCIIOO  

 Conforme DUCHER (1992), situa-se 
os inícios da história egípcia por volta de 2.850 
a.C., sendo que a invenção da escrita coincidiu 
com o reinado dos primeiros faraós sobre a 
totalidade do Egito. Dentre as principais divisões 
dos cerca de três mil anos de existência, 
distingue-se três períodos. O Antigo Império (ou 
Era Menfita), de 2.650 a 2.190 a.C., foi sucedido 
por um período intermediário (2.190-2.000 a.C.) 
e depois pelo Médio Império, que representou a 
fase clássica da arte egípcia, seguida por um 
segundo período intermediário, marcado pelas 
invasões dos hicsos, até 1.580 a.C., quando se 
iniciou o Novo Império, que durou até 1.085 
a.C., a partir de quando se entrou numa fase 
agitada até a invasão do país por Alexandre em 
332 a.C.. Sucederam-lhe os lágidas

4
, depois os 

romanos à morte de Cleópatra em 30 a.C.. 

 Basicamente, a civilização egípcia 
criou construções de barro cru para as 
habitações privadas, além de aplicar, no caso 
dos pobres, troncos de palmeira e argila. Os 
interiores mais modestos eram enfeitados por 
poucos móveis de madeira e esteiras que 
serviam, ao mesmo tempo, de assento e leito. 
Eram de planta retangular ou quadrangular, 
alicerces de pedra e a maioria das paredes de 
argila. A casa egípcia comum era quase sempre 
de dois andares, terminando num terraço, sendo 
circundada por altas paredes e precedida de um 
jardim. As janelas estreitas, situadas somente 
no andar térreo, eram dotadas de persianas e 
de grades de madeira. Os interiores 
apresentavam figuras em afrescos, baixos-
relevos e estatuária. Eram marcadamente 
exatos e de linhas puras, embora nem sempre 
as paredes internas e externas fosse totalmente 
verticais, mas sim inclinadas. As construções 
eram de tipo largo de base e fino de ápice. Isto 
porque os tetos eram planos de tijolos que 
faziam pressão sobre as paredes, o que 
possibilitava desmoronamentos.  

 A vida da família, segundo 
CARVALHO (1993), transcorria grande parte do 
tempo no pátio interno, verdadeiro coração da 
casa, em torno do qual se dispunham os demais 
compartimentos: um pequeno vestíbulo, a 
cozinha, a despensa e as cocheiras. A um canto 
do pátio, uma escada pequena, entremeada de 
patamares, conduzia ao primeiro andar, onde 
ficavam os dormitórios. O terraço, escorado por 
fortes colunas de madeira, era também usado 

                                                           
4
 Lágidas ou lágides corresponde à Dinastia que reinou no 

Egito de 306 a 30 a.C., fundada por Ptolomeu, lugar-tenente 
de Alexandre, e filho de Lagos; de cultura grega, adotaram 
algumas tradições faraônicas. 
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como quarto de empregados, mas, quase 
sempre, preferido pelos familiares para reuniões 
sociais à noite. Pequenos móveis de madeira, 
esteiras em cores vivas e decorações em 
estuque davam à casa um aspecto alegre e 
confortável. Os palácios da classe mais rica 
também eram de argila e destacavam-se pela 
entrada majestosa com batentes, trapezoidal e 
enriquecida daqueles característicos baixos-
relevos e hieróglifos. Às vezes, possuíam 
colunas de pedra e duas entradas: uma pública 
e outra dos moradores. A entrada pública dava 
para um pátio que se comunicava com uma sala 
hipetra a céu aberto; e a entrada privada dava 
ao pátio onde estavam localizadas as 
habitações dos funcionários, cozinhas e 
cisternas. 

 A ordem protodórica marcou sob o 
Antigo Império a transição entre o pilar e a 
coluna. As colunas egípcias possuíam formas 
próprias e estilizadas, partindo de motivos como 
flores-de-lótus em broto ou abertas 
(respectivamente, ordens lotiforme e 
campaniforme), palmeiras (ordem palmiforme), 
papiros (ordem papiriforme) e a própria Deusa 
Hátor

5
 (ordem hatórica). Desenhavam-se 

também lírios e papoulas. As linhas que 
constituíam os desenhos eram gravadas na 
pedra e em seguida cheias de massa colorida, 
geralmente com os tons virgens das cores 
primárias.  

 As principais características dos 
interiores egípcios eram: a predominância de 
cheios sobre vazios, havendo a substituição das 
janelas por iluminação zenital; a predominância 
horizontal nas construções, de aspecto ciclópico 
e misterioso, com policromia interior; a 
decoração profusa através de baixos-relevos e 
desenhos em sulcos coloridos sobre o granito; e 
a temática decorativa expressa através de 
símbolos como o sol alado (Rah), a serpente 
alçada (Uraeus), o escaravelho sagrado 
(Khepri), a cruz egípcia e os hieróglifos.  

 Foi no Egito que se teve início a 
história do móvel, sendo que no século XIX, 
artesãos vão tomar por base os móveis egípcios 
para criar, a partir deles, modelos novos. 
Encontrados nas tumbas, o estado de 
conservação dos móveis era perfeito, 
especialmente se comparado ao observado no 
mobiliário de outros povos, como os do 
Mediterrâneo e outras civilizações mais 
próximas, como as do início do Cristianismo. 

                                                           
5
 A Deusa Hátor era a deusa egípcia da música, do amor e 

da alegria, aparecendo na decoração sob o aspecto de uma 
vaca ou de uma figura humana com chifres e orelhas. É 
encontrada com seus atributos nas colunas hatóricas. 

Isto ocorreu devido aos subterrâneos 
herméticos das tumbas e à falta de umidade. 
Mais de 6.000 peças encontradas, sendo que só 
no túmulo de Tutâncamon (ou Tut-Ankh-Amon), 
aberto em 1924, foram retirados cerca de 1.700. 

 Assim como a pintura respeitava a Lei 
da Frontalidade, segundo GOMBRICH (1988), 
os móveis egípcios seguiam cânones. Tendo 
em vista que as plantas nativas do Egito – a 
palmeira e o tamarindo – não prestavam ao 
mobiliário, houve a necessidade de trazer 
madeiras mais duras e resistentes, vindas da 
Síria e da Fenícia, tais como: pinho, cedro, 
oliveira e figueira. Para os mais pobres, 
utilizava-se a madeira natural, enquanto que 
para os faraós e nobres, os móveis eram 
recobertos de ouro, prata e marfim. Às vezes, 
também eram recobertos com tecidos, bordados 
ou não, com almofadões de plumas. Nos 
móveis de luxo, empregavam-se pastas 
cerâmicas vítreas, tiras de ouro e marfim. 

 A decoração do mobiliário era feita 
através de desenhos geométricos em cores 
vivas, tais como vermelho, amarelo, verde e 
branco. Havia ainda a estilização de plantas, 
como o lótus e o papiro, e de animais, 
especialmente o leão, o falcão (ou Deus 
Hórus

6
), o escaravelho (ou Khepri

7
), o 

escorpião, o pato, a íbis (tipo de garça),  a cobra 
Naja, o crocodilo e a esfinge, que também 
representavam seus deuses. 

 Conforme LISE (1986), o mobiliário 
egípcio possuía características próprias. Os 
assentos ou cadeiras tinham quatro pés, com 
baixos-relevos ou figurando patas de leão que 
pousavam em pequenos cilindros. Havia 
lavrados e incrustações. Como cânones 
empregados na estrutura dos móveis egípcios 
estava o uso de encaixes e cavilhas. Para 
grandes áreas, utilizavam-se tábuas, uma ao 
lado da outra, com transversais, geralmente 
internas, para evitar futuros empenamentos. O 
polimento era feito por pedra-pomes, e os 
tecidos eram fixados através de pequenos 
cravos de madeira. Como cola, empregavam-se  
vísceras de galinha. 

 Nos interiores egípcios, os móveis mais 
utilizados eram as cadeiras, as mesas, as 

                                                           
6
 O Deus Hórus ou falcão era o senhor do céu, cujos olhos 

simbolizavam a Lua e o Sol, sendo um dos aspectos de Rah 
(o Sol), representado por um disco vermelho, assim como 
Uraeus ou serpente, que pode destruir como o Sol pode 
igualmente consumir. 
 
7
 O Khepri ou escaravelho era o símbolo de renascimento e 

de vida, sendo representado sempre empurrando diante de 
si o disco solar em seu curso diurno. 
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camas de noite e de repouso (tipo “chaise-
longue”), além da cama fúnebre, os cofres e 
suas variantes. As cadeiras possuíam pés em 
forma de patas de animal, geralmente felino, 
sendo, às vezes, quadrangulares ou cilíndricos; 
lisos ou com círculos gravados. Algumas, como 
as do faraó, tinham os pés em forma de 
pescoço e cabeça de pato, torneados, sendo o 
bico voltado para o chão, unido ao outro pé por 
uma travessa horizontal, rente ao chão. Sob a 
“pata”, geralmente colocavam-se tacos, para 
melhor preservá-las.  

 Ainda segundo LISE (1986), os pés das 
cadeiras egípcias eram unidos, às vezes, por 
numerosas travessas, verticais ou oblíquas, 
sem ordem prevista. Havia a utilização de 
esquadrias de metal, como reforço do acento 
em contato com o encosto. As cadeiras mais 
primitivas tinham os pés em  X e o encosto 
vertical. A partir do Médio Império, o encosto da 
cadeira egípcia inclinou-se, tornando-se oblíquo. 
Como reforço, no caso dessa inclinação, 
utilizou-se o Pontal. 

 Quanto ao assento, geralmente este era 
côncavo, para melhor acomodação, ao mesmo 
tempo que evitava a queda de almofadões de 
pluma. Apresentavam-se em tecido com fibras 
vegetais, ou numa só peça de couro, podendo 
também ser de tiras de couro entrelaçadas. 
Geralmente, as cadeiras apresentavam-se com 
braços, e em alguns casos, a preocupação com 
o realismo era tão grande, no caso da imitação 
de patas de animais, que faziam as “patas 
dianteiras” verticais e as “traseiras” ligeiramente 
“quebradas”, como são nos animais 
verdadeiros. 

 As mesas eram semelhantes às 
cadeiras, porém, sem tantas travessas, já que 
não sofriam movimento oscilatório do corpo 
humano, mas só o peso inerte dos objetos. A 
partir da Terceira Dinastia, as mesas passaram 
a ser compostas por seis folhas entrecruzadas 
ou contrachapeadas. Quanto às camas 
egípcias, estas possuíam estrutura retangular, 
com trançado de cordas ou correias, sobre o 
qual ia o colchão de plumas. Apresentavam-se 
altíssimas, sendo as mais altas as fúnebres e as 
de repouso, tendo sempre uma banqueta 
auxiliar. Os pés, assim como as cadeiras, 
também imitavam as patas de felinos, no 
sentido realista; tinham sempre um travessão 
decorado – às  vezes com pedras ou pequenas 
pastilhas da cerâmica vitrificada –, para evitar a 
queda de almofadas e mantas. Os bastidores 
das camas tinham forma semelhante aos dos 
assentos, ou seja, côncavos. 

 As camas de repouso  apresentavam-
se, não só mais altas, como mais curtas, 
sempre acompanhadas do uol

8
. As camas 

fúnebres geralmente traziam perfis de felinos, 
tais como o leopardo, o chacal e o leão, 
trabalhados em ouro, prata e esmaltes 
coloridos, além de pedras preciosas. Já nessa 
época, aparecia a cama dobrável, com oito pés, 
sendo encontrado um exemplar no túmulo de 
Tutâncamon. 

 Também eram característicos os cofres 
egípcios e seus derivados, tendo, por vezes, 
como única decoração, a gola

9
, arrematando o 

móvel numa única moldura. As portas eram de 
abrir e, muitas vezes, giravam em torno de eixos 
e pivôs, como os armários atuais. Em geral, os 
cofres eram entalhados e pintados (com 
desenhos geométricos e estilizações), cobertos 
às vezes de tecidos e folhas de metais 
preciosos, com pés ou não. As tampas eram 
retas ou curvas, variando sua estrutura. 
(geralmente em forma de telha). 

 

 

                                                           
8
 O uol correspondia a um apoio em forma de meia-luz, 

empregado para não desmanchar os penteados, de 
trançados complicadíssimos. Além disso, mantinha a 
cabeça erguida. Até hoje, é usado em algumas regiões do 
Japão e em alguns pontos no centro da África. 
 
9
 A gola é um elemento arquitetônico e de mobiliário em 

forma de S, isto é, côncavo-convexo. De acordo com sua 
função no corpo do edifício ou móvel, pode ser uma gola 
invertida (como parte intermediária) ou direita (como parte 
superior, como a cornija). De acordo com a disposição da 
parte convexa, ascendente, se estiver no alto (por exemplo, 
nos capitéis das colunas), ou descendente, se estiver 
embaixo.    
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11..22..  EESSTTIILLOO  MMEESSOOPPOOTTÂÂMMIICCOO  

 Na região da Mesopotâmia, formada 
pelas Bacias dos Rios Tigres e Eufrates, no 
Oriente próximo, vários povos manifestaram 
uma arquitetura específica, especialmente em 
casas feitas em argila, juncos e bambus, além 
de construções suntuosas. Limitando o emprego 
da argila crua às paredes internas, introduziram 
e fizeram uso prevalecente da cozida. E graças 
ao novo material, mais leve, elástico e 
resistente, levantaram perfeitamente “em 
prumo” e aplicaram o sistema de abóbadas para 
a cobertura de cômodos. 

 Segundo CARVALHO (1986), foi 
numa parte desta região chamada Caldéia que, 
em cerca do ano 3.000 a.C., instalaram-se ao 
Sul os sumerianos e, ao Norte, no país de Acad, 
um outro povo que passou depois a se 
denominar “acádios”. Os sumerianos eram de 
origem não-semita, enquanto que os acádios 
eram semitas. Uma outra parte, mais ao Norte 
da Mesopotâmia, conhecida como Assíria, foi 
habitada a princípio por povos não-semitas, que 
tinham vindo de Mitanni, ao Sudoeste da 
Armênia. 

 Os sumerianos desenvolveram-se 
fundando cidades isoladas e autônomas, entre 
as quais Eridu, Ur, Uruk e Uma, na Caldéia; e 
os acádios fundaram as cidades de Kix, Opis e 
Acad, entre outras. Babilônia, fundada pelos 
sumerianos, era a sede do Império Semita, 
localizando-se no cruzamento das rotas que 
conduziam à Assíria, à Pérsia e à Arábia, tendo 
sido invadida pelos assírios em 1.247 a.C., que 
também dominaram a Caldéia.  

 De acordo com MOSCATI (1986), os 
templos e palácios sumerianos possuíam várias 
câmaras. As paredes laterais e da fachada 
principal possuíam pilastras e nichos, o que 
aumentava muita a espessura dos vãos de 
acesso, dando-lhes a forma de túneis 
abobadados. As cores comuns eram o 
vermelho, o branco e o negro. A posição social 
da mulher, na sociedade assíria e babilônia, 
onde era permitida a poligamia, ditou novas leis 
na divisão das dependências, que foram 
divididas em três compartimentos bem distintos 
e todos possuindo um lado para o pátio 
principal: o apartamento destinado às mulheres 
e às crianças, mobiliado de maneira bem mais 
rica do que o resto da casa e ao qual se podia 
chegar somente através de um corredor 
tortuoso e vigiado; aquele masculino, que 
compreendia também numerosos cômodos de 
recepção; e aquele destinado aos trabalhos, 

bastante complexo, pois era constituído de 
cozinhas, fornos, paióis, cocheiras para cavalos 
e dromedários, armazéns e depósitos. 

 A cada apartamento correspondia um 
pátio interno, circundado por uma alta colunata, 
que clareava os recintos, geralmente mal 
iluminados. A decoração era realizada com 
frisos contínuos de touros de cobre e outros 
motivos, sobrepostos a um revestimento de cal 
e madrepérola, com rosetas e flores de gesso 
colorido, imitando plantas. As colunas possuíam 
cerca de três metros, sendo constituídas de 
troncos de palmeira revestidos com betume, 
sobre o qual era assentado um mosaico de 
madrepérola e cal. Suas bases e capitéis tinham 
algum material precioso. 

 Para CARVALHO (1993), as principais 
características dos interiores mesopotâmicos 
eram a monumentalidade e predominância dos 
cheios sobre os vazios, além da policromia 
exterior e interior e simetria; a ocupação de 
grandes superfícies construídas e estrutura 
abobadada, grande riqueza decorativa e 
existência de muitos anexos e compartimentos; 
a cobertura plana e abundantemente 
ajardinada, com pilastras e meias colunas 
dispostas verticalmente; e os baixos-relevos de 
grande teor artístico e temática decorativa 
representada por animais ferozes, caçadas, 
combates e deuses alados – os Lamassi, ou 
seja, touros monolíticos e androcéfalos (dotados 
de cabeça humana) com cinco pernas para, 
conforme o ângulo, parecem parados ou em 
movimento. 

 Também se construíram colunas de 
alvenaria de tijolos, empregando-se telhas 
circulares e calhas rejuntadas. Os assírios e 
babilônios aplicavam a madeira nos tetos dos 
terraços, sempre originária das palmeiras, além 
de construírem abóbadas de berço feitas em 
alvenaria, utilizando argamassa ou aglutinante. 
O mobiliário era de cedro. Babilônia possuía 
casas com três a quatro pavimentos, em 
alvenaria de tijolos e tetos planos. Eram do tipo 
sumeriano ou oriental, de pátio interno central, 
com uma única abertura para a rua. Usava-se 
bastante vegetação, mesmo internamente aos 
ambientes. Para evitar o aspecto monótono e 
frio de seus templos e palácios, os 
mesopotâmicos cobriam as paredes nuas e 
extensas com longos frisos verticais, painéis e 
baixos-relevos de cerâmica esmaltada em 
cores.  

 A decoração mesopotâmica era 
realizada com frisos contínuos de touros de 
cobre e outros motivos, sobrepostos a um 
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revestimento de cal e madrepérola, com rosetas 
e flores de gesso colorido, imitando plantas. Era 
comum ladear as portas dos templos, sobre um 
grande degrau, com dois leões de cobre e uma 
colunata, geralmente constituída de troncos de 
palmeira revestidos com betume, sobre o qual 
era assentado um mosaico de cal e 
madrepérola.  

 Nos zigurates
10

, segundo NORBERG-
SCHULZ (1976), as escadas e rampas por si só 
já figuravam como elementos plásticos de 
primeira ordem, na unificação das plataformas 
sobrepostas daqueles gigantes escalariformes 
(volumes em degraus). Suas entradas eram sob 
um estreito arco de meio ponto ou de vários 
centros, o que em muito contrastava com a 
amplitude daquelas que se processavam sob 
colunas unidas na parte superior por lintéis 
retos, com o franco domínio das horizontais. 
Com a finalidade de decorar as partes mais 
elevadas dos seus edifícios (templos e 
palácios), os assírios e babilônios usavam 
ameias, que quebravam, sem apreciável 
vantagem plástica, as grandes linhas 
horizontais.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
10

 O zigurate assírio-babilônico era simultaneamente templo 
e observatório astronômico, com cerca de 100 metros de 
altura, compondo-se geralmente de um maciço 
escalariforme, onde se subia por escadas e rampas, no alto 
do qual se encontrava o templo propriamente dito. 

11..33..  EESSTTIILLOO  PPEERRSSAA  

 Atual Planalto do Irã, a região da 
Pérsia antiga separava a Bacia dos rios Tigres e 
do Eufrates daquela do Indo, tendo por limites 
ao Norte, o maciço de Elbours e as cadeias que 
o ligam por um lado aos montes da Armênia e 
por outro ao Afeganistão. A Leste, os montes 
Bolour e Hindu Kuch; ao Sul, o Oceano Índico; e 
a Oeste, o Golfo Pérsico e a cadeia do Zagros e 
o Ararat. Os persas descendiam das mesmas 
raízes étnicas que os habitantes da Índia, os 
gregos, os germanos, os eslavos e os celtas. 
Tiveram como principais cidades Persépolis, 
Susa, Ecbátana e Pasarga, dominando os 
atuais territórios da Rússia, da Turquia asiática, 
parte do Turquistão, o Afeganistão, o 
Beluchistão, parte do Industão e o Egito. 

 Sofrendo a influência de assírios e 
babilônicos, além de egípcios e gregos, os 
persas criaram muitos palácios e túmulos a 
partir de plataformas elevadas e ornatos 
esculpidos, cujos motivos decorativos eram 
touros alados com cabeças humanas, leões 
alados, baixos-relevos e ladrilhos esmaltados 
em cores. Nos interiores persas, os aposentos 
masculinos eram também separados dos 
femininos, inclusive estes últimos até surgiam 
em pavilhões separados por altos muros. Como 
na casa assíria, os aposentos eram geralmente 
menores e mais desadornados daqueles de 
recepção. Não eram os móveis, levíssimos e 
escassos como em todas as moradas orientais, 
que davam a impressão de riqueza, mas sim os 
tapetes, as cortinas, as almofadas e, sobretudo, 
a riqueza e a preciosidade do vasilhame que, 
com jóias e cerâmicas decoradas, com 
estilização de animais e flores, constituíam o 
máximo orgulho da Pérsia. 

 Segundo CARVALHO (1993), os 
persas herdaram dos orientais aquela atração 
irresistível pelo leão, pelo touro e pelos 
monstros androcéfalos que povoavam todos os 
recantos de seus edifícios, desde a coluna até 
as paredes. O luxo e a policromia dos seus 
ladrilhos e cerâmicas de invulgar beleza, assim 
também como o hábito de esculpir em baixo - 
relevos, vieram-lhes da Assíria e da babilônia. A 
sua cornija era realmente egípcia. Os touros 
geminados nos capitéis eram também por vezes 
substituídos por licórnios (leões com um único 
chifre). 

 Conforme KOCH (1998), o emprego 
da abóbada e da cúpula pelos persas estendeu-
se até Constantinopla e fez surgir a estruturação 
da arquitetura bizantina. A principal 
característica dos ornatos era sua forma 
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geométrica repleta de losangos, espirais e 
triângulos. Havia ainda um alto grau de 
estilização, o que promoveu vários motivos 
ornamentais, que variavam de região para 
região, devido a diferenças de flora e fauna. 
Posteriormente, o estilo acabou alterando-se 
pela influência muçulmana. 

 As principais características dos 
interiores persas eram: a modulação, harmonia 
e proporção construtiva, além de esbeltez e 
policromia interna e externa; a profusão de 
baixos-relevos e temática decorativa baseada 
em leões, touros e monstros androcéfalos de 
quatro patas; as colunas com capitéis 
compostos por volutas (elementos espiralados), 
touros opostos pelas costas e licórnios (animais 
de um só chifre), além de fuste com caneluras e 
base; e a influência egípcia (salas hipostilas e 
cornijas), mesopotâmica (cerâmica e baixos-
relevos) e grega (escala e proporção humana). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11..44..  EESSTTIILLOO  HHIINNDDUU  

 A história da construção templária na 
Índia antiga divide-se em três fases: a 
Bramânica, antes do século III a.C.; a Budista, 
deste século até o século V da Era Cristã; e, 
finalmente, a Segunda Época Bramânica, que 
vai do século V até o VIII. Foi no período budista 
que apareceram os primeiros topes ou 
monumentos hemisféricos, que se elevavam 
sobre as relíquias de Buda, lá pelo século III 
a.C.. Contemporâneos a estes, estão também 
os templos subterrâneos, escavados na rocha 
viva, repletos de colunas com as suas paredes 
recobertas por baixos-relevos e pinturas, com 
um tope no fundo do santuário. Em torno do 
templo budista, estava sempre um mosteiro que 
por vezes era também construído em 
escavação feita na rocha.  

 A propagação da fé budista e da 
islâmica deu impulso na arte indiana, sendo que 
o Budismo deu origem a um estilo decorativo 
bizarro, cuja forma fica inteiramente escondida 
pela ornamentação; e o Islamismo produziu um 
estilo cheio de “arabescos” e formas 
eminentemente da arte muçulmana. Tendo em 
seus pagodes o máximo de sua expressão 
arquitetônica, estes possuíam várias salas, 
vestíbulos, uma espécie de santuário e, em 
alguns casos, alguns andares sucessivos. O 
pagode hindu era inicialmente um pequeno 
oratório, caracterizando-se mais tarde por sua 
altura, ora com faces curvas, ora com o aspecto 
de vários cubos superpostos – cada vez 
menores, à medida que sobre a construção.  

 Segundo CARVALHO (1993), o 
exame mais agudo da arquitetura hindu revela 
ao primeiro instante a decomposição da 
totalidade da obra em outras parciais e 
secundárias, onde a preocupação do detalhe 
fala a favor de um grande espírito analítico. 
Desta forma, desfilam, diante dos olhos do 
observador, um número incontável de elefantes, 
leões, camelos, cavalos, aves, deuses 
andróginos, flores e entidades fantásticas, ora 
isolados, ora ordenados segundo as leis 
estéticas da repetição e da alternação, cobrindo 
imponentes baixos-relevos ou colorindo 
superfícies lisas. A coluna indiana terminava 
formando esferas ou ovóides (elefantas) e as 
ornamentações eram rebuscadas e artesanais. 

  Os indianos coloriam as suas 
construções de pedra não sem primeiro revesti-
las de massa. Abundante, pesada, heterogênea 
e luxuriosa, a decoração se sobrepõe a uma 
arquitetura vazia de valores construtivos 
propriamente ditos, e pobre de “achados” 
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importantes. Aparece ali, pela primeira vez na 
História da Arte, a tendência barroca de 
esconder a estrutura fundamental da obra por 
baixo de uma avalanche de esculturas, que se 
sucedem sem lógica e, à miúde, sem relação 
entre si, mas que produzem no observador, 
aquela sensação de movimento desordenado e 
de revoluteios, que se poderia chamar 
paradoxalmente de sensualismo místico. 

 Para CARVALHO (1986), eram estas 
as características dos interiores indianos: a 
modulação e gosto pelo fantástico, com 
decoração profusa em cores suaves e 
predominância de formas piramidais, esféricas e 
escalariformes; e a simetria absoluta e aspecto 
monumental, cuja temática predominante são 
animais selvagens e mitológicos; flores, deuses 
e monstros; 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11..55..  EESSTTIILLOO  CCHHIINNOO--JJAAPPOONNÊÊSS  

 Influenciada pela religião budista, a 
arquitetura de interiores chinesa expressa-se 
através de pagodes com colunas de madeira, 
sem capitéis, cobertos de telhados recurvados 
nas bordas. Era uma arquitetura ortogonal, onde 
predominavam as linhas horizontais e os 
ornatos feitos nas colunas e nas nervuras dos 
telhados. Os motivos ornamentais preferidos 
eram os dragões e as quimeras, sempre 
bastante rebuscados. 

 As casas dos mercadores eram, por 
vezes, de diversos andares, mas aqueles 
superiores serviam de armazém para as 
mercadorias. Geralmente, ao invés, a casa 
chinesa era de um só andar, de preferência 
construída ao centro de um parque e acima do 
solo mediante um aterro; era formada por um 
conjunto de aposentos retangulares ou 
quadrangulares. Nas residências dos ricos, eles 
eram bastante numerosos, ao passo que, nas 
das famílias da classe média, reduziam-se a um 
vestíbulo ou sala de visitas e a um quarto 
bastante comum, onde, geralmente, faziam-se 
as refeições e, segundo um complicado ritual, 
servia-se o chá, mas também, em falta de 
outros aposentos, dormia-se sobre colchões 
improvisados com esteiras, geralmente ocultos 
durante o dia em nichos apropriados; um pátio 
interno, no qual os moradores costumavam 
reunir-se nas boas estações, iluminava os 
aposentos, habitualmente privados de abertura 
sobre a fachada principal.  

 Conforme BEDIN (1986), serviam de 
tapumes, diante das aberturas, painéis de papel 
oleado, de gaze ou madrepérola, ou 
simplesmente cortinas, ao passo que leves 
biombos de junco, de seda ou de papel, 
freqüentemente pintados com rara maestria, 
eram instalados, aqui e acolá, para criar ângulos 
mais recatados, a fim de poder-se conversar 
sossegado ou repousar. A casa chinesa, nos 
seus mais aperfeiçoados exemplos, era também 
dotada de um curioso sistema de calefação: em 
lugar de fogareiros, usados pelos pobres, um 
sistema de tubos de terracota, embutidos nas 
paredes, propagava o calor, que era 
constantemente alimentado do lado externo. As 
paredes, atapetadas de seda multicor, os 
móveis laqueados ou entalhados, as porcelanas 
e os metais esmaltados, os revestimentos de 
louça dos pátios, onde, entre as colunas, se 
exibiam, pintados com rara maestria, os retratos 
de antepassados, conferiam, afinal, às 
residências citadinas um aspecto de rara 
alegria. 
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 De acordo com CARVALHO (1993), 
embora nascido na Índia, o pagode chinês 
também é bastante típico. Construído de 
madeira – com exceção do embasamento que 
por vezes era de alvenaria de pedra –, ele se 
elevava a uma altura de 50 metros com seus 
cinco e até mesmo sete pavimentos. A planta 
era geralmente quadrada, havendo no entanto 
alguns que exibem a forma poligonal na base. O 
pavimento térreo destas construções era 
destinado ao oratório propriamente dito, onde 
eram expostas as imagens sagradas, enquanto 
que os outros eram utilizados como belvederes. 
A sua decoração interior tinha como tema 
principal uma viva e exuberante policromia, que 
se ajustava maravilhosamente aos inúmeros e 
delicados recortes das colunas e outras peças, 
que davam ao conjunto um aspecto rendilhado 
e deveras bizarro. 

 Quanto ao Japão, sua história passou 
a ser escrita por volta do ano 600 a.C., época 
em que reinava Jimu, que fundou uma dinastia 
que se prolongou por mais de 2.500 anos e por 
onde desfilaram 123 imperadores. No século VI, 
o Budismo chegou ao país para ali fixar-se, 
depois de guerras religiosas, sendo a China sua 
maior influência cultural e política. Se os 
chineses dominavam a porcelana, os japoneses 
por sua vez inventaram os vernizes e as lacas 
(charão) e inauguraram uma esplêndida 
arquitetura de madeira, onde brilham as cores 
mais puras como o vermelho sangue-de-dragão, 
o azul-escuro, o amarelo, o negro e o dourado. 

 Bastante próximo da arte chinesa, o 
interiorismo japonês também destaca-se pelo 
trabalho em madeira, pela decoração templária 
e pela ornamentação com dragões e monstros 
fabulosos. Caracterizando-se pela maior 
simplicidade, o trabalho em madeira é polido e 
tem partes ornadas com bronze dourado. 
Paredes e tetos eram cobertos com ouro e 
cores brilhantes. Eram estas as principais 
características dos interiores orientais: o 
aspecto formal delicado, elegante e bizarro, 
além de modulação e dominância de vazios 
dobre cheios; e os materiais leves, policromia e 
emprego abundante de papéis pintados e 
biombos, cuja temática decorativa são dragões, 
pássaros e árvores. 

 Os japoneses herdaram da China o 
hábito do emprego das divisões móveis. Assim, 
os biombos e as Tênues paredes de bambu 
deslocavam-se com grande facilidade, sob os 
tetos envernizados de esteira no interior de suas 
residências leves e coloridas, aumentando ou 
diminuindo salas, extinguindo ou criando 
quartos, onde o mobiliário escasso – já por força 

das contingências – mais destaca e ressalta 
ainda a singeleza de seus interiores, a 
decoração de suas portas e as suas respectivas 
coloridas. Possuindo um senso estético muito 
aguçado e puro, em relação ao ambiente 
circundante, as suas casas erguiam-se sempre 
em locais aprazíveis, rodeadas de primorosos 
jardins, uma vez que os arquitetos japoneses 
sempre foram também exímios e eminentes 
paisagistas.  
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11..66..  EESSTTIILLOO  GGRREECCOO--RROOMMAANNOO  

 A arte grega conheceu o auge de seu 
desenvolvimento entre os séculos VI e IV a.C., 
sendo sua arquitetura lógica e racional, 
consistindo em lintéis sobre colunas, as quais 
eram ligadas por duas vergas de pedra, a 
arquitrave. O conjunto formado por colunas que 
sustentam um entablamento era chamado de 
“ordens”. Conforme DUCHER (1992), as ordens 
gregas são um exemplo de harmonia ritmada, 
isto porque as dimensões do conjunto eram 
subordinadas a uma medida de referência 
tomada no edifício: o diâmetro  ou o raio médio 
da coluna. 

 Logo, a principal contribuição grega 
foram as ordens arquitetônicas, que consistiam 
em conjuntos formados pela combinação de 
colunas (base, fuste e capitel) e entablamento 
(arquitrave, friso e cornija). Havia basicamente 
três ordens: a dórica, a jônica e a coríntia (Fig. 
1.8). A ordem dórica é austera, vigorosa e 
robusta, associada sempre à beleza e razão. 
Sua coluna repousa diretamente (sem base) no 
embasamento (estilóbato), sendo que a 
passagem do fuste cônico para a arquitrave 
retangular dá-se através de um capitel de 
extrema simplicidade: uma placa, o ábaco, 
colocado sobre uma espécie de coxim, o 
equino, cujo perfil, na época áurea, era de uma 
firmeza admirável. 

 Nenhuma ornamentação, nem no 
equino nem no ábaco, vinha contrariar a função 
de suporte da coluna sob o entablamento, cujo 
friso era dividido em tríglifos e em métopas, 
lembranças das construções em madeira. Às 
cabeças das vigas correspondiam os tríglifos e 
aos vãos entre as vigas correspondiam as 
métopas. As gotas representavam as cavilhas 
que, na construção de madeira, serviam para 
fixar as tábuas. A cornija compreende o 
lacrimal, sustentado pelos mútulos, e  recebe 
sobre a cimalha o frontão e suas duas 
vertentes.   

 De acordo com CONTI (1986), à 
austeridade da ordem dórica sucedia a graça da 
ordem jônica, cujas colunas eram mais esbeltas 
e tinham sempre uma base. Ora era a base 
ática, ora era a base jônica. A primeira era 
formada de dois toros separados por uma 
escócia devido à sombra projetada pelo toro 
superior. A função do capitel de sustentação ou 
de suporte exprimia-se aqui pela curvatura que 
liga as duas volutas; essa curvatura dá a 
impressão de uma mola que se flexiona sob o 
peso do entablamento, o qual era dividido em 
três faixas formando saliência, um friso 

decorado com baixos-relevos e uma cornija com 
lacrimal e cimalha decorada. As caneluras dos 
fustes das colunas jônicas, ao invés de serem 
separadas por uma aresta viva como na ordem 
dórica, eram separadas por uma fina tira lisa. 

 Quanto à ordem coríntia, seu capitel, 
de aspecto metálico, era composto de fileiras de 
folhas de acanto mole, cuja extremidade era 
ligeiramente arredondada. O ábaco era côncavo 
e cada ângulo repousava em duas folhas 
reduzidas; e o entablamento era de uma riqueza 
extrema: a cornija era enriquecida de 
modilhões

11
 de caixotões esculpidos. Segundo 

SUMMERSON (1982), os romanos apropriaram-
se das ordens gregas, sendo que suas colunas 
dóricas possuíam base, a arquitrave ficava a 
prumo da coluna em vez de ser saliente, e o 
friso era muitas vezes ornado de bucrânios

12
. Já 

o jônico romano tinha um capitel cujas volutas 
eram menores e o entablamento mais rico, 
decorados com guirlandas

13
 e de base ática. A 

ordem compósita foi a aliança romana do jônico 
com o coríntio gregos, encontrada 
principalmente nos arcos de triunfo. 

 As casas dos ricos atenienses, 
embora revelassem um gosto requintado, pelo 
material empregado e simplicidade do 
mobiliário, não alcançaram nunca a elegância 
das construções públicas, e isto porque os 
homens preferiam de muito a vida pública à vida 
doméstica. Eram construídas segundo o mesmo 
esquema das casas da classe média: um 
vestíbulo, geralmente elegante e ornamentado 
por estátuas, porquanto servia de sala de 
espera para os fornecedores e amigos, que 
conduzia, através de uma segunda porta de 
entrada e um corredor, ao pátio, e era dominada 
pelo altar central, dedicado a Zeus, e por dois 
altares laterais, dedicados aos deuses da 
propriedade e da família. 

 Ao lado do pátio, abriam-se: o 
apartamento para hóspedes, os banheiros, as 
cozinhas, que continham o forno e o moinho de 
trigo, e outros numerosos cômodos para 
serviço. Ao alado oposto da entrada, abria-se o 
andronitide, isto é, o apartamento dos homens; 
o apartamento bastante completo da dona da 

                                                           
11

 Modilhão  correspondia à cabeça da viga do entablamento 
de templo grego. 
   
12

 Bucrânios eram ornamentos romanos representando 
crânios de boi com os chifres enguirlandados, uma vez que 
destes pendiam cascatas de folhagens, especialmente 
utilizados nas métopas dos frisos da ordem dórica romana. 
 
13

 Guirlandas eram em geral bastante pesadas, ligando as 
figuras de Amores alados que se alternavam com 
candelabros, e encontradas freqüentemente ornamentando 
os frisos da ordem jônica romana. 
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casa (gineceu), das crianças e das ancilas, 
ficava no andar superior, indefectível nos 
prédios urbanos. Nas casas suburbanas, o 
gineceu ficava em continuação ao andronitide, e 
a este se seguia um jardim murado. De vez em 
quando, o primeiro andar servia de armazém e 
até de habitação de escravos. Em Atenas, 
freqüentemente, as casas eram dotadas de dois 
ou três andares; cada andar, depois, era 
alugado. Havia três tipos de casas romanas: a 
primitiva ou domus; a de campo ou villa; e a de 
vários andares ou ínsula. Os ambientes eram 
caracterizados por pinturas murais e pela 
ornamentação ou estuques coloridos, bastante 
influenciados pelos ambientes gregos. 

 Eram estas as principais 
características dos interiores greco-romanos: a 
elegância, ritmo, proporção, harmonia e 
modinatura

14
, além de policromia interior e 

exterior, baixos-relevos (tímpanos e frisos) e 
temática decorativa baseada em deuses, heróis, 
folhas de acanto, palmitos estilizados 
(palmetas), rosetas

15
 e formas cardióides; e o 

emprego de ordens arquitetônicas e uso de 
materiais como o tijolo, pedra, madeira 
(telhados e escoramento), mármore e 
argamassas (cal, areia e pozolana). 

 Segundo SUMMERSON (1982), os 
espaços internos na Grécia e Roma antigas 
eram decorados por afrescos, formando 
grandes painéis que tinham, no centro, um 
pequeno motivo alegórico, e também uma 
arquitetura fingida, com colunas de uma leveza 
irrealizável, num conjunto muito confuso e de 
aspecto frágil; e estuques, relevos aliados às 
pinturas, que representavam muitas vezes 
temas fantasiosos e mitológicos, reunidos em 
arabescos ou em combinações geométricas, os 
grutescos. As cores dominantes eram o ocre, o 
preto e o vermelho-acastanhado.  

 Entre os motivos decorativos gregos 
destacaram-se a antefixa (telha com forma de 
uma estrela e decorada de palmetas, que era 
fixada na extremidade de cada fileira de telhas 
chatas); o acrotério (ornamento disposto na 
cumeeira e nas extremidades do frontão dos 
templos, cujas formas eram variadas, tais como 
vasos, vitórias, etc.); as goteiras (cabeças de 

                                                           
14

 Modinatura ou molduragem corresponde ao conjunto das 
molduras arquitetônicas gregas, podendo as mesmas serem 
côncavas (escócias) ou convexas (tosros); ou ainda, ao 
mesmo tempo, côncavas e convexas, como na gola reversa. 
Nunca o ornato alterava a pureza do perfil da moldura e sim 
aliava-se ao perfil que ele acentuava. 
 
15

 Rosetas consistiam em folhagens ao redor de um botão, 
que ornamentavam freqüentemente o centro dos caixotões 
das abóbadas greco-romanas. 

leão empregadas para ornamentar as goteiras 
que recebiam as águas de chuva, que saíam 
pela boca do leão); as contas (ornatos que se 
encontravam acima e abaixo de rosetas, na 
forma de rosários, separadas por dois discos 
bojudos chamados piões); os óvalos (ornatos 
com a forma de um ovo e separados por um 
dardo ou por uma flecha); as gregas ou 
meandros (combinações de linhas retas 
interrompidas) e os frisos (mosaicos e trajas 
decorativas, nas quais formas alongadas 
amoldam-se às formas arredondadas, havendo 
a alternância de palmetas e de ramos de lótus 
desenhados com certa secura). 

 Quanto aos motivos decorativos 
romanos, estes eram os mais freqüentes: as 
folhagens espiraladas (enrolamentos de folhas 
de acanto ao redor de uma roseta, começando 
em geral num torso de Amor alado, cuja parte 
inferior prolongava-se numa base de folhagem); 
as coroas (ornamento de aspecto pesado, 
geralmente de belo lavrado, sendo que na 
maioria das vezes possuía duas fitas na parte 
inferior, que se desenvolviam de cada lado); as 
vitórias aladas, cujos pés repousam em um 
globo e colocadas muitas vezes nas pedras 
angulares dos arcos de triunfo; e as águias, 
freqüentemente apresentadas de frente, com as 
asas abaixadas e a cabeça de perfil.     

 Muito importante, entre o mobiliário 
greco-romano, segundo CONTI (1986), era o 
leito, que não servia somente para dormir, mas 
também para comer, escrever, etc., e que 
possuía variadas formas, e enriquecido por 
almofadas e fazendas preciosas. As mesas 
eram algo baixas e serviam quase que 
exclusivamente para comer. As cadeiras eram 
construídas em várias formas e dimensões. Os 
gregos, quanto ao mobiliário, procuraram 
afastar-se das influências orientais e preferiam 
que, em seus aposentos, tudo fosse inspirado 
em uma pureza de linhas aliada a uma 
simplicidade de formas, que davam uma 
impressão de sóbria elegância. 

 No que se refere ao mobiliário grego, 
as notícias foram obtidas, na maioria, através da 
cerâmica e dos baixos-relevos, observando-se 
grande influência oriental e egípcia. As 
madeiras mais utilizadas foram o pinho e o 
cedro, mas, como os gregos tinham por hábito a 
vida mais ao ar livre que em recintos fechados, 
tanto a vida pública como a privada, utilizaram 
outros materiais mais resistentes para o 
mobiliário, tais como o bronze (trabalhado com 
repuxados e cinzelados), o granito e o mármore 
(geralmente lavrado). Como no Egito, as 
madeiras eram recobertas com folhas de metal 
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ou filetadas; e os tecidos muito ricos, de 
procedência e/ou estilo oriental. As cores mais 
usadas no mobiliário foram o vermelho, o azul, o 
amarelo e o verde. 

 Na Grécia antiga, os móveis mais 
usados eram a cadeira, a mesa, a arca, a cama 
e o triclínio. As cadeiras possuíam encosto; 
respaldo côncavo, às vezes, com almofada; pés 
geralmente curvos (klismos), próprios para solos 
terrosos, em forma de patas de animais, sendo 
usadas também cadeiras sem encosto, como 
banquetas sem grandes detalhes. Uma cadeira 
rara que chegou aos nossos dias foi aquela 
encontrada no teatro de Dionísio, feita de 
mármore, cujo espaldar é ornado de pescoços 
de cisnes, e pousando sobre patas de leões. 

 A mesa comum era bastante simples, 
com quatro pés, sendo que podia ter três pés 
(trípode), quando era usada geralmente como 
aparador. A arca tinha tampa reta ou curva, de 
madeira pintada com assuntos mitológicos, 
palmas, ovais, etc., havendo também tampas 
em duas águas. A cama grega (kline) era 
altíssima, semelhantes às dos egípcios. Tinha 
pés torneados, acabando em volutas, com 
desenhos estilizados de palmas, ovais e outros 
ornamentos. Já o triclínio, este ficava entre a 
cama e o sofá, com três lugares, que tinha por 
finalidade acolher as pessoas para as refeições; 
possuía forma em U, com assento largo. 

 Conforme CARVALHO (1993), o 
mobiliário romano antigo, todo em estrutura 
rígida, foi estudado através das ruínas de 
Pompéia e Herculano, cidades soterradas 
devido à erupção do Vesúvio, em 79 d.C.. Seus 
móveis eram feitos de madeira, pedra e bronze, 
embora tenham sido encontrados móveis de 
vime. Os de bronze eram muito ricos, às vezes 
gravados e cinzelados; outras, recobertos de 
prata e outros metais preciosos. Os elementos 
mais freqüentes era a cadeira, a mesa, o 
armário, a cama e respectivos adornos. Os 
tripés serviam de altares portáteis, consistindo 
numa bacia de bronze assentada num tripé de 
metal, a qual servia para o vinho das libações 
ou para o incenso. 

 As cadeiras romanas eram “circulares” 
ou cilíndricas, feitas em bronze, pedra ou vime. 
Algumas traziam “descanso” para os pés. 
Possuíam pés torneados com discos finos 
(lenticulares). Nesta época, apareceu a curul, 
uma banqueta com pés cruzados, às vezes, 
com alças para transporte de autoridades. As 
mesas apresentaram-se de vários formatos: 
redondas, quadradas ou retangulares; com pés 
de pedra ou bronze, torneados ou estriados, 

terminando em garras; e com tampos de 
madeiras exóticas. Surgiu o cartibulum, uma 
mesa de três pés, geralmente usada como 
aparador (como na Grécia), além da “mesa de 
campo”, mesa dobrável em bronze. 

 Foi bastante utilizado na época de 
Roma antiga o lararium era um tipo de oratório, 
localizado no hall de entrada, que se prestava 
às orações dedicadas aos antepassados da 
família. As arcas romanas eram semelhantes às 
dos egípcios e dos gregos, porém com pés mais 
largos. As camas eram geralmente de bronze, 
sendo que passou a ser cada vez mais 
importante o tecido de revestimento, em forma 
de almofadões e tapeçarias. Os romanos 
utilizavam também o triclínio e costumavam 
recobri-lo igualmente com ricas tapeçarias. 
Como adorno mais comum, empregavam em 
larga escala o lampadário, variando o material 
do mesmo, conforme as posses de seu 
proprietário. 

 Para a iluminação, eram utilizados 
lustres, candeeiros e candelabros. Os lustres 
apresentavam muitas vezes a forma de uma 
taça com múltiplos bicos. Os candelabros 
repousavam em três pés em garras e recebiam 
um candeeiro no alto. 
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22..  EESSTTIILLOOSS  MMEEDDIIEEVVAAIISS  

 De acordo com CARVALHO (1993), 
não decorrerão vinte anos após o triunfo do 
Cristianismo sem que se desmoronasse a 
unidade do Império Romano, o qual se dividiu 
no Império do Ocidente, derrubado 150 anos 
depois pela invasão dos bárbaros, e do Oriente, 
que viveu ainda seis séculos. A Idade Média 
durou aproximadamente dez séculos, do V ao 
XV, caracterizando-se pela polimerização da 
sociedade ocidental, especialmente devido ao 
Feudalismo, além de várias transformações 
sociais, políticas e econômicas, concentradas 
na Europa. 

 A arquitetura cristã originou-se da 
síntese contraditória de um surto com uma 
decadência. As invasões dos povos do Norte da 
Europa derrocaram o poderio de Roma e, 
simultaneamente, florescia, na Pérsia, a 
civilização sassânida. Enquanto isso, as 
caravanas percorriam a Síria e a Armênia, 
espargindo a fusão de elementos greco-
romanos e persas, que iriam ter um encontro 
famoso em Constantinopla. Esta cidade, antes 
chamada Bizâncio, foi fundada em 750 a.C., 
deixando de ser colônia grega quando, 
conquistada pelos romanos em 326 d.C., 
passou a ser a capital do Império de 
Constantino, daí o seu nome.  

 Foi em Constantinopla que se 
processou o encontro das arquiteturas do 
Oriente e do Ocidente. Do Oriente, chegaram a 
cor e a riqueza dos materiais de decoração e de 
interiores, enquanto que do Ocidente vieram as 
belas proporções e o arrojo construtivo. A 
cúpula e as colunas greco-romanas integraram 
nesta cidade um conjunto dentro do qual se 
estruturou um genuíno rosário de construções 
religiosas de grande valor plástico. Os arcos, as 
abóbadas e as cúpulas foram então os 
elementos construtivos que se movimentaram e 
regulamentaram o sentido plástico e estático 
dos acontecimentos, passando de estilo a outro. 

 Além do advento do Estilo Bizantino, 
por volta do ano 600 de nossa era, Maomé 
criava as páginas do Alcorão, o livro sagrado do 
Islamismo, fazendo sua doutrina espalhar-se, 
juntamente com seu estilo próprio, com o vigor 
da conquista na direção da Síria, Pérsia, Ilhas 
de Chipre, Creta e Rhodes, pelo Egito, África do 
Norte e Espanha, penetrando toda a costa Sul 
do Mediterrâneo e avançando para o Norte até 
o Turquestão. As construções muçulmanas 
saíram da Península Arábica e vagaram pelo 
mundo medieval, limitando-se inicialmente em 
adaptar os prédios existentes à sua religião. 

Paulatinamente, sua arquitetura, que bebeu nas 
fontes da Pérsia e do Bizâncio, foi se 
individualizando, embora ostentasse de modo 
diversificado em várias regiões conquistadas, 
até que, no século X, o Estilo Islâmico ou 
Sarraceno se apresentasse constituído. 

 Segundo JORDAN (1985), enquanto 
no Oriente bizantino e na esfera muçulmana, a 
arquitetura desenvolvia-se de maneira 
magnificente, no Ocidente medieval, 
terrivelmente acossado pelos bárbaros, a 
carência de tempo, a falta de tranqüilidade e a 
escassez de recursos para o seu progresso no 
campo das criações mantiveram-na estagnada. 
Refugia-se assim a arquitetura nos claustros, 
limitando-se à imitação e à reprodução dos 
planos de Bizâncio. Com a chegada dos séculos 
XI, com suas peregrinações em massa, e XII, 
com as Cruzadas e as Comunas, nascia o Estilo 
Românico, expressão de uma época em que se 
constituíam os idiomas “romance”, próprios de 
cada nacionalidade de raça latina mas todos 
degenerados da língua romana. 

 De fato, o caráter que distinguia a 
arquitetura românica foi o de uma 
transformação das formas latinas, resultante de 
duas componentes: uma que era a necessidade 
de se construir templos em mais profusão que 
as mesquitas e mais duráveis que as basílicas 
romanas. A segunda mergulhava as suas raízes 
no estudo dos monumentos sírios, persas e 
bizantinos, cuja tônica era a abóbada. 

 Para CARVALHO (1993), não existe 
uma linha demarcatória, uma fronteira nítida, 
que configure com clareza a passagem da 
arquitetura românica para gótica que lhe seguiu. 
Das experiências anteriores com abóbadas e 
cúpulas, passou-se à outra pesquisa 
eminentemente técnica, que se estendeu sobre 
ambos períodos: abobadar a basílica latina. Da 
mesma forma, a demanda por vãos maiores fez 
nascer a pesquisa estrutural das construções 
gótica, marcadas pelas abóbadas de arestas, 
pelos arcos ogivais e pelos contrafortes de 
pedra, típicos do Estilo Gótico.  

 A seguir, aborda-se estas principais 
manifestações arquitetônicas da Idade Média – 
os Estilos Islâmico, Bizantino, Românico e 
Gótico –, enfatizando assim os aspectos 
interiores e de mobiliário, objetivos da presente 
pesquisa.  



 17 

 

 

 

22..11..  EESSTTIILLOO  IISSLLÂÂMMIICCOO  

 À semelhança dos romanos, os 
árabes construíram em todas as regiões por 
onde passaram, e, conseqüentemente, 
empregando os mais diversos materiais de 
construção, que nelas iam encontrando. Assim, 
a pedra, o adobe, o tijolo, o mármore e a 
cerâmica vidrada, sob a forma de mosaicos, 
foram muitas vezes por eles explorados. Em 
relação aos sistemas construtivos, utilizaram 
inúmeros tipos de abóbadas e cúpulas, não 
relativamente maciças como as bizantinas, mas 
ocas, formadas por paredes duplas. 

 De acordo com CARVALHO (1993), a 
abóbada sobre pendentes era reproduzida sob 
as seguintes formas prediletas: a de trompas 
derivada da Pérsia, a alveolada, a de 
estalactites constituída por uma série de 
prismas ocos, colados ao intradorso, de função 
meramente decorativa em nada afetando o 
equilíbrio da cúpula, e a de triângulos esféricos, 
que fez a sua aparição depois da tomada de 
Constantinopla pelos turcos e de origem 
genuinamente bizantina. 

 Guiados exclusivamente pelo seu 
sentimento religioso, os muçulmanos 
produziram uma arte, na qual havia a absoluta 
proibição de representações naturalistas de 
homens, animais ou plantas. Disto resultou uma 
decoração baseada no desenho de caracteres 
árabes denominados “arabescos”. Os 
interiores eram luxuosos, com colunas e capitéis 
que lembram o Bizantino, além de cúpulas e 
arcos característicos. O Estilo Islâmico, também 
denominado Sarraceno, Muçulmano ou 
Maometano, desenvolveu-se em várias regiões 
na Europa, África e Ásia, ocorrendo muitas 
derivações. 

 Geômetras por excelência, os árabes 
exploraram ao máximo todas as variações que 
pode apresentar um arco, que sempre 
preferiram quebrado, se bem que simétrico. 
Desta maneira, construíram o arco de meio 
ponto, o sobrelevado, o ogival, o arco em 
ferradura, o lobulado e o de colchetes, entre 
outros, além de extravagantes combinações 
como a dos  escalonado com os de reforço, 
quando se tratava de arrematar ou ligar tetos 
muito altos a colunas muito baixas, não sendo 
raro se observar colunas que rompem os vãos 
dos arcos pelo centro para se apoiarem 
inesperadamente em outra mais embaixo. 

 As principais características dos 
interiores muçulmanos eram: a simetria e luxo, 

com profusão de detalhes (rendilhados) e uso 
abundante de arcos (de meio ponto ou pleno, 
otomano, ogival, mourisco ou lobulado); a 
predominância de vazios sobre cheios, de 
colunas esguias (capitel bizantino com fuste 
singelo e liso) e de policromia (ladrilhos sem 
relevo); a temática decorativa através de figuras 
geométricas em malhas triangulares e 
pentagonais, polígonos estrelados e 
arabescos

16
; e o emprego de cúpulas 

sarracenas baseadas em formas ovóides 
(persas), bulbares (hindus), cônicas e 
alveoladas. 

 Segundo MANDEL (1986), era um 
estilo onde prevalecia a profusão do detalhe 
rendilhado e rebuscado nas mais variadas 
formas que lhes podia fornecer a Geometria – 
pormenores que avançavam e se estendiam 
marchando em malhas ou em frisos – e que na 
maioria das vezes sabia encantar e 
impressionar pela sua bizarria, proveniente 
também da diversidade de materiais coloridos 
como a cerâmica, o tijolo, o mosaico dourado, 
que aliados a ladrilhos e azulejos em relevo, se 
superpõem e se entrelaçam numa orgia de 
formas e de cores, que não negava a sua 
proveniência de índole visceralmente oriental e 
pagã.  
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 Arabescos eram ornatos com gavinhas estilizadas 
próprios do Helenismo e do Renascimento, mais naturalista 
que o mourisco. 
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22..22..  EESSTTIILLOO  MMUUDDÉÉJJAARR  

 No início do século VIII, os muçulmanos 
do Norte da África – almorávidas e almóadas – 
uniram-se pela causa islâmica e empreenderam 
uma guerra santa ao sul da Península Ibérica. 
Finalmente, tomaram Al Andalus, toda a região 
Sul da Espanha e Portugal, que permaneceu 
sob o domínio dos mouros até proximidades do 
século XI, quando os reis cristãos passaram a 
governá-la. Os mouros na Espanha reservaram 
a decoração mais rica para o interior dos 
edifícios, nos quais projetos elaborados a partir 
da geometria, caligrafia e motivos de plantas 
foram criados em azulejos ou estuques, em 
Estilo Mourisco. Também fizeram o uso do arco 
em ferradura, herdado dos visigodos. 

 Conforme CARVALHO (1993), os 
melhores exemplos da arquitetura mourisca 
estão no Sul da Espanha, principalmente na 
Andaluzia, em cidades como Córdoba e 
Granada. Almería possui ruínas de uma enorme 
alcabaza (castelo mouro) e em Jaén há termas 
mouriscas. Ao Norte, em Zaragoza, fica o 
castelo-palácio de La Aljafería. Entretanto, 
durante a dominação moura da Espanha, 
ocorreu a fusão da arte muçulmana com a 
cristã, dando origem ao Estilo Mudéjar (do 
árabe mudaggin, que significa “ficar morando 
árabes entre cristãos”), marcado pela escassez 
de móveis e profusão de almofadas, tapetes e 
cortinas feitos com tecidos riquíssimos. Ao 
mesmo tempo, a influência européia faz-se 
sentir através do Gótico e, durante séculos, o 
mobiliário espanhol apresentou a dualidade 
Oriente/Ocidente. 

 Os mudéjares – muçulmanos que 
permaneceram em territórios sob ocupação 
cristã – criaram um estilo arquitetônico 
caracterizado pelo trabalho ornamental em 
tijolo, gesso e cerâmica. No seu estilo, o 
principal móvel era a arca, feita em madeira 
(cedro, oliveira e nogueira) ou couro. Figuras 
geométricas, muitas vezes entrelaçadas, eram 
os ornamentos mais comuns, assim como 
incrustações de metais, marfim, osso, 
madrepérola e madeira, formando desenhos 
orientais. Havia ainda o vargeño, uma cômoda-
escrivaninha sobre pés, cuja parte anterior se 
abria de cima para baixo, e que no seu estilo 
mais puro estava decorado com motivos de 
grande simplicidade.    

 Os vargeños ou bargueños espanhóis 
receberam este nome devido à grande 
produção dos mesmos na aldeia de Vargas, 
perto de Toledo. Eles foram os antecessores 

dos stripi italianos e dos cabinet franceses. Em 
Portugal, receberam o nome de contadores ou 
arquimesas, ficando mais tarde conhecidos 
como papeleiras. Constituíam-se basicamente 
de uma arca móvel, sobre uma base de colunas 
torneadas, que, às vezes, apresentava os pés 
em forma de ponte ou H; em outras, inclinados 
com fiadores ou tiras de couro. Na Inglaterra, os 
contadores não tinham cariátides, mas suas 
partes eram divididas em compartimentos 
geométricos. 

 As cadeiras mudéjar levavam 
geralmente encostos altos, forrados com couros 
policromados, e veludos guarnecidos com 
pregos à vista; os braços eram largos e 
pesados. As cores usadas eram brilhantes e 
vivas, enquanto o couro, empregado em arcas e 
na confecção de assentos em geral, era 
gravado em relevos e depois dourado ou 
pintado. 

 De acordo com KOCH (1998), o Estilo 
Mudéjar mesclava elementos mouriscos, góticos 
e, mais tarde, renascentistas. A decoração 
mourisca era composta por plantas 
extremamente estilizadas, de origem islâmica e 
segundo modelos helenísticos, a qual foi 
retomada no Renascimento. Os principais 
edifícios neste estilo encontram-se na Província 
de Aragón, particularmente em Zaragoza e 
Teruel. Além destes, os Reales Alcázares de 
Sevilha são um belíssimo e harmonioso 
conjunto de pátios e salões, construídos sob 
Pedro I neste estilo. 

 Durante o período da dominação árabe, 
havia também o chamado Estilo Moçárabe, 
mescla dos estilos Islâmico e Gótico ocidental, 
própria dos cristãos que residiam nos territórios 
espanhóis ocupados pelos árabes, 
especialmente nas cidades de Toledo, Burgos e 
León. Este estilo floresceu principalmente em 
catedrais e basílicas, onde se verificava painéis 
visigodos em galerias exteriores, com arcos em 
forma de ferradura apoiados em capitéis 
esculpidos. 
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22..33..  EESSTTIILLOO  BBIIZZAANNTTIINNOO  

 Atingindo seu grau mais elevado no 
século VI, o Estilo Bizantino estendeu-se por 
todo o norte da África, pelos Estados Balcânicos 
e pela Itália. Com o Império Macedônico, no 
século IX, tomou nova vida e misturou-se com o 
Românico, atingindo toda a Europa até o século 
XII.  

 Conforme DUCHER (1992), uma das 
características da escultura ornamental 
bizantina era uma espécie de gravura em pedra 
que lembrava um bordado; muitos capitéis eram 
esculpidos de acordo com esse processo. O 
mosaico, ou seja, a reunião de pequenos cubos 
esmaltados, ocupava o lugar mais importante na 
decoração bizantina, recobrindo os pisos e as 
paredes. Freqüentemente, um enorme Deus em 
majestade ornamentava a abóbada da abside. 
Além disso., havia o motivo chamado 
entrelaçamentos, originário da Mesopotâmia, 
encontrado tanto na escultura como no mosaico 
ornamental.  

 As basílicas constantinianas possuíam 
uma seqüência axial dos espaços e o 
desenvolvimento da planta em T (simbolismo da 
nave e transepto). As paredes eram em geral 
pouco sólidas, de tijolo, tufo e raro de silhares. 
Havia ainda pequenas janelas, em geral sem 
vidro, protegidas por tecido ou lamelas 
recortadas de alabastro ou mármore 
(transenas). As maiores características 
ornamentais do Bizâncio foram os capitéis 
esculpidos, os mosaicos de pedras e os 
entrelaçados de origem mesopotâmica. Os 
pisos estavam integrados de mosaicos 
policrômicos que se resolviam em desenhos 
caprichosos, sendo também as abóbadas 
decoradas com painéis do mesmo material, 
desenho figuras religiosas. Assim, foram estas 
os principais elementos do Estilo Bizantino: o 
emprego de materiais como a pedra, o mármore 
e o mosaico, além de abóbadas de berço, de 
aresta e sobre pendentes; e uso de colunas de 
capital bizantino ou capitel de duplo estádio; e o 
aspecto pesado e austero rompido por interiores 
ricos e suntuosos, com policromia e mosaicos 
incluindo o dourado. 

 

 

 

 

22..44..  EESSTTIILLOO  RROOMMÂÂNNIICCOO    

 Contemporânea ao desenvolvimento 
da sociedade feudal e das ordens monásticas 
da Idade Média, a arte rom6anica surgiu no final 
do século X, desaparecendo no desabrochar da 
arte gótica, por volta de 1140 e 1150 na Île-de-
France, seu local de origem, e no início do 
século XIII, nos outros lugares. O Estilo 
Românico espalhou-se pela Alemanha e 
restante na França, sendo resultado da 
confluência de linhas artísticas como o Romano, 
o Bizantino e o Oriental. Englobando desde a 
arte romana gaulesa até a arte bárbara, foi 
posteriormente confundido com o Estilo Gótico. 
Os motivos decorativos misturavam elementos 
geométricos, tais como tabuleiros de xadrez, 
dentes de serra, biletes, bezantes ou moedas 
bizantinas e fusos, a ornatos muçulmanos, tais 
como fitas de pérola, arcadas trilobadas e 
animais fantásticos. Eram usados vários tipos 
de capitéis, inclusive com cenas ou figuras 
históricas, verdadeiras imitações das ordens 
Coríntia e Bizantina. 

 De acordo com DUCHER (1992), a 
arte românica foi marcada pelo emprego de 
abóbadas, principalmente as de berço de volta 
inteira e com arcos transversais, destinados a 
reforçá-las. A abóbada de aresta era constituída 
pela penetração de duas abóbadas de berço, o 
que era traduzido por arestas salientes e melhor 
distribuição de empuxos. As cúpulas mais 
usadas foram aquelas sobre trompas ou sobre 
pendentes: elementos que permitiam a 
passagem do plano quadrado (no cruzeiro do 
transepto) para o plano circular (no nível da 
cúpula) no caso dos pendentes, ou para o plano 
octogonal no caso das trompas. Também eram 
empregados colunas adossadas, pilastras e 
contrafortes

17
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 As principais características dos 
interiores românicos foram: a sobriedade e 
aspecto resistente, com repetição de elementos 
construtivos, como janelas e colunas 
geminadas; e a decoração pesada e escura, 
com temática baseada em motivos gregos, 
meandros, losangos, pontas de diamante, 
animais e monstros. Além de um repertório 
oriundo da Antiguidade greco-romana 
(folhagens espiraladas e gregas), cumpre 
salientar a importância das contribuições 
orientais por intermédio de Bizâncio e do Islã 
ibérico, assim como a persistência de tradições 
celtas. 
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 Contrafortes eram maciços salientes de alvenaria que 
davam apoio à parede externa a fim de amortecer o empuxo 
das abóbados, sendo bastante utilizados no Estilo 
Românico e no estilo Gótico. 
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 Na decoração românica, os elementos 
geométricos eram numerosos, entre os quais 
entrelaçamentos, gregas, fitas pregueadas, 
ziguezagues (chevrons), besantes, xadrez, etc.. 
Empregavam-se também modilhões, que eram 
pequenos consolos muitas vezes esculpidos 
com rosetas ou cabeças de monstros, 
colocados sobre uma cornija.  

 Conforme CONTI (1986), o cesto do 
capitel continha uma ornamentação geométrica 
(entrelaçamentos e óvalos), vegetal (palmetas e 
folhagens), animalista (grifos e leões 
defrontados) ou historiada (cenas do Antigo e 
do Novo Testamento). Embora podendo ser 
derivado do capitel coríntio (a folha de acanto 
aparecia então nas volutas de ângulo), 
encontrava-se diferentes espécies de talhas: o 
capitel cúbico, de origem bizantina, difundido 
sobretudo no Nordeste na França, trazendo 
uma decoração vegetal ou geométrica talhada 
em relevo escavado; o capitel em tronco de 
pirâmide invertida, de origem moçárabe; e o 
capitel geminado, comportando um cesto que 
desdobrava em duas partes para se assentar 
nos fustes de duas colunas distintas. 

 Tendo em vista que na Baixa Idade 
Média, quando se iniciou o Cristianismo, 
ocorreu o predomínio das classes mais baixas, 
não havia grandes riquezas no mobiliário. Os 
móveis românicos apresentaram-se com poucas 
novidades, e os mais utilizados eram a cadeira, 
a mesa, a cama, o escritório, a arca e o armário. 
As cadeiras eram bastante simples e pobres, 
sem detalhes significativos; utilizava-se bancos 
em demasia, assim como banquetas individuais. 
Quanto às mesas, estas eram bastante longas, 
compostas por largas tábuas sobre cavaletes. 
Daí a origem das expressões “pôr a mesa” e 
“tirar a mesa”. Sobre a tábua, colocava-se uma 
tapeçaria grossa, caindo dos lados, geralmente 
com franjas. As camas românicas 
apresentaram-se em geral muito altas. As 
laterais também eram elevadas para dissimular 
o colchão. Em função da altura desta lateral, 
havia a necessidade de uma interrupção no 
centro, para facilitar o acesso de quem se 
deitava ou levantava. 

 O escritório ou papeleira era bastante 
utilizado nos monastérios, correspondendo a um 
armário de duas portas, geralmente com um 
frontão. A arca continuava a ser bastante 
utilizada, comumente com a tampa plana ou em 
duas águas. Já os primeiros armários que se 
tem notícia eram bastante simples, nada mais 
sendo que uma arca colocada de pé, no sentido 
vertical, com uma divisão horizontal no centro 
da mesma. Tinham apenas uma porta e eram 

bastante simples e pobres. Tanto nas arcas 
como nos armários, apareceu então a utilização 
de ferragens, tanto nas dobradiças como nos 
trincos e cantoneiras. Estas ferragens eram 
sempre trabalhadas, fazendo a decoração do 
móvel. 
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22..55..  EESSTTIILLOO  GGÓÓTTIICCOO  

 Iniciada em meados do século XII, a 
arte gótica conheceu sua fase clássica no 
decorrer do século XIII com as grandes 
catedrais européias. Seus elementos 
primordiais foram os arcos ogivais, formados 
por dois segmentos de círculo traçados de dois 
centros diferentes, sendo mais ou menos 
agudos conforme o afastamento dos centros; e 
as abóbadas sobre cruzeiro de ogivas, 
reforçada por nervuras, havendo dois tipos: a 
abóbada sexpartida  e a abóbada quadripartida. 

 De acordo com DUCHER (1992), 
órgão essencial do sistema de equilíbrio gótico, 
a função do arcobotante era receber o empuxo 
da abóbada da nave acima das naves laterais. 
Ele possibilitava levantar a abóbada a uma 
altura muito grande e acrescentar cada vez 
mais paredes, que já não eram de sustentação 
e sim de cercadura. A janela gótica era um 
caixilho de pedra independente do arcabouço 
do edifício, sendo um rendilhado “verdadeiro” 
denominado rémois, porque apareceu pela 
primeira vez nas capelas radiais de Notre-Dame 
de reis, por volta de 1210/20. O tipo mais 
difundido de janela gótica era constituído de 
dois arcos lanceolados (arcos de três pontos 
alteados) e de uma pequena rosácea, com 
óculos na parte superior, cuja ornamentação era 
bastante variada.   

 Outro elemento gótico fundamental 
foram os vitrais. Composição de vidros tingidos 
na massa, realçados de grisalha, mantidos por 
chumbos que cercam as figuras, eles eram um 
ornamento translúcido e colorido, ao 
alargamento das janelas correspondia uma 
gama de cores cada vez mais intensas. Após 
1260, os tons tornaram-se mais claros, 
recorrendo-se cada vez mais ao amarelo-prata 
e à grisalha. Os mais belos conjuntos 
conservados são os das catedrais de Chartres e 
de Mans. 

 No que se refere à decoração, 
segundo GOZZOLI (1986), enquanto no século 
XIV houve um abuso dos motivos geométricos, 
com uma predominância da colocação de 
molduras na ornamentação, e, no século XV, 
um abuso da ornamentação, no século XIII, 
verificou-se a união íntima entre arquitetura e 
escultura. Neste século, os escultores 
reproduziram fielmente a flora natural, sendo 
que no século XV, preferiram as plantas com 
contornos tortuosos como o cardo, a alcachofra 
e o repolho crespo. O ponto de partida foi o 
capitel coríntio, cujas volutas eram, no século 

XIII, brotos de plantas chamados cogulhos ou 
colchetes, geralmente em duas fileiras. 
Despertaram a idéia de brotos intumescidos de 
seiva, e enrolaram-se como uma ponta 
recurvada de samambaia.  

 Eram bastante freqüentes os florões, 
ornamento que era uma espécie de buquê 
terminal composto de uma haste prismática, 
guarnecido de quatro cogulhos em duas 
carreiras e de um broto central. No final do 
século XIII e no século XIV, os brotos tornaram-
se folhas aquáticas ou algas agrupadas e 
recortadas. No século XV, a folhagem teve 
grande desenvolvimento. Encontram-se durante 
a época gótica os chamados pináculos, 
pequenas edículas de base prismática 
terminadas por uma esguia pirâmide ornada de 
cogulhos

18
. No século XV, a base era 

ornamentada com dois arcos contracurvados, 
cuja junção estava no eixo (Fig. 2.5).    

 Conforme PEVSNER (1982), entre 
1250 e 1370, acentuou-se a tendência ao 
vazamento das paredes, e a igreja gótica 
tendeu a assemelhar-se a uma vasta gaiola de 
vidro. Surgiu então o Estilo Gótico Irradiante, 
cujo nome derivava do termo Rayonnant, 
atribuído à rosácea dos santuários, cujos 
recortes evocavam os raios de uma roda. As 
simples janelas perfuradas foram substituídas 
por imensas janelas que tomaram o lugar das 
paredes. O arcobotante foi afetado por esse 
aumento de leveza geral, tendo as suas bases 
intermediárias, entre o extradorso e o 
intradorso, rendilhadas com trevos e rosetas. 
Essa corrente, surgida em parte do trifório

19
 

envidraçado com gablete
20

 de coro de Reims, 
inaugurou uma arte refinada que correspondeu 
à época de São Luís.   

 O Estilo Gótico Flamejante, do final do 
século XIV ao início do século XVI, tirou seu 
nome do traçado do rendilhado das janela 
(Flamboyant). As linhas sinuosas desse 
rendilhado evocavam a imagem das chamas 
agitadas pelo vento. Esse traçado compreendia 
dois elementos: o fole, que era um quadrifólio 
alongado; e a  espevitadeira, uma espécie de 
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 Cogulhos  eram ornatos salientes com as extremidades 
curvas e encrespadas, típicos do Gótico do fim do século XII 
e no século XIII, que serviam para decorar capitéis. 
 
19

 Trifório era uma galeria estreita no interior da igreja e por 
cima das arquivoltas das naves laterais, tendo geralmente 
três aberturas em cada vão, também designando esse 
conjunto de aberturas. 
 
20

 Gablete  ou pinhão era um frontão triangular aguçado, 
aplicado na arquitetura gótica e românica. 
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fuso ondulado e guarnecido de redentes
21

. 
Outro elemento característico era o arco 
contracurvado, formado por duas curvas e duas 
contracurvas, muitas vezes ladeado de dois 
pináculos. 

 O Gótico espalhou-se da França para 
toda a Europa, apresentando variantes originais. 
Em Anjou, Poitou e Maine, caracterizou-se pelo 
emprego de uma abóbada muito abaulada com 
numerosas nervuras que não passavam de 
ornamentos. Na Borgonha, manteve-se fiel à 
tradição de abóbadas sexpartidas e 
monumentais, enquanto que no Sul da França, 
tanto no Languedoc como na Provença, o 
Gótico adaptou-se a uma nave única contendo 
freqüentemente contrafortes salientes no 
interior. Na Espanha e em Portugal, de modo 
tardio, encontrou variações nacionais, 
respectivamente, nos estilos Isabelino e 
Manuelino.  

 Segundo JORDAN (1985), as formas 
góticas, com arcos e linhas que se elevavam 
para o alto, como à procura de Deus, refletiam o 
pensamento do homem medieval, guiado pelo 
misticismo. Os móveis do período gótico eram 
feitos de carvalho e ornamentados com entalhes 
inspirados na arquitetura. Por isso, eram 
constantes os painéis com representações de 
toalhas drapeadas e ogivas ou então 
reproduções da natureza, como figuras de 
animais, por exemplo. Alguns motivos 
mostravam uma influência oriental, como, por 
exemplo, os desenhos de dragões. Eram estas 
as principais características dos interiores 
góticos: a predominância dos vazios sobre os 
cheios e da linha vertical (pináculos e agulhas), 
além da simetria e impressão de força, 
grandiosidade e delicadeza; o aspecto 
imponente através de uma escala heróica e 
interior magnificente, com iluminação ampla; e a 
temática decorativa baseada em estátuas de 
santos, monstros, animais (em gárgulas e 
arremates), janelas ogivais, rosáceas e 
elementos retirados da natureza.  

 As folhas eram o principal motivo 
ornamental gótico, sendo que, conforme a 
maneira pela qual as folhas eram trabalhadas, 
pode-se definir a que período pertencem. No 
Gótico primitivo do século XIII, as folhas eram 
mais ou menos convencionais e nada naturais. 
Na metade deste século, passam a ter mais 
expressão e energia, e no século XIV, adquirem 
forte naturalidade, caracterizando o Gótico 
tardio. O ferro batido somente apareceu no 
século XV. Outros motivos decorativos de 
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 Redentes eram ornatos de pedra em forma de dente, no 
interior dos compartimentos das janelas.  

interiores na época Gótica foram os arcos 
ogivais quebrados ou pontiagudos, de origem 
assíria; os florões, que eram uma espécie de 
buquê com uma haste prismática; os pináculos, 
que eram pedúnculos de base prismática 
terminados em pirâmide afinada, ornada de 
ganchos; e as rosáceas e os vitrais, compostos 
por pequenos fragmentos de vidro pintado na 
massa do vitral durante a fabricação. Seus 
efeitos eram maravilhosos, pois além de vedar o 
sol, davam-lhe tonalidades multicoloridas, 
enchendo os ambientes de claridade e de mil 
reflexos.  

 As portas eram feitas de painéis, às 
vezes ligados por “ferragens”, neste caso tiras 
de ferro e assentadas em gonzos. Quanto às 
lareiras, até o século XIV, a regra era a coifa 
cônica; os montantes eram ornados de 
colunetas e as faixas, no início sem 
ornamentos, eram muito decoradas no século 
XV. Na mobília em geral, a escultura ornamental 
dos painéis consistia em uma representação da 
fenestragem (conjunto das aberturas) flamejante 
ou ainda no ornato guardanapo ou pergaminho 
pregueado. 

 Na Alta Idade Média, conforme 
NORBERG-SCHULZ (1976), passou a ocorrer o 
predomínio da verticalidade, onde tudo era mais 
harmonioso e puro. Nas cadeiras góticas da 
França e da Alemanha, o predomínio desta 
verticalidade era dado pela altura do espaldar. 
Nas camas, pela grande altura dos pés e 
cabeceira unidos pelo dossel. Nesta época, 
aparecia o uso da serra hidráulica, que trouxe, 
para o mobiliário em geral, maior ajuste e 
aproveitamento da madeira. Em geral, a 
decoração da mobília era feita com pinturas, 
talhas, tapeçarias ricas e muito dourado. 

 Os móveis mais usados na época 
gótica foram as cadeiras, as mesas, as arcas e 
as camas. A cadeira era geralmente de 
madeira, com espaldar alto, aparecendo as 
banquetas de ferro, tipo curul, com pés 
cruzados e almofada. Também surgiram as 
cadeiras de dois ou mais lugares, porém, 
sempre com predomínio da verticalidade sobre 
a horizontalidade, além dos tamboretes de três 
pés. A cátedra ou chayère, com o espaldar alto 
e o dossel, era o assento do chefe de família. A 
mesa geralmente era retangular, coberta com 
tapeçarias. Usavam-se também mesas 
retangulares ou poligonais pequenas, com um 
pé central. Já as arcas continuavam em uso, 
com ferragens e decorações verticais e frontais, 
o mesmo ocorrendo com os cofres. Surgiram as 
credências, que no início eram apenas arcas 
com os pés bem altos, para facilitar seu uso, 
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com portas frontais A cama era sempre com 
dossel, para separá-la do resto do ambiente. 
Nesta época, a maioria das casas tinha um só 
cômodo e as pessoas tinham o hábito de 
dormirem nuas. O dossel era feito de madeira, 
e, como geralmente as camas ficavam num 
canto do ambiente, as cabeceiras e os pés de 
madeira seguiam até o dossel, para evitar 
contato com a umidade e o frio. Os móveis que 
até então compunham o mobiliário, tais como 
bancos, mesas, arcas e catres, deram origem a 
outras peças, como foi o caso do escabelo 
(banco pequeno para descansar os pés)e do 
arcaz (grande arca com gavetões), além da já 
mencionada credência (pequeno aparador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..66..  EESSTTIILLOO  IISSAABBEELLIINNOO  

A Espanha sempre importou seus 
estilos de arquitetura: o Mourisco do Norte da 
África; o Românico e o Gótico da França; e o 
Renascentista da Itália. Cada estilo, no entanto, 
foi interpretado de maneira diferente pelos 
espanhóis, com forte contraste entre áreas de 
luz e sombra, fachadas que se alternavam entre 
a decoração extravagante e austera e paredes 
grossas com poucas janelas para diminuir o 
impacto do calor e do sol. Os estilos variaram 
de região para região, refletindo a divisão da 
Espanha antes da unificação. O traçado básico 
do pátio central circundado por arcadas foi 
característico dos edifícios civis desde a época 
dos mouros. 

Conforme PEVSNER (1982), o Gótico 
foi importado da França no final do século XII. O 
arco normal românico foi substituído pelo ogival, 
que devido à sua maior resistência permitia 
abóbadas e janelas mais altas. Arcobotantes 
foram acrescentados para evitar que as paredes 
das naves se inclinassem para fora. A 
decoração entalhada chegou à sua maior 
expressão de opulência com o Estilo Gótico 
Flamboyant, do século XV. A Espanha tem 
muitas catedrais góticas, especialmente em 
Sevilha, Burgos, Barcelona, Toledo e Palma de 
Maiorca. Edifícios seculares do período incluem 
bolsas de mercadorias, como La Lonja, em 
Valência, e castelos. 

Os fundamentos da nação-estado 
espanhola foram estabelecidos por Isabel I de 
Castela e Fernando II de Aragão. A partir da 
união militar, diplomática e religiosa, por volta 
de 1469, os Reis Católicos, como eram 
conhecidos, tiraram Granada, o último reino 
mourisco, de Boabdil. Depois da queda de 
Granada, em 1492 – enquanto os artesãos 
mouriscos das áreas reconquistadas criaram um 
estilo decorativo híbrido, cristão-mourisco, o 
Estilo Mudéjar –, foi desenvolvido o Estilo 
Isabelino, um Gótico tardio. Típico da Espanha, 
seu apogeu concentrou-se entre 1480 e 1510, 
sendo que suas formas pareciam derivar de 
rendas.  
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22..77..  EESSTTIILLOO  MMAANNUUEELLIINNOO  

Estilo arquitetônico que floresceu no 
reinado de Manuel I, entre 1495 e 1521, 
paralelo ao Estilo Isabelino espanhol, o Estilo 
Manuelino continuou a ser muito divulgado após 
a morte do monarca, sendo basicamente uma 
variação do gótico tardio. Caracterizava-se pelo 
uso de tema marítimos inspirados da Era dos 
Descobrimentos e por uma ornamentação 
intensa. Seus maiores artistas foram João de 
Castilho e Diogo Boitac, famosos pelo trabalhos 
no Mosteiro dos Jerônimos; e Francisco e Diogo 
de Arruda, que projetaram a Torre de Belém. 

Segundo KOCH (1998), decorações 
vigorosas nas paredes, pilares, rendilhados e 
portais, muitas vezes com objetos de 
navegação (amarras de navio e correntes de 
âncora), frutos do mar (feixes de algas e 
mastros cobertos de corais), pilares torcidos, 
abóbadas de conformações elaboradas e 
incrustações correspondiam a seus maiores 
motivos ornamentais.  Entre os quais, devem 
ser acrescentados o Brasão de Manuel I, a 
esfera armilar (instrumento náutico), a Cruz da 
Ordem de Cristo (emblema de uma ordem 
militar que ajudou a financiar as primeiras 
viagens, que também aparecia em velas e 
bandeiras) e a corda retorcida. Além disso, 
formas naturalistas e fantásticas eram muito 
usadas, assim como desenhos parecidos com 
os da prataria espanhola. Peças manuelinas de 
anos posteriores incorporaram também 
ornamentos da Renascença italiana. 

Na decoração manuelina, ramos 
curvos e exótica folhagem enrugada lembram 
motivos hindus. O calcário macio era o material 
mais empregado, pois permitia um trabalho 
complexo no rendilhado, especialmente de 
arcos e portais. Colunetas (pequenas colunas 
estreitas) eram empregadas inteiramente 
cobertas com motivos de pérolas, conchas e 
espirais. Entre as obras de destaque no estilo 
citam-se o Claustro Real da Abadia de Batalha, 
do século XV e a Igreja da Conceição Velha, do 
começo do século XVI, em Lisboa. 
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33..  EESSTTIILLOOSS  RREENNAASSCCEENNTTIISSTTAASS  

A arte renascentista foi criada no 
período que vai de 1400 a 1600, marcada por 
um grande interesse na cultura greco-romana. 
Foi nesta época que a Itália transformou-se em 
grande centro artístico, notável em todos os 
setores, inclusive no mobiliário e na decoração 
de interiores. Arquitetos passaram a se inspirar 
nos modelos clássicos ao invés dos góticos. A 
pintura, com nova perspectiva e anatomia, 
produziu uma rica geração de artistas, incluindo 
os mestres Leonardo Da Vinci, Rafael e 
Michelangelo. Já no século XII, os primeiros 
sinais da Renascença faziam-se sentir, quando 
os artistas começaram a interessar-se pela 
cultura antiga. Esse período pré-renascentista, 
que vai de 1100 a 1400, apresentou uma 
mobília bem clássica, baseada na arte românica 
e sofrendo algumas influências também da arte 
bizantina e sarracena. 

De acordo com NORBERG-SCHULZ 
(1976), o patrocínio para esse “renascer” da 
cultura veio através de famílias abastadas que 
governavam as cidades-estado do Norte 
italiano, lideradas pelos Medici de Florença. 
Apesar da intensa rivalidade, o Renascimento 
assistiu um período de estabilidade, ainda que 
precária. As casas renascentistas, mais sólidas 
que belas, eram simples e possuíam mais o 
aspecto de tugúrios, tendo na parte térrea um 
aposento principal (a sala de visitas), no andar 
superior os quartos de dormir, e no sótão os 
aposentos dos criados. O pátio interno perdia a 
importância antiga e passava a servir apenas 
como depósito. Pouco espaço ainda era 
reservado para a higiene. 

No que concerne ao mobiliário, os 
escassos móveis constituíam-se de arcas, 
camas, mesas e bancos, além de decorações e 
cortinas coloridas nas paredes. Havia vários 
tipos de habitação, destacando-se os palazzi, 
que eram vastas mansões de planta retangular 
ou quadrada, com um pátio central de 
inspiração romana, dotado de uma entrada 
monumental, amplo vestíbulo, uma escadaria 
patronal e outra de serviço, uma sucessão de 
serviços e gabinetes no andar térreo, outros 
aposentos para recepção no primeiro andar, de 
habitação no segundo, e quartos para a 
criadagem no sótão; e as casas de campo ou 
vilas, que repetiam a disposição e formato dos 
palacetes citadinos, apresentando entretanto o 
acréscimo de varandas, sobrelojas e um vasto 
jardim. 

No palácio, de acordo com MURRAY 
(1972), grande importância assumiram os locais 
dedicados à vida social; esta necessidade de 
ostentar a própria riqueza acentuou-se nos 
séculos XVI e XVII, através da maior opulência 
da mobília e dos tapetes, além do aumento de 
salas de recepção, das galerias e dos átrios. 
Outra fundamental característica dos palácios 
era que neles não existiam um verdadeiro e 
próprio destino de cada aposento para 
determinados serviços: podia-se receber visitas 
nos dormitórios ou ainda banquetear em uma 
sala de passagem, para que os cortesãos 
pudessem assistir a esta cotidiana cerimônia 

Os móveis pré-renascentistas 
costumavam ser pintados, com pátina ou 
douração. Outras vezes, a peça era realçada 
com aplicação de mármore, osso, marfim, 
formando mosaicos com desenhos geométricos. 
No período da Renascença, a decoração e 
mobiliário podem ser divididos em dois 
períodos: Quattrocento, entre 1400 e 1500; e  
Cinquecento, de 1500 a 1600. O móvel mais 
característico foi o cassone, um caixão pesado, 
pintado ou não, feito de madeira e usada como 
armário, para guardar desde roupas até jóias. 
Era baseado nos sarcófagos romanos 
descobertos na época inspirados nos baús e 
nas arcas. Às vezes, possuía pés, em outras, 
era rente ao chão; o espaldar geralmente 
aparecia numa sucessão de molduras e o 
assento, às vezes forrado com tecido ou couro. 
Os cassones que pertenciam a um casal eram 
os mais bonitos, identificados pelo brasão da 
família do marido e da esposa. Uma arca 
especial servia para guardar o enxoval da moça. 
Na frente dos cassones, em alguns casos, 
representam-se verdadeiras fachadas, com 
pilares, frisos, etc.. 

As principais características dos 
interiores renascentistas foram: o emprego 
sistemático das ordens antigas e interesse da 
ornamentação em detrimento da estrutura, com 
uso abusivo de abóbadas, arcadas e galerias, 
além da pintura de fachadas ou revestimento 
em materiais coloridos; a simetria absoluta, 
ritmo e predominância de massas compactas, 
produzindo um aspecto imponente e sólido; e a 
profusão de cúpulas ou predominância de uma 
delas (cupulinos), e seqüência e ordenação dos 
ambientes através das ordens greco-romanas 
(corpos salientes, pilastras sobre estilóbatos, 
embasamentos e arremates superiores por 
cornijas). 
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33..11..  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO  IITTAALLIIAANNOO  

De acordo com DUCHER (1992), o 
Renascimento correspondeu à redescoberta da 
Antiguidade. Graças à herança greco-romana, a 
Itália, virando as costas ao mundo medieval, 
soube desde essa época recolocar o homem no 
centro das artes como escala principal e 
referência absoluta. Afirmando a dimensão 
terrestre do homem através de sua 
representação nas artes, contribuiu amplamente 
para a nova profissão de fé na razão e no 
espírito que, com o Humanismo, abria ao 
mesmo tempo caminho aos tempos modernos. 

O Renascimento italiano estendeu-se 
pelos séculos XV (Quattrocento) e XVI 
(Cinquecento), cujas origens, respectivamente, 
foram Florença e Roma. O Quattrocento 
caracterizou-se pela simplicidade nos contornos 
e nos detalhes, cuja ornamentação era leve e 
tornou-se mais elaborada à medida que a arte 
renascentista vai se desenvolvendo. Os enfeites 
mais comuns eram pilastras e volutas, além de 
painéis com motivos florais delicadamente 
esculpidos.  

Com o renascimento da figura 
humana, Florença copiou igualmente da 
Antiguidade o tipo leve e sensual dos putti, uma 
mistura de anjinhos com figuras de Amor 
derivadas de Cupido. Derivam também da Era 
Antiga os motivos de cercaduras de arcos, de 
frontões, de abóbadas com caixotões 
assentadas sobre colunas ou pilastras. 
Acentuavam a ordenação arquitetural quando 
serviam de edícula às janelas ou aos nichos, 
mas podiam também reforçar os efeitos de 
abertura e de perspectiva em pintura, em alto-
relevo e em relevo, com relação ao objeto 
representado no centro. A pala (retábulo) 
recebia com freqüência esse sistema de 
cercadura. 

Os motivos decorativos mais comuns, 
segundo KOCH (1982), eram o todo (medalhão 
circular), em geral modelado em terracota em 
Florença pelo ateliê dos Della Robia; e as 
folhagens espiraladas, cujos enrolamentos de 
acanto contrariados e alternados eram tratados 
de maneira mais leve do que os modelos 
antigos. No Norte italiano, o emaranhado de 
folhagens, de arabescos, dos vasos e dos 
medalhões recobria com uma desordem 
ornamental as faces planas das pilastras e as 
colunas esculpidas em forma de candelabro. 
Esse Estilo Lombardo dominava em Milão, 
Pávia, Bréscia, Como e Vêneto.   

A madeira mais empregada na 
confecção de móveis era a nogueira, pintada ou 
encerada. O cassone do período pré-
renascentista modificou-se dando origem à 
cassapanca, uma arca com encosto, braços e 
assento levantável com almofadas. Assim, este 
móvel tinha dupla finalidade, servindo como 
assento e como arca. Repousando ora em pés 
de garras, ora num soco, a decoração dessas 
arcas consistia em esculturas, em estuques ou 
ainda em pinturas separadas por balaústres. 
Por sua vez, a marchetaria (intarsio) era 
fortemente influenciada pelas pesquisas 
pictóricas sobre a perspectiva do século XV. 

A credenza, credência ou taquilhão foi 
outro móvel da época: um aparador baixo, com 
portas e gavetas, que era um intermediário 
entre a arca e o armário, havendo, inclusive, 
certa confusão com outro móvel, o buffet. As 
credências, às vezes, eram  verdadeiras obras 
arquitetônicas, com fachadas e pilastras 
dividindo as portas. Em alguns casos, 
apareciam com gavetas e portas. Eram feitas 
incrustações de mármore, com muita variação 
de altura. 

Bastante comum na Renascença era o 
curul, banqueta com os pés entalhados em X, 
que sempre se apresentava com o assento em 
tecido brocado, conhecido na Espanha por 
jamuga, devido ao rei Dom Juan. Variante do 
curul, mas com braços, um dos tipos de cadeira 
renascentista mais difundidos era a chamada 
savonarola ou dantesca, também chamada de 
poltrona com tenalhas, que se caracterizavam 
pelos pés em X, que se prolongavam formando 
os braços. Seu nome derivou do Frei 
Savonarola e consistiam em quatro montantes 
que se cruzavam dois a dois; a parte superior 
sustentava os dois braços e a parte inferior 
repousava em duas traves. O espaldar era 
retilíneo ou encurvado. Freqüentemente, esta 
cadeira tinha oito montantes em X em vez de 
quatro. Para receber a almofada, havia ora um 
tampo de madeira, ora uma tira larga de couro, 
sendo o assento semicircular ou poligonal. 

Surgiu nesta época o scabello ou 
poncheto, com assento octogonal ou quadrado 
e encosto triangular. Como não possuía braços, 
era bom para acomodar as mulheres, devido ao 
uso de anquinhas. A França importou muitas 
cadeiras desse tipo da Itália. Existia também a 
cadeira Glawstonbury – também conhecida 
como cadeira Petrarca –, uma cadeira 
desmontável criada pelo poeta Francesco 
Petrarca (1304-1374), pois o mesmo precisava 
de descanso para os pés, pois sofria de “gota”. 
Havia muitos tipos de mesa, desde simples 
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pranchas de madeira apoiada sobre cavaletes a 
mesa de quatro pés, entalhados ou torneados. 
A mesa do tipo cartibulum, comum em Roma, 
tinha dois pés com travessas. 

O Estilo Renascentista invadiu a Itália 
em muitas regiões, que se distinguiram por 
estilos próprios também nos móveis: Florença 
teve um estilo refinado e nobre (Estilo 
Florentino); Siena foi notável pelos trabalhos de 
pintura e douração de móveis; Veneza 
distinguiu-se pela marchetaria, usando as mais 
diversas cores nas incrustações da madeira 
(Estilo Veneziano). Os contadores ou escritórios 
florentinos receberam incrustações de pedras e 
os milaneses geralmente eram de marfim e 
gravados, já os venezianos, com um ou dois 
corpos, eram feitos de nácar, cristal polido e 
pintado, por influência oriental. 

O Cinquecento, que encontrou seu 
apogeu em Roma, caracterizou-se pelo máximo 
de elementos decorativos inspirados na 
Antiguidade Clássica, tais como folhas de 
acanto, cariátides, pilastras e gárgulas. Como 
as casas eram enormes, os móveis também 
tinham grandes proporções. Na sala, grandes 
sofás tinham inúmeros assentos e as mesas, de 
diversas formas, eram enfeitadas com toalhas 
de tecidos riquíssimos. Apareceu o armário para 
guardar roupas e a arca passou a ser usada 
como cômoda. O elemento decorativo mais 
usado era o gueridon, pequena coluna sobre a 
qual colocavam-se bustos ou esculturas. O 
gabinete tinha gavetas na parte superior, 
usadas para colecionar objetos preciosos.   

Os pátios dos palácios eram rodeados 
de arcadas que às vezes eram revestidas de 
pinturas decorativas, como no Palazzio Vecchio, 
de Florença. Em Roma, nas loggia

22
 do 

Vaticano, na Villa Madama, Rafael recorreu aos 
estuques coloridos; essas decorações eram 
formadas de um grande número de pequenos 
motivos, tais como camafeus, quimeras, amores 
e medalhões reunidos por arabescos. Eram 
chamados grutescos (grotteschi), isto é, pinturas 
de grutas, porque foram inspirados por pinturas 
descobertas pelas escavações dos 
monumentos antigos. 

Os afrescos
23

 passaram a ser muito 
comuns, inclusive em interiores profanos, como 

                                                           
22

 Loggia tinha vários significados, podendo ser um pórtico, 

uma galeria ou um grande salão aberto por pórticos, 
sobretudo na arquitetura renascentista italiana. Também 
significava o espaço aberto nos andares superiores, dentro 
do alinhamento da construção, ao contrário do balcão. 
23

 Afrescos eram pinturas murais sobre emboço fresco 

executadas enquanto se dava a secagem, muito utilizadas 

no palácio ducal de Mântua, executados por 
Mantegna. No século XVI, eles triunfaram na 
grande ornamentação, estendida aos vastos 
ciclos alegóricos, nas Stanze do Vaticano 
(apartamento pontifical), de Rafael; na abóbada 
da Capela Sistina, de Michelangelo; e no 
Pallazio Tê em Mântua, de Giulio Romano. Em 
Parma, Correggio lançou os primeiros escorços 
de figuras planantes, colocadas em perspectiva 
aérea, na cúpula da catedral. Simulando um céu 
fictício, antecipou a arte cenográfica da Era 
Barroca. A partir do século XVIII, o mobiliário 
italiano passou a sofrer influências da França, 
perdendo muitas das suas características 
originais. 

                                                                                       
em interiores desde a Antiguidade clássica, mas 

disseminadas a partir do século XV. 
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33..22..  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO  FFRRAANNCCÊÊSS  

Surgido no século XVI, o 
Renascimento francês abrangeu dois grandes 
períodos. O primeiro, gerado pelas expedições 
militares de Carlos VIII, de Louis XII e, depois, 
de Francisco I na Itália, correspondeu ao 
aprendizado progressivo do Renascimento 
italiano, trazido primeiro ao Loire (1495-1525) e 
depois à Île-de-France (1527-1540), onde os 
mestres italianos criarão, quando da volta de 
Francisco I do cativeiro, um centro decorativo de 
repercussão internacional: a Escola de 
Fontainebleau. O segundo grande período, que 
se estendeu dos anos 1540 ao fim dos Valois 
(1589), correspondeu à naturalização do Estilo 
Renascentista. A partir de Henrique II, os 
artistas franceses tomaram o lugar de seus 
colegas italianos e desenvolveram uma arte 
talentosa e original, cada vez mais ambiciosa. 

Segundo MURRAY (1972), a 
introdução do repertório italianizante 
correspondeu inicialmente à adoção e ao 
tratamento particular do arabesco. À técnica 
rebuscada da arte gótica, caracterizada por sua 
talha em aresta aguda e por seus fortes 
contrastes entre sombra e luz, acrescentou-se e 
depois substituiu um modelado atenuado, que 
produzia mais efeitos cambiantes na superfície. 
O sucesso do arabesco conferiu às 
composições ornamentais um gosto mais 
sensível da simetria. As afinidades entre a arte 
flamejante e a arte da Itália do Norte fizeram o 
sucesso do Estilo Lombardo, além do de Milão e 
da cartuxa de Pávia, muito admirado por sua 
desordem ornamental pelos franceses quando 
de suas expedições. Assim, encontrou-se 
rapidamente no Vale do Loire as colunas em 
forma de candelabro (vasos sobrepostos à 
maneira de um castiçal). As mesmas influências 
explicam o emaranhado de folhagens 
espiraladas, de arabescos e de vasos nas 
pilastras. Seu fuste chato ornou-se  igualmente 
de motivos circulares e em losango.  

Entre outros motivos arcaizantes, 
encontraram-se medalhões ornados de figuras 
de imperadores e de bustos salientes. O 
Renascimento francês foi marcado também por 
folhagens espiraladas, que receberam putti, 
cártulas

24
, conchas, mascarões

25
, bucrânios e 

                                                           
24

Cártula era um ornato que representava uma folha de 

papel enrolada nas extremidades, no centro da qual se 
encontravam dizeres manuscritos ou impressos.  
 
25

 Mascarão ou carranca era um ornamento em forma de 
máscara, que enfeitava portas, aduelas dos arcos, cornijas, 
entablamentos e modilhões, além de móveis, feito de 
bronze. 

pássaros, defrontando-se ao gosto antigo. Os 
balaústres apresentavam uma forma dita “de 
dupla pêra”. Os tetos e as abóbadas eram 
freqüentemente “com caixotões”, aqui como 
lajotas esculpidas colocadas sobre uma trama 
de nervuras de pedra. Os pontos de junção 
eram ornados de rosetas e, às vezes, de fechos 
pendentes. 

Somente no segundo período 
renascentista, depois de 1550, os capitéis 
franceses foram cópias ou inspirações diretas 
dos greco-romanos. Na época de Francisco I, 
os capitéis dominavam menos os modelos 
antigos, não se hesitando em introduzir 
elementos decorativos novos. Aqui, a roseta 
clássica que ornamentava o centro do ábaco 
tornou-se um busto ou uma cabeça, e as 
volutas dos capitéis jônicos e coríntios 
tornaram-se figuras emergentes de vagens de 
sementes ou de cornucópias. 

Os escultores do primeiro 
Renascimento francês, segundo DUCHER 
(1992), foram pródigos de pequenos motivos 
delicados nos fechos pendurais – aqui 
chamados cul-de-lampe (fundo de lâmpada), 
motivo saliente que recebe a base dos arcos 
parecido com a forma funilada das lâmpadas 
suspensas –, como em Chambord, onde três 
minúsculos consolos enfeitam a parte inferior, 
enquanto dois putti e uma cártula ornamentam a 
parte superior. Muito freqüentes na época de 
Francisco I, a cornija com conchas consistia 
numa série de pequenos nichos sob arcaduras

26
 

de volta inteira, cujo fundo continha uma 
concha. Ela era muitas vezes acompanhada de 
pequenos consolos ou modilhões ora invertidos, 
ora direitos, e que eram colocados em cima ou 
embaixo dos nichos das conchas.         

A partir de 1530, sob a influência dos 
italianos Rosso e Primaticcio, atraídos à França 
por Francisco I, a Escola de Fontainebleau 
lançou as grandes fórmulas de um estilo 
decorativo que se impôs à Europa. Foi assim 
que a grande ornamentação recebeu na França 
sua primeira formulação de conjunto, graças à 
aliança do estuque e do afresco com os lambris 
e os trabalhos de madeira dos assoalhos e dos 
tetos. Desenvolveram-se as capacidades 
decorativas da cártula, associando-a aos 
enrolamentos e aos recortes flexíveis da 
cercadura lavrada. A introdução do estuque 
permitiu enriquecer os afrescos ou os 
medalhões de bordaduras com muito relevo. 

                                                           
26

 Arcadura era um ornamento composto de várias arcadas 
pequenas, abertas ou falsas, sobre consolos ou colunas, 
podendo também ser o conjunto das partes de uma 
construção entalhadas em forma de arco.  
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Esse sistema de enquadramento, criado, ao que 
parece, por Rosso, animou-se com figuras, com 
putti, com guirlandas de frutos, com bucrânios, 
com sátiros e com mascarões, em meio à 
ondulação das cercaduras lavradas e das 
aberturas dos nichos. Nestes vastos conjuntos 
decorativos, instalaram-se ciclos alegóricos ou 
decorativos, ou até simples composições 
pintadas, como nas lareiras do Chatêau de 
Écouen.  

O segundo Renascimento francês 
assinalou o amadurecimento do estilo surgido 
no início do século XVI, assim como a sua 
naturalização. Foi a época dos grandes 
descobrimentos e da construção de parte do 
Louvre. Palácios substituíram castelos, 
passando os cômodos a serem mais 
proporcionais ao seu destino. A partir de 1540, 
uma nova geração de artistas franceses operou 
uma síntese original entre a lição antiga, a do 
Renascimento italiano e as tradições nacionais. 
Philibert De L’Orme, Pierre Lescot, Jean Bullant 
e o escultor Jean Goujoun definiram então uma 
arquitetura e ornamentação engenhosas. As 
ordens arquitetônicas clássicas passaram a ter 
seu emprego de acordo com a destinação do 
edifício e a lógica. Aos tipos greco-romanos, De 
L'Orme, preocupado em disfarçar as juntas 
entre os tambores, acrescentou o dórico e o 
jônico franceses: colunas ou pilastras cujas 
caneluras, ao longo do fuste, eram 
interrompidas por anéis ornados ou incrustados 
com faixas de mármore. 

Conforme KOCH (1982), como 
principais elementos ornamentais, neste 
segundo momento, do  Estilo Renascentista 
francês podem ser citados: os grutescos, que 
subsistem em grande número nas composições 
de folhagens guarnecidas de sátiros, grifos, 
panejamentos e guirlandas; as famas, inúmeras 
nas pedras angulares e em torno dos óculos, 
inspiradas no Arco de Constantino e segurando 
muitas vezes palmas ou uma coroa na mão; os 
monogramas, principalmente o Crescente e o 
Duplo D, significando Diane de Poitiers, ao qual 
se associava a inicial de Henrique II, de quem 
ela era amante; as cártulas, herdadas da Escola 
de Fontainebleau, assim como seus 
enrolamentos ou recortes inspirados nas 
cercaduras lavradas; e os termos e cariátides, 
encontrados sobretudo a partir de meados do 
século XVI, em particular na região de 
Toulouse, assim como na Borgonha e no 
Franco-Condado. 

Nos interiores franceses, os lambris 
“de pequenas almofadas” perpetuaram, desde o 
início do Renascimento, a tradição medieval e 

suas divisões em várias fileiras de painéis 
sobrepostos. Mais tarde, os artistas vão se 
limitar a submeter esses painéis a uma 
alternância de pilastras ou de pés-direitos, como 
no quarto de Henrique II no Louvre, para dotar 
os lambris de uma ordenação tão arcaizante 
como seu vocabulário de troféus, cascatas de 
frutas, centauros e cavalos-marinhos. Sobre as 
portas e os lambris, encontraram-se igualmente 
motivos inspirados pelos estuques de 
Fontainebleau: mascarões, heras,  putti e 
sobretudo os enrolamentos e as faixas de 
cercaduras. 

Quanto aos móveis renascentistas 
franceses, inicialmente pesados e volumosos no 
começo do século por permanecerem fiéis às 
formas medievais, assim como eminentemente 
verticais devido ao espírito religioso, aos poucos 
assumem o espírito de serenidade clássica, 
passando a ser mais sóbrios e horizontais, tanto 
civis como religiosos. As técnicas que 
predominavam eram a talha em madeira; a 
marchetaria (Marcheterie) geométrica; a pintura 
colorida; e as incrustações de  osso, marfim e  
nácar, inclusive em instrumentos musicais. 

Eram utilizadas madeiras puras (ao 
natural), como o ébano e o pau-santo 
(jacarandá), além de grãos finos para polimento 
perfeito. Para realçar o polimento, utilizavam-se 
o extrato de nogueira e o óleo mordente. 
Também se empregavam  madeiras estucadas, 
como o pinho e o cedro. Estucavam-se com 
uma mistura de gesso, cal apagada e pó de 
mármore; sobre o estuque, aplicava-se folha de 
ouro. Havia ainda o uso de metais, empregados 
puros ou encrustados, forjados, cinzelados ou 
decorados a fogo. Como tecidos, aplicavam-se 
brocados, trançados e couros repuxados e 
policromados.  

Os motivos mais utilizados nos 
ornamentos dos móveis eram folhagens, 
arabescos, cariátides, meandros, ovais, 
palmitos, acantos e motivos naturalistas em 
geral, além de figuras de Hermes (cabeça do 
Deus Mercúrio sobre um fuste retangular). As 
cenas utilizadas nas pinturas dos móveis eram 
mitológicas, históricas ou pagãs. Apareciam 
também pinturas de carrancas e cabedais, 
enrolados como pergaminhos. Os pés do 
móveis apresentavam torneados variadíssimos, 
compostos por colunas e estrias em espirais ou 
em linhas retas. Destacavam-se as molduras de 
quadros, os espelhos e os instrumentos 
musicais, verdadeiras obras de arte. Os 
principais móveis do período renascentista 
francês foram a cadeira, a mesa, a cama e o 
escritório ou papeleira.  
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As cadeiras inicialmente resumiam-se 
em bancos e cátedras, às vezes sobre estrado, 
com espaldar alto e já esculpido de motivos 
italianizantes. Depois, sua estrutura torna-se 
mais leve: a cátedra se metamorfoseia em 
cadeira de braços (Caquetoire ou Caqueteuse), 
muitas vezes semicirculares. Com espaldar que 
geralmente não ultrapassava a cabeça, esse 
tipo de cadeira – na Inglaterra, também 
conhecido como Shakespeare ou Calvino – 
tinha assento forrado ou não, mas sempre com 
encosto e braços. Havia ainda os assentos em 
“caixa-banco” (com braços) e “arca-banco” (sem 
braços), ambos geralmente com o espaldar 
dividido em quadros. O seu revestimento era 
feito de palhinha, couro estampado e tachas, 
daí também serem conhecidos como Guadamés 
ou Cordobán (Guadamecil; couro). 

As mesas eram constituídas de um 
simples tampo solto colocado sobre cavaletes, 
tornando-se pouco a pouco um móvel 
construído com tampo fixado sobre suportes, 
muitas vezes reunidos por uma travessa em 
arcadura ou motivos vazados. Era a mesa em 
leque, ricamente esculpida, como na Itália, de 
volutas ou de figuras de monstros em seus 
suportes e de óvalos na cinta. Havia outras 
variantes, como a mesa Ducerdeau, com 2, 3 ou 
4 pés em H (pés de ponte) e com pingentes no 
fim das colunas; e a Gate-Leg, extensível com 
6, 8 ou 9 pés. As mesas podiam ser 
retangulares, quadradas, octogonais ou 
circulares; e em cavaletes em X e com um só 
pé. Os pés poderiam ser ou não ornados; em 
torso, balaústre ou rosário. As travessas podiam 
ser retangulares ou em H; os fixadores fixos ou 
móveis; a mesa desmontável ou não. 

Nas camas, como nos outros móveis 
do estilo, havia o predomínio da horizontalidade. 
Em geral, tinham dossel, com colunas, cortinas 
e arremate na cornija; ou cabeceira alta; ou 
mesmo base na “caixa-banco”. Seus pés 
podiam ter duas colunas. Havia camas 
douradas e/ou entalhadas, apresentando 
inclusive com tablado. No final do período, as 
cabeceiras apareceram pintadas e fixas na 
parede. A partir do reinado de Henrique II, 
apareceram incrustações de madeira e de 
mármore, ao passo que a escultura conquistava 
importância na Borgonha e na região de Lyon. 
Vinda da Itália, o escritório ou papeleira (que, na 
época barroca, ficaria conhecido por cabinet ou 
secretária), com seus dois corpos (a porta 
abaixava e virava mesa) e sua ornamentação 
arquitetural de colunas, consolos e frontões, 
recebeu uma ornamentação de pouco relevo na 
Île-de-France e incrustações de mármores 
policromos. 

33..33..  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO  NNÓÓRRDDIICCOO  

Conforme NORBERG-SCHULZ 
(1976), partindo da Itália no século XV, o 
movimento renascentista estendeu-se à França, 
aos Países Baixos, à Alemanha, à Inglaterra e à 
Espanha. A ocupação pelos espanhóis da 
Bélgica, de 1506 a 1712, e da Holanda, até 
1648, não deixou vestígios muito sensíveis. O 
Renascimento italiano afetou primeiro a 
ornamentação, sem tocar nas estruturas graças 
a arquitetos decoradores como Vredeman de 
Cries ou Floris. Penetrando relativamente tarde 
na Holanda, o Renascimento mesclou as 
contribuições italianas (bossagens rústicas, 
loggias e vocabulário arcaizante) com tradições 
flamengas (empenas escalonadas e altos 
telhados com lucarnas). Na decoração interior, 
tornaram-se presentes altos lambris, folhagens 
espiraladas, cariátides sobre as lareiras e 
portais rebuscados.  

Nos países germânicos, a penetração 
do Renascimento colidiu com o espírito da 
Reforma, muito sensível na Alemanha do Norte. 
Graças à burguesia comerciante, a Alemanha 
do Sul abriu-se muito mais depressa às formas 
italianizantes, em centros culturais como 
Nuremberg, Ausburgo ou Basiléia. Somente  a 
partir da segunda metade do século XVI que se 
distinguiu um Estilo Renascentista Nórdico. 
Tanto na Alemanha como na Suíça, 
predominava um meio-termo entre os elementos 
renascentistas e as tradições góticas. Um 
revestimento de elementos decorativos do 
primeiro Renascimento, de Estilo Lombardo ou 
Veneziano, sobrepõe-se então às janelas de 
sacada e às empenas tradicionais nas casas 
patrícias. 

O ornamentalista Dietterlin, de acordo 
com DUCHER (1992), lançou um estilo de 
entrelaçamentos nutridos de elementos 
arcaizantes e de elementos fantásticos. No final 
do século XVI, o Norte abriu-se às formas novas 
graças às influências flamengas, como 
comprova a ala Óton Henrique do castelo de 
Heildelberg. Aqui vai dominar um mobiliário de 
inspiração holandesa. Tal corrente não excluía a 
penetração de sgabelli italianos adaptados ao 
gosto local. Inspirada nos modelos italianos, o 
escritório ou papeleira desfrutou grande voga 
com sua ornamentação arquitetural, suas 
marchetarias de madeira e seus revestimentos 
de ébano incrustado de tartaruga, de marfim e 
de madrepérola. Nuremberg e Augsburgo foram 
importantes centros de fabricação e de 
exportação destas peças de mobiliário.   
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33..44..  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO  EESSPPAANNHHOOLL  

Em termos de arte, a Espanha não 
pode ser considerada promotora de uma 
corrente própria, pois sempre se utilizou de 
padrões artísticos orientais e europeus. No 
entanto, soube interpretá-los de maneira 
vigorosa, imprimindo-lhes características 
hispânicas, como formas arredondadas e luxo 
severo, que podem ser notadas inclusive no 
mobiliário. Durante vários anos da Idade 
Média, duas foram as zonas em que se 
dividiram os estilos dominantes nos interiores 
espanhóis. A região do Norte, relacionada por 
sua proximidade com a França, recebeu a 
influência do Gótico. O Sul, dominado pelos 
mouros, desenvolveu o Estilo Mudéjar, cuja 
influência ainda não desapareceu. 

No Renascimento, segundo 
CARVALHO (1993), fez-se sentir a influência 
italiana, depois do qual já se pôde falar 
fundamentalmente do móvel espanhol. O Estilo 
Plateresco foi sua máxima expressão – termo 
originário de “platero” (homem que trabalha com 
a prata), o que mostra o predomínio desse 
metal no estilo que começou a surgir no século 
XVI. No Plateresco, os móveis eram 
enriquecidos com detalhes de prata, vinda do 
Peru, pregos de latão, marchetaria, painéis em 
relevo, etc.. A madeira mais usada era a 
nogueira, mas utilizavam-se também a 
castanheira, o cedro e o carvalho. Como 
motivos ornamentais, encontravam-se figuras 
grotescas, bustos de guerreiros ou damas, 
querubins, máscaras, folhagens e outros. 
Apesar do desenvolvimento de novos tipos de 
móveis, a arca continuou sendo a peça mais 
popular neste estilo. Era feita em madeira 
entalhada com detalhes em ferro, ou coberta 
com couro gravado, reforçada nos ângulos com 
metal cinzelado, que apareceu também nas 
fechaduras. 

A grande mudança ocorreu nas 
cadeiras, que se tornaram mais comuns que os 
bancos. Entre elas, destacaram-se a cadeira de 
braço, chamada fraleiro (cadeira do frei”): era 
simples, forte e retangular, adaptando-se bem 
ao corpo humano, o que a tornava muito 
confortável. O luxo estava nos assentos e 
encostos feitos em tecidos bordados ou couro 
lavrado e arrematados por pregos trabalhados 
ou franjas. Podia ainda aplicações de vidro e 
pedras. Como variação, surgiu a cadeira 
Missión, também conhecida por Monastério, 
cuja diferença para a primeira estava no fato 
desta ter os braços arrematados por volutas, 
enquanto que na fraleiro nem sempre isto 

ocorria. Além dos fraleiros, havia as savonarolas 
(cadeiras em X) e os vargeños, que modificaram 
um pouco suas linhas, tendo o aspecto de um 
cofre apoiado numa mesa com saliências de 
ferro forjado; e as cômodas-armários, com 
várias gavetas com apliques de metal 
trabalhado e pintado de verde junto aos 
puxadores. 

Quanto às mesas de refeições, eram 
ainda primitivas, apresentando poucos detalhes 
decorativos, mas costumavam ser cobertas com 
toalhas ricamente bordadas, que disfarçavam e 
enfeitavam a sua estrutura bastante simples. As 
camas tinham a cabeceira talhada quase como 
um encaixe, feita com colunas torneadas, e 
eram construídas como o resto do mobiliário em 
nogueira, carvalho e castanheira. 
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33..55..  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO  IINNGGLLÊÊSS  

Sob Henrique VIII (1491-1547), cujo 
reinado durou de 1509 a 1547, subsistiram 
ainda os tetos “em leque” e permaneceram os 
traços medievais. O Renascimento traduzia-se 
primeiramente apenas pelos revestimentos de 
estruturas góticas tradicionais com elementos 
decorativos italianizantes. Em sua época, 
edificaram-se o Hampton Court Palace, o 
colégio Christ Church, em Londres, e o da 
Trinity, em Cambridge, edifícios ainda góticos. O 
Renascimento arquitetural só se iniciou 
realmente na época elisabetana (1558-1603). 

Embora ligado originalmente à 
Normandia, de acordo com DUCHER (1992), o 
Gótico inglês, mesmo aderindo aos arcos 
agudos, às galerias de circulação e ao 
clerestório

27
, respeitava menos a lógica da 

estrutura e da ordenação. Com o Estilo Ornado 
ou Curvilíneo oriundo do estilo irradiante 
francês, apareceram os arcos contracurvados. 
Um movimento ininterrupto agitava as nervuras 
ou uni-as em tramas reticuladas e ondulatórias, 
como as da catedral de Ely. As abóbadas 
inglesas complicavam-se com novas nervuras: 
liernes e terciariões com traçado em estrela. O 
traçado do conjunto das aberturas, antes da 
França, era flamejante. 

No século XV, o Estilo Perpendicular, 
assim denominado em virtude dos longos 
mainéis

28
 da fenestragem com linhas verticais e 

horizontais, empregava um arco de quatro 
centros chamado Arco Tudor e um arco obtuso 
em geral enquadrado de molduras. As 
abóbadas assumiam com muita freqüência 
(Igreja de Westiminster e Capela de Windsor, 
em Londres) um aspecto extremamente 
complexo, com pesados fechos pendentes e o 
desenho em leque de suas nervuras, como em 
Peterborough. 

Após anos de uma desgastante guerra 
civil, os reis Tudor estabeleceram a paz e a 
autoconfiança nacional, evidenciada na 
separação da Igreja de Roma – por causa do 
divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão – 
e no fechamento dos conventos. A filha de 
Henrique, Maria I, tentou restabelecer o 
catolicismo, mas a igreja protestante, apoiada 

                                                           
27

 Clerestório era a parte de uma igreja que se elevava 
acima do telhado ou em outra parte, com janelas para deixar 
entrar a luz. Como extensão, pode ser usada para designar 
qualquer obra semelhante, com idênticas finalidades, em 
outras construções. 
  
28

 Mainéis eram pilaretes ou traves que dividiam os vãos de 
janelas e portas, nos quais se adaptavam os caixilhos. 

por sua irmã Elizabeth I, garantiu sua posição. 
Começou a exploração além-mar, provocando 
disputas com outras potências européias 
interessadas no Nova Mundo. A Renascença 
nas artes e no conhecimento espalhou-se pela 
Europa e chegou à Grã-Bretanha, com a 
inestimável contribuição de William 
Shakespeare (1564-1616). 

Até meados do século XV, o mobiliário 
inglês não apresentava refinamento. Com o 
início do reinado dos Tudor, os móveis 
passaram a ter mais vida, ao mesmo tempo em 
que eram considerados importantes para o 
conforto da casa. Enquanto que na Europa, 
produzia-se o móvel renascentista de bases 
italianas, na Grã-Bretanha, surgia o Estilo 
Tudor-Stuart, predominante entre 1558 e 1688, 
produto de seu isolamento insular. Este estilo 
compreendia quatro sub-estilos de interiores, 
que corresponderam às diferentes épocas 
políticas da Inglaterra, a saber: o Elisabetano, o 
Jacobino, o Cromwell e o Carolíneo.  

  

33..55..11..  EESSTTIILLOO  EELLIISSAABBEETTAANNOO  

Também conhecido como Estilo 
Tudor, correspondeu à época em que Elizabeth 
I da Inglaterra governou – a mesma de William 
Shakespeare e de Sir Francis Drake, entre 
aproximadamente 1558, depois de Henrique 
VIII, até 1603. Este  estilo abrangeu desde a 
última fase do período gótico até o início da 
Renascença. A influência da Itália podia ser 
notada apenas nos detalhes ornamentais, uma 
vez que a estrutura das peças continuava 
obedecendo à arte gótica. As casas eram 
imensas e muito altas, com enormes lareiras 
que protegiam contra o frio, o que fazia com que 
a mobília fosse grande e maciça, de linhas retas 
e superfícies retangulares. 

A madeira preferida era o carvalho ou 
roble, cuja solidez permitia altas cadeiras 
talhadas e grandes mesas, com travessas 
corridas. Eram comuns as mesas retangulares 
compridas, os armários pesados, as cômodas 
exageradamente esculpidas e as cadeiras sem 
molas, formando ângulo reto entre o encosto e 
assento. Verdadeiras fachadas eram decoradas 
na frente dos armários. As pilastras e pernas 
das mesas tinham a conhecida “bola torneada”, 
que representava um recipiente com sua tampa 
e que tornava o conjunto pesado. Apesar dos 
móveis apresentarem incrustações geométricas, 
a forma preferida para a ornamentação era a 
chamada Rosa dos Tudor. Houve grande 
emprego de colunas bulbares. 
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Alterado ao longo dos anos, o 
Hampton Court Palace ainda é um emblema da 
Era Tudor. Além dele, o estilo pode ser 
apreciado em parte da antiga casa de Elizabeth 
I em Hattfiel; nos castelos Leeds, Knole e 
Hever, em Kent; e na Burghley House e no 
Hardwick Hall, nas Midlands; este último com 
uma simetria rigorosa que preside à ordenação 
da fachada, definida pelo quadriculado regular 
das janelas comuns e das bow-windows, pouco 
avançadas. Nesse reticulado uniforme, as 
pilastras e os medalhões introduzem uma 
discreta nota classicista., sem alterar o efeito 
das superfícies planas. A horizontalidade é 
acentuada pelas barras e, no topo, pelas 
balaustradas, assim como pelo emprego das 
três ordens nos três andares de janelas de 
sacadas.  

  

33..55..22..  EESSTTIILLOO  JJAACCOOBBIINNOO  

O fim do reinado de Elizabeth I, em 
1603, representou o início da inquietação 
interna. O trono passou para Jaime I (1566-
1625), anglicano e absolutista, cuja crença no 
direito divino dos monarcas provocou protestos 
no parlamento. A partir de 1625, sob seu filho, 
Carlos I, o conflito se acentuou até a Guerra 
Civil, que acabou com a sua execução. Em 
1660, Carlos Stuart (Carlos II) tomou o trono, 
seguido, após a sua morte, em 1685, por Jaime 
II, o qual foi deposto por simpatizar-se com o 
catolicismo. O protestantismo reafirmou-se com 
Guilherme II e Maria II, proclamados reis em 
1689 e que reprimiram os jacobinos católicos. 

O Estilo Jacobino, referente ao 
reinado de Jaime I, entre 1603 e 1625, foi um 
estilo mais simples e pesado, coincidente com a 
época em que partiu da Inglaterra a célebre 
expedição do “Mayflower”, para o Novo Mundo, 
onde ali se modificou o mesmo. 
Predominantemente geométrico, representou o 
Renascimento inglês propriamente dito, 
continuado por Carlos I e II. Seu principal 
arquiteto foi Inigo Jones, que conservou dos 
italianos os volumes puros e harmoniosos das 
villas de Palladio.  

Um obra fundamental foi a Queen’s 
House, construída entre 1616 e 1636 por Inigo 
Jones. A simetria elisabetana foi aqui assimilada 
a uma definição do edifício como um todo. A 
nitidez dos volumes, marcada pelo 
desaparecimento das janelas de sacada e dos 
telhados movimentados, foi medida pelo telhado 
em terraço, pela pouca saliência da loggia: 
único destaque, com os refendimentos do 

térreo, destas fachadas privadas de qualquer 
ornamentação. O refinamento totalmente 
italiano das colunas e as proporções estudadas 
das janelas confirmavam o advento da 
arquitetura clássica do século XVII. 

Neste estilo, as pernas das cadeiras 
simplificaram-se e quase todo o conjunto 
adquiriu severidade quase monástica. Persistiu 
a utilização do carvalho como matéria-prima 
para a feitura de móveis, ficando famosas as 
cadeiras Yorkshire e Derbyshire, de encosto 
aberto em forma de arco, ricamente adornadas 
em gotas e colunas. Usou-se grande quantidade 
de arabescos vermiculares. 

  

33..55..33..  CCRROOMMWWEELLLL  SSTTYYLLEE  

Durante o Protetorado inglês, as 
formas se simplificaram ainda mais. Oliver 
Cromwell era um protestante convicto e 
defensor apaixonado dos direitos do 
parlamento, liderando as forças vitoriosas na 
Guerra Civil contra Carlos I, que foi executado 
em frente à Banqueting House, em 1649. 
Cromwell tornou-se, entre 1653 e 1658, o Lorde 
Protetor da Commonwealth, a Comunidade 
Britânica das Nações  instaurada como 
república, a qual perdura até a restauração da 
monarquia por Carlos II, em 1660. 

O mobiliário da época da República de 
Cromwell caracterizou-se pela simplicidade e 
austeridade, resultado da depuração total do 
Estilo Tudor, que teve sua ornamentação 
suprimida, com exceção das colunas espirais. 
As cadeiras passaram a ter encosto baixo, 
sendo confeccionadas em couro e adornadas 
com tachas de latão. Tratou-se do Estilo 
Jacobino mais simples, criando mais clima de 
austeridade. Gromwell condenou Carlos I por 
excessos de luxo, e por isso fez questão de 
menos elementos decorativos no mobiliário. 

  

33..55..44..  EESSTTIILLOO  CCAARROOLLÍÍNNEEOO    

Também conhecido como Estilo 
Jacobino II ou Stuart, representou um período 
de transição ao Barroco. Sob o reinado de 
Carlos II, entre 1660 e 1685, ocorreram a 
Grande Peste (1665), da qual morreram cerca 
de 100 mil londrinos, e o Grande Incêndio de 
Londres (1666). Em 1685, Jaime II subiu ao 
trono, no qual ficou apenas quatro anos, uma 
vez que em 1688, o Parlamento suscitou a 
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intervenção de Guilherme de Orange, casado 
com Maria, filha de Jaime I. Acontecia a 
Revolução Gloriosa, quando o monarca foi 
deposto e Guilherme II e Maria II, após terem 
aceitado a Declaração de Direitos limitando o 
poder real, em 1689, foram proclamados rei e 
rainha da Inglaterra.  

Em 1690, o exército anglo-holandês 
de Guilherme II derrotava a tropa franco-
irlandesa de Jaime II, através da Batalha de 
Boyne e, em 1692, ocorria o massacre dos 
jacobinos (pró-Stuart) pelas forças de Guilherme 
II em Glencoe. Durante o reinado dos Stuart, até 
1702, surgiu então um estilo intensamente 
influenciado pelos ideais do Barroco continental.  

Os melhores trabalhos neste estilo 
foram realizados em Londres por Christopher 
Wren, entre eles, a St. Paul’s Cathedral. No 
Sudeste, Audley House e Hatfield House são 
duas mansões jacobinas clássicas. Outra obra 
fundamental é o Palace of Holyrood, em 
Edimburgo. Em relação aos interiores, no Estilo 
Stuart, as madeiras de nogueira, oliveira e 
sicômoro começaram a ser  usadas, além do 
carvalho tradicional, e os traços da mobília mais 
característicos passaram a ser: a esteirinha de 
palha para os encostos e assentos, a voluta 
flamenga e as partes altas das cadeiras em 
forma de escudo ou coroa. A corte inglesa 
retornou ao luxo, que fomentava o emprego de 
móveis atapetados em terciopelo e brocado, 
assim como os lits de repos (divã ou leito diurno 
pequeno, surgido em 1620, com um ou dois 
espaldares ou abas laterais). As mesas 
apresentavam pés torneados e em espirais, 
enquanto as cadeiras eram retilíneas. Pela 
primeira vez, os sofás e cadeiras passam a ser 
usados com “orelhas” laterais, assim como 
utilizam-se os móveis chineses e de laca. Eram 
desta época os “leitos de repouso” ou canapés, 
com cabeceira móvel que se adapta a várias 
posições. 

Entre 1689 e 1702, durante o reinado 
dos Stuart, surgiu um estilo de móveis mais 
simples, o Estilo William & Mary, cujo tamanho 
foi reduzido para adaptar-se às proporções 
humanas. As pernas terminavam em “bola” no 
chamado “pé trombeta” e eram ligadas entre si 
por travessões. Isto caracterizou especialmente 
o estilo, que criou como peculiar uma cômoda 
composta de dois corpos sobrepostos, sobre 
pernas altas torneadas e ligadas por travessões. 
Estas cômodas montadas sobre pés eram 
chamadas de Highboy, sendo feitas de 
nogueira, tinham brilho intenso e abundância de 
finas ferragens cinzeladas. 

De influência oriental, os móveis 
tornaram-se mais elegantes e atrativos, graças 
à aplicação de motivos decorativos, como 
arabescos e folhas de acanto. As cadeiras e 
sofás possuíam espaldares torneados, com 
encosto e assento de palhinha; pés imitando 
patas de animais, com sofisticados e estranhos 
motivos; e espaldares ovalados ou em forma de 
escada. Os armários tinham a parte superior 
com flores e arcos. Os ornatos eram flores, 
espigas, borboletas e algas. Como acessórios 
havia os relógios com pênculo (Tompión) e, daí 
em diante, relógios de mesa e os grandes 
relógios de pé ou carrilhão. 
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44..  EESSTTIILLOOSS  BBAARRRROOCCOOSS  

A arte barroca pode ser considerada 
como o conjunto de manifestações artísticas 
que aconteceram de meados do século XVI até 
fins do século XVIII, período no qual uma série 
de acontecimentos políticos e sociais 
culminaram na total transformação da cultura 
renascentista. Sob a influência da arte 
expressiva e atormentada de Michelangelo e da 
crise política introduzida pelo saque de Roma 
em 1527, o ideal de clareza e de equilíbrio do 
Renascimento cessou bruscamente. Foi 
substituído pelo Maneirismo, um período de 
desequilíbrio marcado pela imitação exagerada 
e artificial das grandes fórmulas estilísticas e 
pela exarcebação do “eu” dos criadores. 

Nascido em Roma no primeiro terço 
do século XVII, o Barroco correspondeu à 
segunda fase da Contra-Reforma, período de 
triunfalismo que sucedeu à reação severa e 
academizante do final do século anterior. Em 
oposição à arte mundana, satisfez sobretudo a 
uma preocupação de expressão mais popular, 
de acordo com os objetivos da Igreja 
conquistadora. A preocupação de conseguir a 
adesão da maioria aos valores espirituais 
multiplicou os efeitos de surpresa e os apelos à 
sensibilidade. 

De acordo com DUCHER (1992), 
assim nasceu, entre 1630 e 1670, uma retórica 
do contraste, do movimento, do trompe-l’oeil e 
do exagero: características estas que tornam o 
Barroco mais uma tendência do que um estilo. 
Daí uma arte declamatória, rica de ostentação e 
de artifícios cênicos, cujos germes se 
propagaram pela Itália do Norte, pela Espanha e 
Portugal, e pela Europa central, para se difundir 
na Áustria e depois na Alemanha do Sul, em 
meados do século XVIII. A partir da década de 
1730, o Estilo Rococó triunfou sobre as 
tendências barrocas na Europa central. Nos 
vários países europeus, ocorreram expressões 
de arquitetura de interiores que tinham em 
comum as linhas de composição espiraliformes 
e retorcidas, a índole passional e a impressão 
teatral, através do uso de claros e escuros, 
formas concóides e rebeldia compositiva. Nos 
vários países europeus, correntes estilísticas 
manifestaram-se paralelamente, apresentando 
variações nacionais, tanto a nível de arquitetura 
como de decoração e mobiliário. 

 

 

44..11..  BBAARRRROOCCOO  IITTAALLIIAANNOO  

Depois do saque de Roma em 1527, a 
Itália ficou à mercê de Carlos V, Sacro 
Imperador Romano e rei da Espanha. O papa 
Clemente VII, que se opusera ao rei, acabou 
coroando-o imperador em Bolonha. Devido à 
crescente ameaça do protestantismo, uma série 
de reformas apoiadas pela Inquisição, 
conhecidas como Contra-Reforma, impuseram 
uma rígida ortodoxia. Novas ordens religiosas, 
como a jesuítica, se estabeleceram para 
conquistar almas além-mar. O espírito 
missionário da época inspirou as formas 
exageradas do Estilo Barroco. 

A busca do efeito teatral supôs a 
colaboração de todas as artes e, nas igrejas, a 
união do celeste com o sobrenatural para 
exaltar o triunfo da religião. Os raios da glória 
eram iluminados pela cúpula celeste. Pintado 
sobre tela, o martírio do santo conquistava toda 
a sua dimensão com o surgimento no espaço 
arquitetural dos anjinhos de estuque que, 
debruçados sobre a moldura de mármore do 
quadro, encorajavam o apóstolo com o olhar e o 
gesto. Um mesmo ímpeto ascensional unia toda 
a composição. A pintura em trompe-l’oeil, 
substituída pelos estuques reais ou aparentes, 
permitia simular nos tetos arquiteturas ou céus 
povoados de figuras planantes e circundados 
por consolos e balaustradas – uma ciência da 
perspectiva aérea chamada quadratura. Nas 
arqueaduras, atlantes em trompe-l’oeil 
“suportavam” a cornija. 

De acordo com JORDAN (1985), as 
colunas torsas empregadas pelo barroco 
apresentavam sobre as colunas lisas a 
vantagem de acentuar o movimento e de 
segurar os efeitos de luz: qualidades que faziam 
seu sucesso na ornamentação interior. Cártulas 
e frontões cortados eram a expressão do gosto 
geral pelas saliências, pelos recuos e pela 
insistência plástica, atestando grande liberdade 
artística. Os interiores religiosos barrocos 
caracterizavam-se pelo gigantismo das 
proporções, pela transparência e a leveza, 
ligados à preocupação da visibilidade do culto. 
Acrescenta-se a isto o rico esplendor dos 
ornamentos de bronze, mármore e ouro, e a 
animação das asas e dos panejamentos 
introduzida pelas figuras dos anjos. 

Nas igrejas italianas, simples tela 
cênica, a alvenaria dissolvia-se e volatizava-se 
sob as vibrações luminosas, criadas pelos 
balaústres encurvados e pela oposição 
enviesada das pilastras em relação à nave. 
Havia o efeito de ótica coroado pela confusão 
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deliberada nas partes altas entre arquitetura real 
e arquitetura fingida. Maderno, já no início do 
século XVII, prenunciava o Barroco, buscando 
os efeitos de contraste obtidos pela ruptura de 
proporção. Depois, Michelangelo, Bernini e 
Borromini exploram a vasta ornamentação 
arquitetural, em obras-primas como a Igreja de 
São Pedro, no Vaticano, além de outros 
trabalhos em Roma, Lecce, Palermo, Noto e 
Turim. 

Apreciada pelos barrocos, a planta 
oval autorizava todas as combinações entre a 
planta central e os elementos longitudinais, 
animadores de espaço. Houve a ruptura da 
planta cruciforme tradicional, baseada na 
imbricação de dois espaços perpendiculares. 
Optou-se por um desenvolvimento espacial 
repleto de surpresas, que substituía a 
orientação habitual por uma sucessão de 
elipses como que engendradas de maneira 
concêntrica. Entre as principais características 
dos interiores barrocos, podem ser citadas as 
seguintes: a suntuosidade e profusa decoração, 
com retábulos variados, medalhões, painéis, 
quadros e douraduras; a pintura de tetos com 
alegorias e imagens ilusionistas, além da 
temática decorativa possuir como eixo principal 
a folha de acanto; o emprego de mármore e 
pedra esculpidos (padieiras e ombreiras), além 
de talhas (singelas, bordadas, rendilhadas, 
pintadas ou douradas);  e o uso de cornijas em 
ressalto, capitel coríntio sobre colunas 
caneladas, colunas retorcidas (salomônicas) 
com capitel fantasia, colunas de stucco lustro 
(estuque imitando mármore) e elementos em 
rocaille e putti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..22..  LLOOUUIISSEESS  FFRRAANNCCEESSEESS  

Na França, cada vez que um novo rei 
subia ao trono, era comum que modificasse 
seus palácios, encarregando decoradores de 
criarem novos estilos de móveis que recebiam o 
nome do monarca que o encomendara. 
Segundo CARVALHO (1993), muitos foram os 
estilos que se sucederam na França, desde a 
Idade Média até o último grande estilo francês, 
o Estilo Império, sendo que quase todos foram 
criados em função da monarquia, de seu fausto 
e de sua riqueza.  

Como resultado da invasão francesa 
da Itália em 1494, os ideais e a estética da 
Renascença italiana se propagaram pela 
França, atingindo o apogeu durante o reinado 
de Francisco I, entre 1515 e 1547. Verdadeiro 
príncipe renascentista, ele foi educado para as 
letras e as artes, bem como para os esportes e 
as guerras. Artistas italianos como Leonardo Da 
Vinci e Cellini foram convidados para sua corte, 
onde ele desfrutava as histórias obscenas do 
escritor François Rabelais (1494-1553). Entre 
1547 e 1559, Henrique II ocupou o trono, mas 
foi sua viúva, Catarina de Médici (1519-1589), 
quem realmente foi a virtual governante da 
França por 30 anos, através do reinados de 
seus filhos Francisco II, Carlos IX e Henrique III, 
que cobriram o período de 1559 a 1589. 

A decoração barroca francesa 
floresceu na passagem do século XVI para o 
XVII, durante o reinado de Henrique IV, entre 
1589 e 1610. Foi influenciada pelo Barroco 
italiano, além do vindo de Flandres e da Escola 
de Fontainebleau, que passou por um fecundo 
renascimento na época. Daí o aspecto díspar e 
fortemente contrastado da arte decorativa 
caracterizado pelo rigor da modinatura e pela 
exuberância das formas. O século XVII foi 
considerado o Grand Siècle para os franceses. 
O fim das guerras religiosas iniciou um período 
de grande influência e poder da França. Depois 
do reinado de Louis XIII, entre 1610 e 1643, os 
ministros cardeais Richelieu e Mazarin tornaram 
possível a monarquia absoluta de Louis XIV, o 
Rei Sol, que durou de 1643 a 1715. 
Paralelamente, desenvolveram-se estilos 
artísticos de sofisticação sem precedentes: 
enormes edifícios barrocos, o drama de Molière 
(1622-1673) e Racine (1639-1699). Versalhes, 
construído sob a supervisão do ministro das 
finanças, Colbert, tornou-se a glória da Europa. 
Entretanto, o custo da obra e as guerras de 
Louis XIV foram onerosos. Ao fim do reinado, a 
miséria havia se disseminado pela França.  
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Os estilos Louises franceses 
apresentaram uma decoração mais pomposa e 
um mobiliário mais impressionante do que 
confortável. Móveis em linhas retas carregadas 
de ornamento apresentavam pés em forma de S 
estirado. No final do período, os mesmos 
passaram a ser arrematados por um disco, taco 
ou voluta, ou também se apresentaram simples 
e sem nenhum outro arremate. Apareceram 
também, sob o S estirado, a garra e a esfera, 
passando a ser conhecido como pé cabriolet, na 
França, ou como Claw and Ball, na Inglaterra, 
muito usado no Estilo Chippandale. Surgiram 
enfim os pés em mísula ou estípete. 

Como novidade, o ebanista André-
Charles Boulle (1642-1732) introduziu reforços 
em bronze, desenvolvendo a aplicação de 
outros materiais – inclusive pequenos pedaços 
de madeira formando desenhos – em 
arabescos, não em relevo, mas embutidos; era 
a chamada Marqueterie ou Macheterie. 
Utilizavam-se geralmente como materiais o 
bronze, o nácar, o ouro, a prata e o cobre. Os 
assentos eram brocados, adamascados, em 
cetins, veludos ou tapeçarias. Os acessórios 
eram principalmente castiçais e candelabros de 
cristal, porcelanas chinesas e objetos de metais 
nobres, como ouro e prata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..22..11..  EESSTTIILLOO  LLOOUUIISS  XXIIIIII  

Foi somente no século XVII, no final 
da Renascença, que surgiu na França o móvel 
que mais tarde se chamaria Louis XIII. Era um 
estilo frio e sóbrio, desprovido de riqueza 
imaginativa, como reflexo da vida severa desta 
época. Da arte renascentista ficaram algumas 
influências como os motivos com guirlandas 
envolvendo medalhões com bustos, cariátides

29
 

e colunas. Além dos entalhes, as peças tinham 
incrustações de pedras ou marfim, madrepérola 
e metais. O couro gravado ou estampado 
substituía as telas de tapeçaria que davam um 
tom mais acolhedor ao conjunto. Os dormitórios 
eram aposentos de receber, geralmente sem 
muitos móveis, mas com finos detalhes.  

Conforme DUCHER (1992), ao 
Barroco e ao Maneirismo tardio (oriundo de 
Fontainebleau), o Estilo Louis XIII devia, além 
da redundância das formas, o desrespeito 
deliberado às regras antigas. Assim, 
encontraram-se frontões com volutas ou 
recortados, interrompidos por cártulas, nichos, 
tabernáculos ou gradeados salientes. As 
cártulas amoldavam-se às curvas, aos recortes, 
às chanfraduras e às perfurações de suas 
cercaduras lavradas. Sob a influência do 
Barroco, suas modinaturas, logo espessas e 
gordas, multiplicaram as intumescências e as 
saliências. Deste último tipo, destacava-se a 
cártula denominada auricular, porque sua 
fisionomia mole e cartilaginosa evocava o lóbulo 
da orelha.  

As mesmas correntes, por sua ruptura 
com a gramática clássica, acarretaram a 
redução dos elementos de suporte a uma 
função puramente decorativa. Esta foi a origem 
do sucesso das chamadas formas rústicas. 
Estendidas por sua vez à fachada inteira, mas 
com mais freqüência aos portais, elas ofereciam 
um rigoroso repertório de refendimentos, de 
aduelas muito salientes e sobretudo de 
bossagens

30
.  
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 Cariátide ou Kore eram figuras escultóricas de mulheres 
com vestes longas carregando molduras ornamentais. Por 
causa do comportamento traiçoeiro da aldeia grega de 
Karyai nas guerras persas, todas as mulheres que ali viviam 
foram tratadas como escravas. Por isso, o nome cariátide 
significar também escrava. O termo é o equivalente feminino 
de Atlas ou Atlante, forte figura de homem, cujo nome 
derivava do portador da abóbada celeste e que sustentava o 
edifício em lugar de pilares ou colunas. 
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 Bossagens eram reforços dos ângulos das obras com 
pedra lavrada, ou melhor, saliências na superfície de uma 
parede, seja para receber ornato, seja para formar painéis 
em relevo. Diz-se, conforme o aspecto, em chanfro, 
arredondada, em ponta de diamante, rústica, em sulcos, 
etc.. 
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Encontravam-se assim bossagens de 
talha lisa, picadas, vermiculadas, em ponta de 
diamante, de tambores ou com estalactites. A 
ponta de diamante achava-se também no 
mobiliário. 

O emprego combinado do tijolo e da 
pedra – materiais utilizados alternadamente 
como moldura e mainel – suscitou efeitos de 
aparelhamentos, que salientavam as divisões 
verticais da fachada. Essas faixas, chamadas 
ombreiras, ordenavam-se de maneira regular ou 
“em harpa” (em dentes de serra). Algumas 
erguiam-se “de alto a baixo”, unindo todas as 
janelas da base ao telhado. Do Renascimento, o 
Estilo Louis XIII conservou, nos solares mais 
ricos, os tetos com vigas e caibros aparentes, 
decorados de monogramas, emblemas, 
cártulas, etc.. 

Grande paralelepípedo com fortes 
saliências, as lareiras à francesa viram sua coifa 
retangular receber uma ampla decoração 
arquitetural e ornamental, que, no entanto, 
deixava o lugar central para uma tela pintada, 
um relevo ou um busto. No final do reinado, elas 
se adelgaçaram; o tamanho adaptou-se mais à 
escala da decoração do aposento, enquanto a 
coifa, menos enfeitada, acusava divisões 
arquiteturais mais compassadas. Surgiram as 
portas com painel, termo que vem da larga 
moldura encimada por uma composição 
decorativa: frontão, cártula ou medalhão, 
guarnecidos de relevos ou de uma pintura. As 
folhas duplas facilitavam a obtenção do efeito 
de enfiada (enfilade). 

Oriundo do Renascimento, ainda de 
acordo com DUCHER (1992), o lambril à 
francesa consistia numa ensambladura de 
painéis retangulares de madeira, cujas cártulas 
ou moldura geométrica abrigavam figuras, 
paisagens ou flores pintadas em tonalidades de 
uma única cor (en camaïeu) ou ao natural. Nos 
lambris de apoio, a parte superior da parede era 
reservada quer a tapeçarias, quer a um conjunto 
de quadros. O lambril de altura somente diferia 
do primeiro pela supressão da cornija baixa: 
então sucediam-se sem interrupção até o teto 
três planos de painéis sobrepostos, o último 
comumente mais vasto e vertical. 

Logo mais adiante, o teto tinha suas 
vigas e caibros divididos em compartimentos 
que os pintores-decoradores guarneciam de 
telas e de painéis encastrados, cujas molduras 
eram enriquecidas por escultores. A 
ensambladura desses caixotões podia variar, 
por volta do fim do reinado, entre um simples 
quadriculado regular e uma cercadura mais 

complexa articulada à volta de um 
compartimento central de maior tamanho, como 
no quarto do rei do Castelo de Oiron. Dentre os 
conjuntos de lambris mais bem conservados, 
assinala-se, em Paris, o gabinete e o quarto da 
Marechala de La Meilleraye no Arsenal. 

Quanto ao mobiliário, as madeiras 
maciças eram muito usadas, principalmente a 
nogueira e o ébano e, para os móveis rústicos, 
o pinheiro. Três novas técnicas eram 
empregadas: placas de ébano com folhas de 8 
a 10 mm de espessura, esculpidas em baixo-
relevo; incrustações de madeiras coloridas ou 
de folhas de mármore. A marchetaria também 
era muito usada. Nos assentos, a madeira 
torneada adotava a forma dos montantes, dos 
pés, dos suportes dos braços e das travessas 
em forma de H. Entre os tipos de pernas dos 
móveis Louis XIII, distinguiam-se as formas em 
rosário e espiral. Nas poltronas e nas cadeiras, 
uma outra travessa de entrepernas vinha às 
vezes consolidar os pés dianteiros. Os 
espaldares podiam ser muito enfeitados com 
entalhes em alto-relevo, enfeites ovais ou com 
formato de folhas e grutescos.  

A cadeira de braços, que com o tempo 
se transformaria em “poltronas” possuía assento 
retangular baixo, a uma altura de 45 cm do 
chão; espaldar reto, baixo e largo; braços 
retilíneos, perpendiculares ao espaldar; hastes 
dos pés em forma de H; e pés pouco 
decorados, da mesma maneira que as traves de 
sustentação. A cadeira de encosto tinha as 
mesmas característica da anterior, mas sem os 
braços; os assentos eram quadrados e menos 
espaçosos e os encostos mais altos. Houve o 
reaparecimento dos braços em cruz e curvos. 
Ambos tipos de cadeiras apresentavam uma 
guarnição de couro ou assentos estofados em 
tecido bordado, presos com pregos de cabeça 
larga (tachonados

31
). Como enfeites fixos 

apareceram as listras, o ponto de Hungria, 
flores e frutos, em pesados motivos enfileirados, 
além de franjas de linho ou algodão, soltas ou 
com nós, e outros aviamentos em fazenda. Bem 
no final do reinado, os braços das poltronas 
arquearam-se e adotaram a extremidade 
recurvada. 

Durante este período, segundo 
MONTENEGRO (1991), surgiu a cadeira com 
encosto e sem braços chamada à vertugadin, 
mais acolhedora para as incômodas 
vestimentas femininas da época. Era uma 
cadeira para a mesa, sendo que algumas vezes 
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 Característica típica deste período, os estofados 
tachonados eram fixados por tachas espaçadas, simples ou 
formando desenhos com tachas de menor tamanho. 
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um simples marco formava o espaldar. Havia 
igualmente a cadeira em forma de tesoura, 
dobrável e que tinha peças curvas (pelo menos 
duas) colocadas em torno de um eixo central e 
unidas entre si pelos braços e as bases dos 
pés. O assento era formado por tiras de couro 
ou de fazenda muito resistente. Outro móvel 
criado foi o sofá para doentes, de espaldar 
reclinável (sistema de cremalheira). O 
acolchoado dos braços não era uma 
exclusividade desse móvel, nem o estofado que 
cobri a madeira natural; podiam ser 
balaustrados, em espiral ou com a forma de 
pera ou de terço (com contas ou uvas 
sobrepostas).  

Como assentos existiam também os 
de uso diário em estilo rústico, parecendo uma 
sela com três pés. Seu formato era de um 
assento alongado, sem espaldar nem braços, 
sendo seus derivados a banqueta e o banco, 
todos eles sem dar “maior importância” aos 
estilos. O banco possuía assento grande, com 
espaldar e braços. Quando em partes móveis 
(roda em torno de um eixo), passava a ser um 
banco giratório. Já o escabelo era um assento 
pequeno para mesa. A banqueta era em metal, 
geralmente dobrável ou desmontável. Utilizava-
se ferro forjado e bronze, trabalhados às vezes 
em placas perfuradas, muito leves. O modelo 
era inspirado na antigüidade romana (cadeira 
curul) enfeitada com couro.  

Conforme DUCHER (1992), a época 
aos poucos foi passando da “marcenaria móvel” 
(mesas com cavaletes, cadeiras “dobráveis” e 
“em tenazes”) para tipos de móveis fixos. Dentre 
eles, a mesa, quadrada ou retangular, mas de 
tamanho pequeno, possuía uma travessa em H 
ornada em seu centro com um vaso, um pião ou 
uma pinha. Quanto ao mais, suas 
características a assimilavam às cadeiras, pois 
seus suportes eram de madeira torneada. Rico 
de efeitos de volumes, o torneado do Estilo 
Louis XIIII tirava do cubo e do cilindro fustes 
lisos, com anéis (de seção quadrada e depois 
redonda), de contas e em espiral. 

As arcas Louis XIII eram móveis 
grandes e pesados, enfeitados com medalhões 
e entalhes, principalmente compostos com 
painéis formados por losangos e triângulos. 
Funcionando como banco grande e armário, 
eram móveis de concepção arquitetural, que se 
distinguiam por suas cornijas com saliências 
enormes no topo e na base. O gosto pela 
geometria aparecia em suas almofadas, 
quadradas ou retangulares, muitas vezes 
guarnecidas de pontas de diamante, uma 
decoração rica de jogos luminosos e plásticos. 

O vocabulário arquitetural também 
predominava nos escritórios ou  papeleiras, 
estes enriquecidos de colunas, frontões, 
pilastras, balaústres e nichos. A voga das 
papeleiras, vinda da Itália e dos Países Baixos, 
introduziu o uso do folheado de ébano, madeira 
que recebia uma ornamentação esculpida e 
gravada de grande refinamento. Já o buffet era 
composto por duas partes, sendo a de cima 
menor, com gavetas intermediárias. Em suma, 
os elementos de decoração mais importantes do 
Estilo Louis XIII  eram a ponta de diamante 
(desenho geométrico em forma de pirâmide 
baixa) e as frutas, em particular, as maçãs e as 
pêras. Escrivaninhas, cômodas-papeleiras e 
canapés (bancos compridos) foram criados 
neste período. Contrastando com estes móveis 
pesados, surgiram também outros mais simples, 
como as secretárias, as mesinhas e os 
biombos. 
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44..22..22..  EESSTTIILLOO  LLOOUUIISS  XXIIVV        

Louis XIII e Ana da Áustria casaram-
se em 1615. Após a morte do rei, Ana tornou-se 
regente do jovem Louis XIV, tendo o cardeal 
Mazarin como ministro. Desta forma, o reinado 
de Louis XIV, o Rei Sol, dividiu-se em três 
períodos. Primeiro a menoridade do rei, entre 
1643 e 1660, época estilística de maturação, 
marcada pela persistência das formas Louis XIII 
e por uma forte penetração do Barroco italiano, 
mas que se distinguia também pela arte 
classicista, por exemplo, de François Mansart 
(1598-1666) no Castelo de Maisons, atual 
Maisons-Laffite (1642/51). O primeiro Estilo 
Louis XIV, em seguida, entre 1660 e 1690, 
correspondeu ao período triunfante do reinado 
pessoal, ao qual correspondeu uma arte de 
corte brilhante e ostentatória: a qual o pintor e 
decorador Charles Le Brun (1619-1690) 
desenvolveu nas salas do Palácio de Versalhes, 
construído sucessivamente pelos arquitetos 
Louis Le Vau (1612-1670) e Jules Hardouin-
Masart (1646-1708). E o segundo Estilo Louis 
XIV, entre 1690 e 1715, tido como um estilo de 
transição, que apareceu nos últimos anos de 
seu reinado, sob a influência de Hardouin-
Masart e de decoradores como Jean Berain 
(1639-1711). A nova leveza das formas e a 
fantasia das linhas anunciavam então o 
princípio do Estilo Louis XV. 

No final desse período, as máscaras e 
as cabeças de deuses radiadas (encimadas de 
uma palmeta irradiante), que se assimilavam à 
cabeça do Apolo real, juntaram-se aos inúmeros 
atributos do monarca: a águia de Júpiter, o leão, 
o galo, a máscara de Apolo, sem falar dos 
monogramas coroados e bastões reais 
cruzados. Os troféus e as armas traduziam a 
amplidão das formas do primeiro Estilo Louis 
XIV e o triunfalismo do repertório. Elmos 
guerreiros, ramos de carvalho simbolizando a 
vitória, carcases

32
 e maças

33
 de armas, 

realizadas em bronze dourado ou esculpidas na 
madeira, destacavam-se em forte relevo no 
meio de mármores. 
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 Carcás ou aljava trata-se de um estojo sem tampa em que 
se guardam e transportam as flechas do arqueiro e às vezes 
o próprio arco. Além de motivo decorativo, no Estilo Louis 
XVI designou pés retos, despontados e estriados em espiral, 
de cadeiras e mesas (pés em aljava). 
  
33

 Maça ou clava é um bastão de madeira, grosso e pesado, 
com uma das extremidades mais dilatada, usado como 
arma de guerra desde a Antiguidade até o século XVI, 
sendo assim uma espécie de martelo. A maça de armas era 
uma arma antiga constituída por uma haste encimada por 
uma esfera eriçada de pontas.   

As características essenciais do 
primeiro estilo Louis XIV foram a riqueza dos 
materiais e a busca do efeito monumental. Tal 
aspecto do “estilo real” deveu-se, até os anos 
1680, ao emprego de adornos de mármore e 
aos jogos policromos deste último com os 
ouros, bronzes, pinturas e reflexos de espelhos. 
Ao esplendor pesado dos materiais, inseridos 
nas ordenações arquiteturais de colunas, 
pilastras e nichos, acrescentou-se a espessura 
das modinaturas. Finalmente, acima das 
pesadas cornijas, figuras e arquiteturas fingidas 
ordenavam-se dentro de molduras enriquecidas 
de estuques pelos pincéis dos pintores-
decoradores.  

Típicas deste estilo, as chamadas 
portas “com painel”  por causa de suas 
molduras salientes enfeitadas de consolos, de 
cornijas e encimadas de baixos-relevos, de 
medalhões, de frontões, tiravam também seu 
efeito monumental da ornamentação esculpida 
de suas folhas duplas. Nesses compartimentos 
eram esculpidos atributos, troféus e 
monogramas cercados de bordaduras 
espessas. Simétricas duas a duas nas salas, 
essas grandes portas multiplicavam os efeitos 
de enfiada (enfilade). A enorme saliência das 
coifas Louis XIII acabou desaparecendo, 
substituída primeiro por uma composição 
piramidal e depois por uma caixa retangular, 
espécie de maciço de mármore que sustentava 
uma ou duas prateleiras guarnecidas de vasos. 
Em cima, o tremó

34
 recebia uma montagem de 

pequenos espelhos ou uma pintura enquadrada 
normalmente por uma espessa bordadura 
monumental, guirlandas de folhagens ou de 
flores. 

Ao primeiro Estilo Louis XIV 
correspondeu um mobiliário maciço com 
ornamentação opulenta. A arte da corte 
desenvolveu o uso de móveis e cadeiras 
esculpidos e dourados. Em relação às cadeiras, 
pés “em soco”, isto é, quadrangulares e 
afinados embaixo, ou “em balaústre” 
complicaram-se então com óvalos, caneluras e 
folhagens. A travessa em H, herdada do Estilo 
Louis XIII, evoluiu aos poucos para uma forma 
em X. Os braços, em geral arqueados, 
terminavam em ponta encurvada ou em voluta. 
A etiqueta favorecia o aparecimento de 
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 Numa fachada, a parte compreendida entre duas janelas 
ou balcões recebe o nome de tremó ou trumeau. Na Idade 
Média, desempenhava o papel de pilar, sustentando o lintel 
das portas das igrejas, sendo muitas vezes esculpido ou 
flanqueado por uma estátua. Também podia designar o 
espaço entre dois painéis ou duas janelas na parte interna 
da casa. Finalmente, também  tem o sentido de aparador ou 
console com espelho estreito e alto, que cobre a parte da 
parede entre duas janelas, utilizado até hoje sobre lareiras. 
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inúmeros ployants (cadeiras dobráveis) e 
placets (tamboretes), às vezes também 
enriquecidos de esculturas. As mesas 
apresentavam os mesmos pés e montantes em 
soco ou em balaústre. A travessa em X podia 
terminar em volutas ou em consolos invertidos, 
e a cinta recebia uma rica ornamentação 
esculpida. 

Entre 1675 e 1680, André-Charles 
Boulle aperfeiçoou a marchetaria de cobre e de 
tartaruga a qual enriqueceu com estanho, chifre 
ou madrepérola. Suas obras, geralmente 
folheadas de ébano, apresentavam dois tipos de 
composição: a marchetaria em primeira parte, 
na qual a ornamentação de cobre contrastava 
com um fundo de tartaruga; e a marchetaria em 
contrapartida, na qual a ornamentação de 
tartaruga contrastava com um fundo em cobre. 
Seus motivos marchetados distinguiram-se 
primeiro pelas folhagens espiraladas, 
encaracoladas e bastas, e depois, na segunda 
parte do reinado, cederam à fantasia e ao 
exotismo do Estilo Berain. Boulle adaptou 
igualmente a seus móveis ricas guarnições de 
bronze cinzelado e dourado: relevos 
ornamentais ou historiados que enriqueciam as 
dobradiças, os puxadores, os espelhos de 
fechadura ou decoravam os ângulos e os 
painéis. 

No segundo Estilo Louis XIV, sob a 
influência de Hardouin-Masart e de decoradores 
como Pierre Lepautre (1660-1744), filho do 
arquiteto e gravador  Antoine Lepautre (1621-
1691), além de Berain e os Audran

35
, a escala 

da ornamentação se reduziu e o relevo se 
adelgaçou. O mármore desapareceu, 
substituído pelos lambris de madeira pintados 
de cores claras, nos quais contrastava o ouro 
das modinaturas, ou pelos lambris de madeira 
natural, encerada ou envernizada, chamados 
lambris à capuchinha. Sinônimo de flexibilidade 
e de fantasia, a concha era a característica 
principal do estilo, sendo que sua cercadura 
conhecia suas primeiras sinuosidades e seus 
primeiros recortes. Sob a influência de Berain e 
dos Audran, as modinaturas espessas 
desapareceram em proveito da liberação das 
linhas, de motivos mais leves e flexíveis. Ao 
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 Família de artistas franceses iniciada por Charles Audran 
(1594-1674), seu irmão Claude I (1597-1677) e seu sobrinho 
Germain (1631-1710), que foram gravadores. Eram irmãos 
de Germain o pintor Claude II (1639-1684) e o gravador 
oficial de Le Brun, Gérard II (1640-1703). Eram filhos de 
Germain o pintor de arabescos Claude III (1657-1734), o 
pintor e escultor Gabriel (1659-1740) e os gravadores Benoît 
I (1661-1721), Jean (1667-1750) e Louis (1670-1712). Eram 
filhos de Benoît I o gravador Benoît II (1698-1772) e o 
tapeceiro Michel (1701-1771). O gravador Benoît III (?-1740) 
era  filho do precedente e os tapeceiros Joseph (?-1795) e 
Jean  filhos de Michel, reis das tapeçarias dos Gobelins.      

lado da concha, os arabescos desenvolveram o 
gosto das fantasias lineares e do exotismo. 

O tamanho das lareiras continuou a se 
reduzir em sua parte inferior em proveito do 
tremó que cada vez mais era ocupado por um 
grande espelho retangular desde que um 
processo de moldagem permitia obter espelhos 
de grande porte. Na parte superior, a moldura 
dos espelhos tendeu a reproduzir a ordenação 
dos lambris do aposento quando estes últimos 
desenhavam uma seqüência de arcadas. Seu 
coroamento em curva ou em volta inteira 
acolheu um motivo decorativo de vasos, flores e 
putti. 

Libertos da ornamentação pintada e 
das pesadas molduras de estuque, os tetos, a 
partir de então brancos, se arejaram. No centro, 
era colocada uma roseta cujas modinaturas se 
flexibilizavam, logo conquistadas pelos 
enrolamentos dos arabescos e pelas volutas 
das folhagens. Nas arqueaduras, esses finos 
relevos dourados ordenavam-se em geral em 
“mosaicos”: espécie de quadriculado de 
losangos guarnecidos de florzinhas e de rosas. 
Encontrava-se mosaicos igualmente nas 
molduras de espelhos. Além dos putti e das 
máscaras sorridentes, o rejuvenescimento dos 
temas era reconhecido em voga dos grutescos 
reutilizados por Berain e pelos Audran. O 
primeiro mesclou desenhos com macacos 
(singeries) e temas exóticos a leves 
combinações arquiteturais governadas apenas 
pela fantasia e pelos jogos lineares; os outros 
tiraram do arabesco uma enxurrada ornamental 
de enrolamentos sinuosos e uma arte de 
“renda”, que já anunciavam o Estilo Regência. A 
ornamentação mais leve e linhas mais flexíveis 
caracterizaram o mobiliário do segundo Estilo 
Louis XIV. Já mais numerosos do que os pés 
em soco, os pés em console tinham perfis 
acentuados e depois se transformaram em pata 
de corça terminada ou não por um casco. A 
posição deles era oblíqua. Também mais 
flexíveis, as almofadas do móvel de dois corpos 
se curvaram na parte inferior ou nas duas 
extremidades e complicaram-se com ressaltos 
ou com chanfraduras nos ângulos. 

Resumindo, o mobiliário característico 
da época de Louis XIV distinguiu-se pela 
majestade das linhas e pela suntuosidade dos 
materiais com que eram feitos, sendo mais 
decorativos que funcionais, pois possuíam 
ornatos solenes, exuberantes e ricos. 
Começavam a aparecer as curvas e os cantos 
arredondados, embora ainda perdurasse a 
severidade e dureza de suas linhas em certos 
detalhes. Entretanto, a pintura e o tapiz davam 
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novamente um tom colorido e brilhante e o 
mobiliário, mesmo quando contava com poucas 
peças, tinha mais conforto, destacando-se as 
terminações conhecidas como “pata de cabra”. 

O carvalho, o mogno, a nogueira, a 
pereira e o ébano eram trabalhados, esculpidos 
e depois dourados. A marchetaria era bem 
típica, usando dois tipos de materiais: um, de 
origem animal (a tartaruga, o chifre, o marfim e 
o osso) e outro de origem mineral (o cobre, o 
estanho e o bronze). Da mesma forma, as 
madeiras coloridas também eram muito 
utilizadas. Os motivos decorativos eram ricos e 
rigorosamente simétricos, sendo os mais 
comuns a folha de acanto, o Sol (geralmente 
tendo esculpida no centro uma cabeça de 
mulher), conchas, folhagens e a inicial de Louis 
XIV entrelaçada. O interesse por materiais do 
Oriente – como a seda e o marfim – era grande 
e as lacas vermelha e preta foram usadas para 
decorar gabinetes, armários com várias 
finalidades. Algumas cadeiras usavam franjas e 
tecidos de seda. 

Os móveis típicos desse estilo foram a 
cômoda, que sucedeu a arca e tinha duas ou 
mais gavetas ricamente enfeitadas, sendo feita 
de ébano, palissandra e laca com ornamentos 
de bronze e dourados; a bergère (poltrona 
estofada com orelheiras ou abas largas, sem 
nenhum espaço entre o encosto e o espaldar e 
travessas dos pés em forma de H ou X) e o 
console (pequena mesa para ser encostada à 
parede), feitos em madeira pintada de dourado 
e com incrustações de mármore. No Estilo Louis 
XIV, os bibelots mostraram a gama rica de sua 
linha e cor. Aparecem os espelhos, que 
contribuíram para dar especial brilho aos 
interiores. Enquanto os armários e guarda-
roupas não pareciam gozar de muita 
popularidade, as cômodas, as escrivaninhas e 
as mesas estavam no apogeu de seu uso. O 
bombé apareceu pela primeira vez nas 
cômodas, que eram terminadas com mármores 
ricos. As camas eram largas e baixas e já não 
tinham colunas. Um dossel sustentava os 
drapeados, que eram belos e finos, pois ainda 
se recebiam visitas na alcova. As pinturas 
figuravam em grande abundância e eram 
usadas de preferência nos tetos, cuja riqueza 
era extraordinária. 

Os tecidos preferidos pelo Louis XIV 
foram as fazendas trabalhadas com motivos 
coloridos ou ton-sur-ton (adamascadas), efeitos 
em preto, veludos de Gênova, seda trabalhada 
em ouro e prata e tecidos em seda e cânhamo. 
A tapeçaria (gobelinos e Savonneries) era feita 
à mão e usada nos assentos de luxo. Os 

motivos decorativos eram flores enormes, 
buquês e listras. Os tecidos lisos usados eram 
cetim e veludos de Utrecht (muito sólidos, 
bordados em peldefebre, fazenda antiga), 
utilizados sozinhos ou com apassamanaria. As 
cores preferidas eram o vermelho vivo ou tons 
naturais, como o veludo verde-musgo.  



 43 

 

 

 

44..22..33..  EESSTTIILLOO  LLOOUUIISS  XXVV  

Situado entre 1715 e 1774, o reinado 
de Louis XV produziu um estilo próprio também 
conhecido como Estilo Pompadour

36
, sendo 

considerado inteiramente novo, fazendo 
desaparecer o culto do classicismo e do 
romantismo. Rico e refinado, mostrava o fausto 
e o luxo que cercavam a Corte francesa da 
época, marcada pela frivolidade. A linha reta foi 
condenada definitivamente, passando tudo a ser 
torneado, ondulado e entalhado. Para se 
reconhecer uma peça autêntica deste estilo, 
deve-se considerar que suas características 
principais eram a forma, sempre curva e suave, 
o material (madeira natural ou pintada de 
dourado) e os entalhes de desenhos na 
madeira, feitos em mármore, bronze ou 
madrepérola. Para o acabamento, podiam ser 
usados a laca da China ou o verniz Martin, que 
recebeu o nome do marceneiro inventor. O 
Oriente influenciava através de sua arte e o 
bibelot e as lacas completavam-se 
magnificamente com este estilo cheio de 
movimento. A vida intensificava-se e isto influía 
no movimento, que traduzia todos os detalhes e 
se completava no móvel.  

O Estilo Louis XV ou Pompadour 
correspondeu inicialmente ao desabrochar da 
rocaille

37
, ornatos de conchas, mas, por volta de 

1750, ocorreu uma reação muito forte contra os 
excessos, quando começou então um segundo 
Estilo Louis XV, de espírito neoclássico, que, 
até a morte do rei em 1774, vai preparar o 
advento do Estilo Louis XVI. A primeira fase é 
reconhecida pelo emprego de linhas curvas e 
contracurvas, pelas sinuosidades e pelas 
ondulações da linha, bem como pela tendência 
de suprimir as ordens clássicas. Entretanto, em 
toda a sua duração, o Estilo Louis XV 
apresentou duas tendências: uma era o exagero 
no emprego das linhas tortuosas e nas 
composições assimétricas como o consolo de 
Nancy; a outra tendência era uma fantasia 
comedida e uma simetria bem rigorosa, como o 

                                                           
36

 A designação do estilo refere-se à Madame de 
Pompadour, a favorita de Louis XV, que, entre 1743 e 1764, 
usou sua influência para financiar artistas e filósofos durante 
sua época na Corte. 

37
 Rocaille designava as formas derivadas dos elementos de 

conchas, de caramujos e de concreções. Foi o tratamento 
estilizado da espiral da concha que deu origem ao Estilo 
Rocaille e, no estrangeiro, ao Rococó. Sinônimo de 
ondulação e de recortes sinuosos, a rocaille invadiu então 
todas as artes decorativas. Seus caprichos multiplicaram os 
enrolamentos em C embutidos ou entrelaçados, depois os 
enrolamentos em S, propícios a todos os extravasamentos 
da linha. 

 

consolo proveniente de um antigo solar de 
Paris. Ao invés de bordas onduladas, 
empregaram-se também freqüentemente bordas 
flamejadas, isto é, com a forma de pequenas 
chamas. A palmeta e a concha associaram-se 
neste estilo para formar um único motivo, assim 
como a cártula alada, elemento que se 
encontrava em toda parte, como no alto dos 
espelhos ou dos tremós e nas cornijas. 

Sob Louis XV, segundo DUCHER 
(1992), o emprego das ordens de colunas 
tendeu a desaparecer. A simplicidade das 
fachadas, simplesmente ritmadas pela abertura 
regular das janelas, opõe-se à exuberância da 
ornamentação interior. Externamente, o 
ornamento limitava-se aos fechos das arcadas, 
aos arremates das janelas, aos jogos de 
ombreiras e de refendimentos, às ferragens e às 
folhas dos portais, assim como aos frontões e 
aos consolos dos balcões, por sua vez 
guarnecidos de ferros forjados de desenho 
sinuoso e de forma bojuda chamada cesto. Em 
ornamento de chapa de metal martelada ou de 
metal fundido, a rocaille, a folha aquática de 
bordas onduladas e a treliça com envasados 
invadiram os trabalhos de ferro 

Na decoração interior, o primeiro Estilo 
Louis XV foi bastante inventivo. Nos lambris, a 
escultura ornamental atingiu uma notável 
qualidade de execução, graças a decoradores 
como o flamengo Jacques Verberckt (1704-
1771) e arquitetos como o francês Germain 
Boffrand (1667-1754), por exemplo, no quarto 
de Louis XV no Hôtel de Soubise ou no 
Gabinete da Pêndula em Versalhes. 
Emolduradas de finas cercaduras (almofadas 
alongadas igualmente esculpidas), as 
almofadas arqueadas, com ressaltos ou 
chanfradas, viram suas extremidades e, por 
vezes, seu centro guarnecido de um medalhão, 
receberem o essencial da ornamentação. 
Inimiga da intumescência barroca, esta última 
se restringia a uma arte de superfície, mais 
inclinada à ondulação geral das linhas, ao jogo 
delicado e movimentado do relevo do que ao 
excesso plástico. Sob a progressão dos 
enrolamentos e dos retorcidos, os cantos dos 
aposentos se arquearam, as cornijas se 
aprofundavam e avançaram. Ramos de 
palmeira ou juncos entrelaçados de fitas subiam 
ao longo das molduras dos espelhos. 
Entretanto, na França, esse movimento 
ornamental não cedeu à assimetria. Invertendo-
se as curvas e as contracurvas se anulavam e 
mantinham o equilíbrio da composição. 

A pintura decorativa explorava o 
exotismo das singeries e das chinoiseries 
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introduzidas nos arabescos do início do século 
por Berain, Audran e Antoine Watteau (1684-
1721), como pode ser observado no Hôtel de 
Rohan. Quanto ao mobiliário Louis XV, o 
elemento rocaille foi sobretudo empregado nos 
consolos com um exagero das linhas 
arredondadas. Leveza, conforto e harmonia das 
linhas caracterizaram seus assentos. A travessa 
de entreperna desapareceu e intensificaram os 
pés em S, de perfis curvos. Os braços já não 
eram em linha reta com os pés, e sim colocados 
em recuo; com freqüência se abriam, 
conseqüência dos vestidos de anquinhas. Já 
não se distinguiam, como antes, duas partes: o 
assento propriamente dito e o espaldar; agora 
ambos formavam uma linha contínua acentuada 
pelas modinaturas. A ornamentação esculpida 
compreendia florzinhas, palmetas, conchas, 
cártulas e folhagens espiraladas. Finalmente, os 
espaldares tinham a forma de violino 
(violonnés), ou seja, eram mais estreitos na 
altura dos braços. Destacaram-se os bergères, 
poltronas com as partes entre os braços e o 
assento estofados; as bergères de 
confessionário, providas de encostos laterais 
estofados; e as marquesas, bergères de 
espaldar baixo e braços curtos, de dois lugares. 

Conforme MONTENEGRO (1991), o 
aparecimento da cômoda ocorreu no final do 
reinado de Louis XIV, sendo um móvel com 
gavetas assentado em pés em S. Acolhia 
guarnições de bronze dourado de Estilo 
Rocaille, mas também os efeitos de superfície 
marchetada. Encontrava-se primeiro uma 
marchetaria de madeiras coloridas importadas 
com jogos de fundos geométricos: xadrezes, 
estrelas, losangos, e depois motivos de flores. 
Os móveis eram laqueados “ao modo da China” 
com o verniz Martin ou “frisados”, o que 
consistia em opor as folhas de revestimento, 
produzindo um efeito cintilante, com o veio da 
madeira se unindo no eixo dos painéis. Os 
móveis folheados eram feitos de madeiras 
comuns, revestidas de uma folha fina de 
madeira preciosa. Aqui a cômoda era laqueada 
com temas copiados da arte chinesa; assim 
como o desenho dos bronzes isolados e 
dourados salientava a forma geral do móvel. 

A diversidade dos móveis era imensa. 
Havia a camiseira com cinco gavetas; a 
papeleira “com tampo angular” ou “ abaulado” 
com uma escrivaninha com tampo de abrir; o 
lavatório também chamado toucador ou 
penteadeira, espécie de secretária plana com 
três painéis articulados, o do meio com espelho 
no reverso; a mesa-de-cabeceira baixa com 
porta de cortina, etc.. Suas formas tortuosas 
prestavam-se muito bem ao trabalho do bronze, 

especialmente nos apliques, cujos braços e 
bocais com folhagens emergiam de uma grande 
folha ou de uma peanha, com as ondulações e 
as rupturas da rocaille.   

A partir de 1750, em reação aos 
exageros do rocaille, elaborou-se um segundo 
Estilo Louis XV, primeiro marcado por uma 
circunspecção da ornamentação e pela volta às 
nobres ordenações da época Louis XIV e depois 
por uma imitação cada vez mais precisa da 
Antiguidade, que iria desembocar no 
Neoclassicismo. O gosto neo-Louis XIV 
ressuscitou o repertório guerreiro do grande 
reinado, passando seus troféus de armas serem 
inscritos em painéis com divisões 
quadrangulares. Nesses painéis com molduras 
retilíneas, instalaram-se igualmente medalhões 
historiados ou ornamentais de espirito 
naturalista, cujos relevos eram tratados com 
vigor plástico, provavelmente também herdado 
do século anterior. 

A descoberta do dórico grego de 
Pesto influenciou pouco a pouco os 
ornamentistas. Dente eles, Jean Charles 
Delafosse (1734-1789) lançou os motivos à 
grega

38
, de fisionomia arcaizante 

voluntariamente manifesta, quando não 
exagerada: pêndulas ou pés de consolo em 
fuste de coluna, frisos gregos, focinhos de 
leões, patas de grifos e sobretudo guirlandas 
em formas de “cordas de poço”. Principalmente 
sensível no mobiliário, a popularidade dessa 
moda preparou terreno para a tendência ao 
enrijecimento e à depuração que iria se 
apoderar dos objetos de mobiliário. 

De acordo com DUCHER (1993), 
profundo em arquitetura, na qual suscitava a 
imitação das ordens arcaicas, o culto da 
Antiguidade metamorfoseava igualmente o 
repertório decorativo. Às rocailles  e as  
chinoiseries sucederam frisos ou baixos-relevos 
à antiga, composições que misturavam figuras 
de ninfas aos vasos, às folhagens espiraladas, 
aos tripés antigos e às cornucópias. Ao mesmo 
tempo, nos últimos anos, modinaturas e relevos 
tornaram-se mais magros e mais rígidos. 

                                                           

38
 O crescente culto á Antiguidade deu origem, no final do 

reinado de Louis XV, à moda à grega, apaixonada por 
formas pesadas e, na ornamentação, por pesadas 
evocações arqueológicas, mesmo quando a inspiração 
arcaizante permanecia ainda fantasiosa. Aos frisos, às 
cabeças de leões, aos troféus de armas acrescentaram nos 
arquivos um repertório arquitetural insistente de caneluras, 
de grossas volutas invertidas à guisa de consolo e o 
pedestal em forma de tambor do grupo mitológico. 
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Nesta segunda etapa do Estilo Louis 
XV, a tendência ao despojamento das formas 
acentuou-se em benefício da clareza dos 
volumes e da nudez das superfícies. No Petit 
Trianon, obra de Gabriel entre 1757 e 1763, 
extraiu-se ainda dessa vontade de rigor uma 
fórmula de estereotomia elegante, através do 
renascimento das colunatas e da sobriedade 
das formas, no retorno ao academismo de 
Hardouin-Mansart. Uma nova geração de 
arquitetos, entre os quais Germain Soufflot 
(1713-1780), Claude Nicolas Ledoux (1736-
1806) e Jean Chalgrin (1739-1811), adotou uma 
ordem colossal e um novo tratamento dos 
volumes e massas, que rompeu definitivamente 
com a tradição. 

Em sua reação ao excesso da rocaille, 
o segundo Estilo Louis XV voltou-se inicialmente 
para o Louis XIV de Lepautre, para suas 
pesadas arqueaduras e para suas cornijas 
cheias (Ècole Militaire). Ao rigor másculo das 
grandes pilastras foi se acrescentando aos 
poucos um repertório arcaizante inserido como, 
por exemplo, o Hôtel de Rochechouart, numa 
concepção retilínea da moldura bem como da 
distribuição da ornamentação. Depois de 1755 
e, principalmente, em 1760, uma moderação 
progressiva invadiu tanto o mobiliário como a 
decoração interior. As formas rocaille 
permaneceram, porém de modo mais discreto e 
mais contido. O culto crescente da Antiguidade 
introduziu novos temas na decoração do 
mobiliário, não sem provocar uma retificação 
sensível das linhas. Esses fatores, que 
anunciavam diretamente o Estilo Louis XVI, 
fizeram esse período artístico do reinado de 
Louis XV ser batizado de estilo de transição. 

Em relação às poltronas, segundo 
MONTENEGRO (1991), todas as características 
do meio do reinado subsistiram, perfis curvos 
das formas, ornamentação esculpida de 
conchas e de florzinhas, mas apresentadas com 
uma modinatura mais estática. O espírito 
“transição” era reconhecido pela presença de 
pesadas guirlandas à antiga, cujo ritmo 
repetitivo se opunha ao movimento sinuoso da 
cinta. Entretanto, a transição para o Estilo Louis 
XVI estava muito mais patente na cômoda, tanto 
na ornamentação como no perfil do móvel. A 
retificação das linhas passou a ser avaliada pela 
afirmação das superfícies planas, que o efeito 
do ressalto central acentuava, e pela redução 
dos suportes, outrora de perfis curvos, a pés 
pouco torneados. Nos ângulos, perfis 
arredondados, em outras partes de cantos 
facetados, vieram porém compensar a rigidez 
das superfícies. De espírito nitidamente 
neoclássico, as guarnições de bronze viraram 

definitivamente as costas para a rocaille, dado o 
caráter arcaizante dela. Friso de 
entrelaçamentos com rosetas, filetes de 
cercadura com desenho geométrico, fundos 
enriquecidos de guirlandas de folhas de 
carvalho e motivos de panejamentos e de 
serpentes na cinta se adiantavam ao repertório 
greco-romano do Estilo Louis XVI. 

Os pés dos móveis eram curvos. As 
cômodas bombé e os móveis levavam, em 
marchetaria, adornos formando flores, cintas e 
folhas. Foi o momento em que reinava a mulher 
elegante e frívola, transformando tudo em belo e 
refinado. Os quatros reduziram seu tamanho. 
Quadros, tapeçarias e espelhos davam um ar 
vivo e alegre aos interiores. O ouro reluzia sob 
os tetos, que agora eram brancos. A fantasia 
predominava em tudo e a graça alcançava sua 
expressão mais feliz. Tudo era minuciosamente 
cuidado, mas o conjunto aparentava ligeira 
desordem. Os desenhos aplicados formavam 
composições decorativas com motivos de vasos 
de flores, cenas bucólicas, guirlandas e buquês, 
geralmente emolduradas por outros desenhos 
de folhagens entrelaçadas, pássaros ou frutas.  

Finalmente, ainda segundo DUCHER 
(1992), no Estilo Louis XV, o entalhe conhecido 
como rocaille, lembrava o mar, com rochedos, 
grutas, ondas e conchas. Ele aparecia com a 
mesma freqüência que o Estilo Chinês com 
suas figuras de mandarins, pescadores e 
personagens típicos do Oriente. Os móveis de 
repouso caracterizavam-se por sua 
comodidade: os almofadões de plumas e os 
gêneros suntuosos cobriam os lits de repos, as 
chaise-loungues e as bergères.  Eram feitos em 
pau-rosa, palissandra e acaju, e a maneira 
dividia-se em quadrantes que formavam com as 
listras desenhos geométricos. 

Todos os móveis tinham pernas finas, 
com a linha curva em forma de S, geralmente 
terminando em metal (bronze ou cobre) 
trabalhado. As cadeiras, poltronas e sofás 
tinham encosto e assento forrado de seda com 
aplicação de flores ou folhas que repetiam o 
mesmo motivo dos outros móveis. Os mais 
conhecidos foram a poltrona marquesa 
caracterizada pelo encosto redondo que forma, 
também, os braços laterais; a poltrona cabriolet, 
com encosto e assento em tecido e com as 
pernas bem final; a poltrona bergère, com 
laterais conhecidas como orelhas e assento de 
almofada solta; o canapé e a poltrona cabinet, 
própria para se colocar nos cantos da sala, 
devido à sua forma e localização dos pés (tinha 
uma ponta do assento para fora, suportada por 
um pé com os outros dispostos ao redor dele). 
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As mesas eram pequenas, como as 
que hoje se utilizam na cabeceira da cama. Seu 
uso era semelhante: serviam para suportar 
castiçais ou candelabros, mas na sala. A cintura 
dessas mesinhas, isto é, as laterais abaixo do 
tampo, eram muito decoradas e os pés tinham 
um pequeno “sapato” em bronze ou cobre 
dourado. Havia entalhes nas três faces das 
mesinhas e os pés em bronze dourado, que 
também rodeava o tampo. Outra peça 
comumente encontrada na época era a 
escrivaninha, que ficava num canto do aposento 
onde o rei costumava despachar os negócios da 
Corte. Tinha linha fina das pernas, entalhes e 
bronze dourado, além de uma gaveta estreita 
com o tampo ricamente decorado que abria 
sobre ela. O detalhe mais importante da cama 
era a cabeceira, entalhada ou com aplicação de 
figuras e desenhos em bronze. Das quatro 
extremidades da cama saíam colunas de 
madeira que sustentavam o dossel, de onde 
caíam as cortinas. Quando fechadas, formavam 
um cortinado escondendo o interior da cama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..22..44..  EESSTTIILLOO  LLOOUUIISS  XXVVII  

O desenvolvimento deste estilo 
correspondeu ao triunfo do Neoclassicismo, que 
surgiu em 1770 e consistiu no movimento 
europeu que teve origem numa vasta 
redescoberta da Antiguidade. Iniciado no final 
do reinado de Louis XV, o Estilo Louis XVI foi 
uma volta à arte antiga, mas vista sob uma nova 
luz: descobriram-se as ruínas de Herculano e de 
Pompéia, e a arte grega foi revelada depois de 
uma viagem de estudos realizada por um grupo 
de artistas pela Grécia e pela Ásia Menor. A 
imitação da Antiguidade, através do “gosto 
pompeano” e depois do “gosto etrusco”, foi 
ficando cada vez mais precisa. 

Conforme DUCHER (1992), durante 
seu reinado, de 1774 a 1794, o motivo 
composto por um vaso ou por uma caçoula 
fumegante de onde pendem lateralmente 
folhagens enfeitadas de fitas era muito 
freqüente nos painéis. Observavam-se ainda as 
asas que eram em forma de “gregas” e os 
cantos rebaixados para deixar lugar a uma 
roseta. em forma de friso retangular. O baixo-
relevo de bronze à antiga dominava nos móveis, 
de estuque moldado, de mármore, de terracota 
ou em trompe-l’oeil  em cima das portas, das 
sebes, dos áticos, inscrito então em placas 
escavadas. 

De espírito monumental, o vocabulário 
neoclássico copiava da gramática antiga suas 
formas rígidas e severas, não sem introduzir 
variantes. Ao tríglifo grego com seus canais e 
suas gotas, acrescentou-se aqui a guirlanda em 
forma de “corda de poço”, pesada como uma 
citação. Folhas de carvalho, de loureiro ou de 
oliveira se encontraram amiúde reunidas em 
guirlandas. Característicos do estilo eram os 
entrecruzamentos e entrelaçamentos. De cada 
lado dos espelhos ou das portas, subiam os 
feixes de junco; fitas entrecruzadas eram os 
liames. Era nos painéis estreitos da decoração 
interior que se entrelaçavam os ramos de 
loureiro ou de oliveira. Havia dois tipos de 
troféus: os do amor, carcases, coroas de rosas, 
tochas inflamadas, etc., e os atributos rústicos, 
instrumentos aratórios (aqueles que pertenceu à 
agricultura e à lavoura, especialmente ao 
arado), cesto de vime, colméias, etc.. Quanto 
aos arabescos, seu sucesso deveu-se ao 
prestígio das pinturas de Pompéia e dos 
grutescos da Antiguidade e do Renascimento. 

O gosto arcaizante da época Louis 
XVI apresentava muitas facetas. Encontrava-se 
um neoclassicismo moderado, em particular no 
arquiteto da rainha, Richard Mique (1728-1794), 
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que, mesmo empregando uma ornamentação 
de espírito greco-romano, não deixava de ser 
fiel ao clássico de Hardouin-Mansart e dos 
Gabriel

39
, como se observa no belvedere do 

Petit Trianon, de 1789. Além deste, pode ser 
apontado nessa linha o marceneiro Pierre 
Roussel. Uma segunda tendência, herdada de 
Palladio, optava pelos volumes simples e 
elegantes da casa isolada em suas quatro 
faces. Como exemplo estão as obras de 
Françoise Joseph Bélanger (1745-1818), como 
o Pavilhão de Bagatelle, de 1777/78. De plano 
compacto, esse edifício prendia-se a um 
formalismo refinado que associava os 
refendimentos, as arcadas, as aberturas em 
serliana e os nichos às saliências semicirculares 
e à iluminação zenital dos salões cobertos em 
rotunda. Finalmente, inspirado nas termas 
romanas e nas concepções racionalistas da 
época, o Teatro de Ódeon, de 1782, dos 
arquitetos Joseph Peyre (1730-1785) e Charles 
de Wailly (1729-1789), apresentava um 
neoclassicismo severo que, por sua vez, optava 
por uma arquitetura sóbria e maciça. Tal 
concepção máscula e severa acabou 
desembocando numa arquitetura megalômana 
de espírito pré-romântico em certos visionários 
como Ledoux. 

Quanto à decoração interior, segundo 
MONTENEGRO (1991), subsistia um estilo 
monumental sob Louis XVI, seguindo o grande 
gosto Louis XIV dos últimos anos do reinado de 
Louis XV. Houve a preferência pelos avanços, 
pelos recuos, pelas grandes cornijas, pelo jogo 
vigoroso dos frontões cortados, pelos consolos 
e nichos e pelos relevos vigorosos dos vasos. 
Nos lambris dos pequenos aposentos, o relevo, 
fino e achatado, reduziu-se nas bordaduras das 
almofadas a uma espécie de cercadura leve, 
que contrastava discretamente em relevo 
dourado com fundos pálidos, brancos ou verde-
água.  

O vocabulário ornamental de início 
conservava da Antiguidade apenas motivos 
leves e delicados, tais como frisos de cordão e 
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 Família de arquitetos franceses iniciada por Jacques 
Gabriel I, o qual construiu o antigo Hôtel de Ville, em Rouen. 
Seu filho, Jacques II (1630-1686), arquiteto do rei, construiu, 
baseado em plano de Masart, a Ponte Royal  de Paris 
(1685/89) e o castelo de Choisy-le-Roi. Jacques III (1667-
1742), filho do precedente, construiu o palácio da bolsa e da 
alfândega, em Bordeaux, o Hôtel de Ville em Lyon I e os 
novos prédios da Abadia de Saint-Denis. Jacques IV Ange 
(1689-1782), filho do precedente, terminou a Place Royale 
de Bordeaux, começada por seu pai, restaurou a colunata 
do Louvre (1756/57) e empreendeu em Versalhes a 
construção das alas do castelo que dão para o pátio. Suas 
obras mais célebres são, em Versalhes, a Öpera (1753) e o 
Petit Trianon (1762/64); em Paris, a Place Louis XV, atual 
Place de la Concorde (1757/75) e a Escola Militar.  Sua arte 
é um modelo consumado da arquitetura clássica. 

de gregas, óvalos, fiadas de pérolas e motivos 
cordiformes, palmetas, rosetas, folhagens 
espiraladas e guirlandas de loureiro. 
Acrescentaram-se a isso temas sentimentais e 
galantes, como coroas, fitas, carcases, tochas, 
corações ou caules de canas transpassados de 
flechas, e instrumentos aratórios às vezes 
tratados com realismo picante. 

A influência dos arabescos de 
Pompéia e do Renascimento deu origem ao 
Estilo Pompeano, reconhecido de um lado pelo 
grafismo do contorno e pela magreza do relevo 
e, de outro, pelos motivos claramente 
arcaizantes de esfinges, grifos, cornucópias, 
vasos sobre tripés e baixos-relevos em frisos, 
em medalhões ao natural ou à Wedgwood
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(brancos sobre azuis) e em duas tonalidades da 
mesma cor (em camaïeu), representados em 
estuque e em pintura dentro de cercaduras de 
arabescos e de folhagens espiraladas. Por volta 
do fim do reinado, essa decoração pompeana, 
cada vez mais rígida, integrou-se nas divisões 
geométricas de círculos, octógonos e losangos, 
que prenunciavam o Estilo Diretório. 

Em suma, no mobiliário Louis XVI, 
todo o movimento e graça da linha curva do 
estilo anterior, o ouro e a cor, acalmaram-se 
repentinamente neste período, mais simples e 
elegante. Suas  principais características foram 
o perfeito equilíbrio e a grande elegância das 
formas. A marchetaria em mosaico e com 
“contrastes de fundo” do Estilo Louis XV 
subsistiu. Era muito usada, com motivos 
geométricos (gregas, guirlandas de flores e 
buquês), e até os defeitos encontrados na 
madeira, seus veios e nós, eram valorizados. 
Um detalhe comum eram os enfeites feitos de 
placas de porcelana de Sèvres incrustadas nos 
móveis. Este era muito delicado e as superfícies 
eram embutidas em acaju e limoeiro, enfeitadas 
com aplicações colocadas em forma de 
losangos e quadrados. Os bronzes dourados e 
cinzelados, sobretudo do cinzelador Pierre 
Gouthière (1732-1813) foram admiráveis. 
Inventou-se a douradura a fosco: o bronze, de 
uma forma mais discreta e elegante, era pintado 
a ouro e tinha como motivos principais, cabeças 
de leão, pés de animais ou coroas de rosas. A 
novidade era uma pequena galeria de bronze 
que se achava colocada ao redor da tábua das 
mesas e das escrivaninhas. 
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 Josiah Wedgwood (1730-1795) foi um artista e industrial 
britânico, considerado um dos melhores ceramistas de seu 
tempo. Inventou a célebre faiança de cor creme chamada 
pasta da rainha. Trabalhou em colaboração com artistas 
como o escultor John Flaxman (1755-1826), que se 
inspiravam na Antiguidade. Sob seu impulso, a cerâmica 
industrial ocupou uma cidade inteira, à qual chamou de 
Etrúria. Adotou em 1782 a máquina a vapor de Watt. 
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Com o intuito de evitar uma rigidez 
muito grande de linhas, a maior parte dos 
móveis tinham cantos facetados. Feitos 
principalmente de mogno, eram envernizados 
ou encerados; o ébano, esquecido no Estilo 
Regência, voltou à moda, assim como a linha 
vertical. Outras vezes, os móveis eram pintados 
ou laqueados de cores claras, como o branco, o 
cinza, o verde, o rosa e o lilás, com filetes 
dourados nos desenhos ou molduras. A 
ornamentação era sóbria, tirada de modelos 
antigos, e delicadíssima. Laços, grinaldas de 
flores, temas eróticos e pastoris alternavam com 
colunas, volutas, tríglifos, palmatórias e acantos 
da Antigüidade clássica.  

As poltronas Louis XVI eram as 
mesmas que as Louis XV, tais como a bergère e 
a marquesa, mudando-se apenas as formas. Os 
pés eram retos, com freqüência canelados; 
uniam-se à cinta por um pequeno cubo com 
roseta. Da bergère originou-se a poltrona 
duquesa, que como a primeira também trazia 
respaldo para os pés. Havia a duquesa à 
bateau, de uma só peça, e a duquesa à brisée, 
de duas ou três peças. Como variações da 
duquesa, encontravam-se os  sofás e os 
canapés ou divãs. O sofá com braço recebia o 
nome de veilleuse, sendo igual ao que surgiu 
posteriormente no Império com o nome de 
mèridienne. Tanto os sofás como os canapés 
possuíam sempre ricas tapeçarias e madeiras 
vistas, em linhas muito cuidadas e contínuas, 
arrematadas por pés cabriolet, estes com uma 
voluta sobre um pequeno taco. 

Conforme MONTENEGRO (1991), as 
duas principais formas de poltronas Louis XVI 
foram as “de medalhão”, cujo espaldar era um 
medalhão, e a “de chapéu”, cujo espaldar 
ligeiramente arqueado juntava-se aos dois 
montantes por duas curvaturas; esses 
montantes eram encimados por um penacho ou 
uma pinha. Destacaram-se também as cadeiras 
de palha ou de palhinha com espaldar 
entalhado, sem braços e em madeira natural ou 
dourada. Os assentos eram revestidos de 
tapeçaria, de tecidos estampados ou de 
veludos; o brocado de seda era encontrado 
sobretudo nas poltronas de luxo. A chaise-
longue era agora feita de duas peças 
independentes: duas cadeiras a formavam. A 
cadeira Louis XVI tinha assento redondo e o 
encosto com motivos musicais, como por 
exemplo uma lira. Além de instrumentos 
musicais, os motivos decorativos eram variados, 
tais como corações flechados, pássaros, águias, 
delfins, monstros, rosáceas, pérolas, cabeças 
de animais e motivos bucólicos. Seus pés, que 
eram retos e talhados do grosso para o fino,  

revestiam a forma de cone invertido, que 
parecia uma aljava de flechas. 

As camas Louis XVI tinham a 
coroação do baldaquim e, desde Louis XIV, 
enfeites com plumas de avestruz:, o que lhes 
conferia maior teatralidade. Ficavam no centro 
de cômodo, com tablado e balaustrada, além de 
cortinas. Os tipos mais comuns  eram a cama 
imperial (rica em tapeçarias com dossel em 
forma de cúpula); a cama polonesa (com quatro 
colunas, nos pés e  na cabeceira, e baldaquim à 
parte); a cama turca (com baldaquim, pés e 
cabeceira da mesma altura); e a cama tumba 
(com dossel inclinado e pés mais baixos). Havia 
ainda a chamada cama à duquesa, como a de 
Maria Antonieta do Petit Trianon, que tinha sua 
parte anterior “em chapéu” e dosséis de cantos 
facetados ou circulares. 

Muito comum foi o console, cujo termo 
designava, por um lado, um consolo-aparador 
sem fundo, com uma única gaveta e uma 
prateleira e, por outro, um consolo de parede  
de madeira esculpida. Observa-se que os pés 
dianteiros eram retos e os traseiros “em 
consolo”. Os consoles vinham substituir os 
buffets renascentistas, sendo geralmente 
dourados. Denominava-se cabaret o serviço de 
quarto e bureau o consolo com gavetas nas 
laterais, um vão no centro e pés cabriolet. Na 
maior parte das vezes, os apliques 
compreendiam um montante central em forma 
de peanha e os braços de luz eram ligados a 
esse montante por curvas e guirlandas.  As 
mesas “vestidas” eram chamadas de toucador, 
e nuas de toilette. Dentre os outros móveis, 
devem ser citados o  bonheurdu jour (mesa de 
pés altos, com uma pequena estante em recuo); 
o guéridon (mesa pequena com um só pedestal, 
para pequenas refeições); a chiffonier (cômoda 
pequena, estreita e alta); o étager (bufê com 
duas portas, tendo a parte superior aberta); etc.. 
Surgiu a vitrine-armário com prateleiras, 
fechado por portas de vidro para exposição de 
pequenos objetos, além de outros móveis de 
origem inglesa com portas de cristais: vitrines, 
armários, escrivaninhas e estantes. Em geral, 
as cômodas tinham pés retos mais finos 
embaixo ou “em pião”, mas os pés arqueados 
terminados em garras eram relativamente 
freqüentes. Fazem-se também cômodas em 
meia-lua, isto é, em semicírculo; cômodas-bufês  
com duas gavetas e duas prateleiras; e 
cômodas-aparadores abertas nos três lados. 
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44..33..  EESSTTIILLOO  RREEGGEENNCCEE  

Este estilo sucessor do Louis XIV teve 
a curta duração de oito anos, compreendendo o 
período de 1715 a 1723, sendo inclusive 
considerado um estilo de transição entre o 
anterior e o Louis XV ou Pompadour. Ligado à 
regência do Duque Philippe de Orléans

41
, fez 

com que desaparecesse a pompa, mas o luxo 
alcançou seu momento culminante. O Rococó 
nasceu desse excesso de adornos e formas 
assimétricas e irregulares.. Esse estilo 
conservou a majestade do Estilo Louis XIV, mas 
com uma liberdade que ainda não era a fantasia 
do Estilo Louis XV. A decoração interior 
compreendeu a grande galeria dourada do 
Banque de France em Paris e alguns aposentos 
nos solares da Place Vendôme ocupados pelo 
Ministério da Justiça e pelo Crédit Foncier. 
Certos artistas, como o arquiteto Robert de 
Cotte (1656-1735), viveram e trabalharam sob 
Louis XIV e sob a Regência, além de Boffrand, 
outro nome de destaque do período. 

Da época Louis XIV, subsistiram o 
fundo quadriculado das pilastras e cornijas, 
entretanto as ordens eram tratadas com 
extrema liberdade. Como elementos novos 
estão as cártulas “em forma de violino” 
colocadas no alto das pilastras; os 
espagnolettes (pequenos bustos de mulheres 
com gargantilha e plumas na cabeça), 
encontrados em toda parte, nos cantos dos 
espelhos, no canto dos pés dos móveis, etc.; as 
palmetas, onde cada lóbulo ou folha era 
separado, as bordas nervuradas e o meio 
ornado de pequenos florões de pérolas (devem 
ser observados os ângulos rebaixados do painel 
com o broto recurvo de folhagem); e os 
dragões, animal mitológico que se encontrava 
em toda decoração e mobiliário da época, 
aparecendo igualmente no terraço de certos 
imóveis como o Hôtel Chenizot em Paris. 

As madeiras mais usadas eram o 
carvalho e a nogueira. A marchetaria, muito 
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 Filho de Louis Philippe Joseph, o Duque de Orléans, e 
neto de Louis XIII e da princesa palatina, Philippe de 
Orléans (1674-1723) foi regente da França de 1715 a 1723. 
Em seu testamento, Louis XIV deixara-lhe apenas a 
presidência honorífica do Conselho de reg6encia, 
entregando o poder ao Duque de Maine. Entretanto, 
Philippe obteve a anulação desse ato pelo Parlamento de 
Paris. Seu governo caracterizou-se como uma reação contra 
as tendências do reinado de Louis XIV. Negligente e amigo 
dos prazeres, deu à Corte o exemplo de libertinagem. Fez 
que a alta nobreza participasse do poder, criando os 
conselhos, que substituíram os secretários de Estado. 
Atingida a maioridade de Louis XV, em fevereiro de 1723, 
continuou a dirigir os negócios do Estado até morrer. 

 

comum, valorizava as estrias da madeira 
formando desenhos como losangos, quadrados 
de cores alternadas como os de um tabuleiro de 
xadrez, buquês de flores, medalhões e 
instrumentos musicais. Os móveis tornaram-se 
menores e mais cômodos, e as travessas das 
mesas e cadeiras quase desapareceram. 
Grandes espelhos passaram a ser usados pela 
necessidade de ampliar os espaços. 

Conforme MONTENEGRO (1991), os 
elementos mais característicos do Regência 
foram os espaldares mais baixos e inclinação 
menos acentuada, com a parte superior de corte 
reto (os relevos de formas retilíneas) e molduras 
bem à vista; os assentos com tendência à forma 
trapeizodal, sinuosos na parte dianteira (cantos 
às vezes arredondados e salientes) e mais 
baixos, muito profundos para algumas 
poltronas; os braços retos e horizontais, 
ligeiramente acolchoados e um pouco abertos 
na parte da frente; a base, “feita para ser vista”, 
sobressaindo sempre para disfarçar a junção 
com os pés; e uma curva sutil suavizando os 
pés em sentido oblíquo. A armação em forma 
de X, ondulada ou plana, desapareceu aos 
poucos.  

Quanto às fazendas, a diminuição do 
tamanho dos espaldares conduziu a uma 
redução nos motivos, em que os desenhos se 
suavizaram. Flores, frutas e folhas ficaram 
sendo a base da decoração. A moda confirmava 
os desenhos persas e indianos. Os enfeites 
removíveis eram modificados conforme a 
decoração – de inverno ou verão – seguindo um 
hábito introduzido nas tapeçarias. 

O maior artesão de mobiliário do 
período foi Charles Cressent (1685-1768), 
responsável por cômodas suaves e onduladas, 
denominadas bombonet, dotadas de 
decorações simiescas. As cadeiras adquiriram 
curvas suaves e simétricas. As pernas das 
cadeiras regência eram ligeiramente curvas e 
terminavam por uma sapata de bronze. As 
terminações em “pata de cabra” (cabriolet) 
passaram a ser adotadas universalmente e 
dominavam todos os móveis com pequenas 
variedades. As mesas regência tinham as 
mesmas características que as do segundo 
Estilo Louis XIV, sendo que os pés de garras de 
leão eram arqueados segundo o mesmo perfil. 
Os motivos decorativos mais comuns eram 
conchas, folhas de acanto, cabeças de fauno ou 
de mulher e motivos orientais, tais como 
pagodes e flores exóticas. 

Estes exageros estilísticos chegaram 
à Espanha e seu cultivo por Churriguera deu 
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origem ao estilo que leva seu nome. Da mesma 
forma, passaram a Portugal, ao Brasil e ao Rio 
de La Plata, transformando-se no Estilo Latino-
Americano ou Hispano-Português. Durante a 
época de Louis XV e Louis XVI, paralelamente 
aos estilos luxuosos da corte, nasceu no interior 
da França um outro estilo novo, mais simples e 
ao mesmo tempo mais alegre, denominado 
Estilo Provençal. Seus entalhes eram mais 
simples, as curvas menos onduladas e os 
móveis levavam tapizes e detalhes em telas de 
quadros ou com florzinhas. A madeira preferida 
era o carvalho, e o conjunto tinha elegância e 
solidez ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..44..  QQUUEEEENN  AANNNNEE  SSTTYYLLEE  

No século XVIII, a Grã-Bretanha, 
recuperada do desgaste da Guerra Civil, 
desenvolveu seu poderio comercial. Londres 
tornou-se um centro financeiro e ganhou espaço 
uma classe de comerciantes e profissionais. A 
supremacia nos mares lançou as bases do 
império. A crescente confiança refletiu-se na 
arquitetura e nos hábitos elegantes, mas, 
quanto mais habitadas tornavam-se as cidades, 
piores ficaram as condições de vida dos mais 
pobres, agravadas depois da Revolução 
Industrial. 

Ao começar o século com a subida ao 
trono da rainha Ana, que governou entre 1702 e 
1714, a decoração e mobiliário inglês tenderam 
a atenuar os elementos ligados à busca do luxo, 
que haviam caracterizado o período William & 
Mary. Depois deste período de luxo, a 
ornamentação retornou novamente ao lar. Com 
sua relativa separação dos ditados da Corte do 
Rei Sol, segundo MONTENEGRO (1991), a 
Inglaterra começou a apreciar o mobiliário não 
somente pelos materiais mais ou menos 
preciosos que se empregavam, como também 
pela elegância de suas linhas, a qualidade de 
sua realização e sobretudo pela sua 
funcionalidade, elementos que figuraram os 
traços marcantes do gosto inglês dos períodos 
posteriores. 

Por este motivo, o Queen Anne Style 
está considerado mais como um estilo de 
transição que como uma renovação 
propriamente dita. Os decoradores e ebanistas 
foram os mesmos do período anterior, tais como 
Gerreit Jensen, Daniel Marrot e Grinling 
Gibbons, aos quais se pode somar Thomas 
Roberts, que durante algum tempo foi nomeado 
provedor real. A característica principal deste 
estilo foi a linha curva, produto do Barroco, que 
deu mais movimento ao contorno dos móveis. 
Este contorno curvo tornou o mobiliário menos 
maciço, e as cadeiras e poltronas se 
apresentaram mais confortáveis, tendendo para 
a redução da altura dos espaldares, que 
puderam ser de madeira entalhada ou estofada, 
com molduras coleantes e pernas arqueadas 
com pés-de-bola (Ball feet) e pés-de-garra 
(Claw feet).  

Influenciado pelo Louis XIV da França 
e pelo Oriente, este estilo caracterizou-se 
principalmente pela tônica do acabamento, pela 
profusão das curvas combinadas com o 
redondo suave dos cantos e pelos móveis 
terminados em “patas de cabra” (cabriolet). 
Estas eram derivações da garra com bola que 
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era originária da China e simbolizava o dragão 
que parece subjugar o globo terrestre. 
Desaparecem os travessões colocados entre os 
pés e as cadeiras tornam-se mais confortáveis, 
estofadas e cobertas com bonitos bordados. O 
espaldar das cadeiras tomaram em geral as 
formas de copa, lira, violino (violoné) ou eram 
lisos e simples. Generalizam-se os armários 
com portas de vidro e pela primeira vez aparece 
a linha Cyma, que é um frontispício interrompido 
nas frentes das bibliotecas e armários. Os 
escritórios mais complexos receberam o nome 
de bureau-bookcase, uma espécie de 
escrivaninha-biblioteca decorada com tímpanos 
em forma de arco de meio ponto, quebrado ou 
com volutas. O corpo superior, remetido com 
respeito ao inferior, era formado por estantes ou 
gavetas, podendo ainda possuir vidro. Logo, as 
vitrinas, para sala de visitas, usadas para expor 
objetos de porcelana ou marfim, tendo portanto 
dois corpos – o superior fechado com vidro e o 
inferior com madeira – passaram a ser muito 
comuns. 

O divã ou banco (settee), geralmente 
pequeno – o das praças recebeu o nome de 
siège d’amour – passou a ser completamente 
estofado exceto suas curvilíneas pernas. Os 
tecidos mais usados para seu revestimento 
foram os bordados ou o terciopelo. Típicos 
também foram os espelhos incrustados em 
prata em almofadas de portas de secretárias e 
armários, os quais eram altos, arrematados por 
curvas em forma de cabeça de cisne e 
acabamentos dourados. Em vez do tradicional 
carvalho, utilizou-se freqüentemente a nogueira 
e novas técnicas, como o folheado e o dourado, 
os cinzelados e trabalhos em verniz. Foi ainda 
neste estilo que apareceram as mesas de jogo e 
chá, destacando-se ainda a cadeira Windsor, 
uma criação rústica que combinava com estilos 
semelhantes como o Americano e o Provençal. 
As incrustações e marchetarias eram 
freqüentes, sendo os motivos decorativos 
comuns as conchas, os querubins e as folhas 
de acanto. As cadeiras continuavam a ser 
usadas com “orelhas”, sendo somente 
modificadas a partir de 1740. 

Em geral, no Queen Anne, os móveis 
eram chapados em nogal com a tradicional 
técnica do veneering, decorados a base de 
marchetaria ou lacados em vermelho, preto e 
verde, à moda chinesa ou japanning, nome com 
o que se conhecia a laca de imitação. As cores 
mais usadas eram roxo, vermelho, turquesa, 
verde e amarelo, além do uso constante de 
folhas de ouro. 

 

44..55..  GGEEOORRGGIIAANN  SSTTYYLLEE  

A subida ao trono de George I, em 
1714, não transformou de golpe a situação e a 
influência do Queen Anne Style sentiu-se até 
aproximadamente 1720. Entretanto, o período 
georgiano, correspondente aos quatro reis 
George que reinaram durante perto de 120 
anos, entre 1714 e 1830, levou a um estilo de 
decoração e móveis  marcado pela maior 
influência continental. O conjunto viu-se 
carregado de ornamentos, cabeças de leões, 
cariátides e frontispícios gregos com capitéis e 
cornijas. Tal estilo pode ser dividido em duas 
fases: o primeiro Estilo Georgiano ou Early 
Georgian Style, entre 1714 e 1760, e o Estilo 
Georgiano tardio ou Late and Later Georgian 
Style, de 1760 a 1830, durante os quais se 
sucederam estilos e personalidades tão 
variadas como o Chippendale, o Regency e o 
Adam. Estes dois períodos devem portanto ser 
tomados mais como subdivisões de caráter 
histórico que como expressão unitária estilística.    

Os primeiros decênios do século XVIII 
foram marcados pela afirmação de uma 
tendência, o Neopalladianismo, intensificada 
pela publicação em 1715 dos Quattro Libri 
dell’Architettura de Palladio e do Vitrubius 
Britannicus de Colin Campbell, a qual 
influenciou parte do mobiliário graças à obra do 
arquiteto William Kent (1684-1748). Este, 
mesclando habilmente ordens clássicas e 
formas rigorosas com o fausto do último Louis 
XIV, conseguiu expressar com inteligência um 
mundo feito de riqueza, elegância e proporção.  

O Early Georgian Style  introduziu a 
época de ouro da cultura no mobiliário inglês. 
Foi quando descobriu-se o mogno e uma 
abundância de novos móveis foi desenhada, 
laqueados ou dourados. As cadeiras passaram 
a ter grande exuberância de curvas, e  embora 
não se descuide do conforto – eram estofadas 
com tecido bordado – a preferência era pelo 
luxo. A rocaille, triunfo das formas livres da 
natureza e dos caprichos exóticos do extremo 
Oriente, influencia enormemente o mobiliário 
inglês, que inicia um período de busca da 
beleza, equilíbrio e finura de execução. 

Bibliotecas, mesas, móveis de dois 
corpos, escrivaninhas e divãs eram decorados 
com frontões, pilastras e cornijas, nas quais, 
juntamente com as clássicas volutas e 
dentículos, colocaram-se elementos do 
repertório barroco, tais como esfinges, putti e 
conchas. Surgiram mesas que podiam ser 
modificadas de diversas maneiras; novas 
escrivaninhas para livros (Bureau-bookcases) e 
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cômodas para roupas com capitéis (Tallboys); e 
secretárias com espaço para as pernas. As 
cadeiras receberam pernas graciosas e 
estofamentos cheios, passando a ter braços 
freqüentemente, espaldares com abas laterais e 
talhas com motivos de conchas nas curvas, 
além de pernas arqueadas. 

Desde período, destacou-se a 
Bacelor’s chest, uma pequena cômoda de 
solteiro, composto por um tampo superior 
abatível, com as variantes de “escritório” e de 
“toilette”, e de um corpo que contem quatro 
fileiras de gavetas de altura crescente. A 
primeira fileira, a mais baixa, podia ter de dois  a 
quatro gavetas, a segunda duas e as outras 
uma gaveta cada uma. A forma destes móveis, 
quase sempre chapados em nogal, era sóbria e 
linear. As pernas eram esquadradas em forma 
de mísula. Os escabelos mais difundidos eram 
os de forma retangular, sendo raros os ovais ou 
circulares. Seus assentos eram estofados e a 
princípio removíveis. Entre os mais destacados 
ebanistas encontraram-se Benjamin Goodison 
(?-1714), provedor real a partir de 1727; Giles 
Grendey (1683-1789), um dos primeiros em se 
destacar nos móveis lacados; John Gumley e 
James Moore (?-1726), os quais, separados ou 
associados, produziram móveis extraordinários, 
principalmente os modelados em gesso e 
dourados. 

Já a época do Late and Later 
Georgian foi o período dos grandes designers, 
como Chippendale e Hepplewhite. Os móveis 
tornaram-se mais ricos, guarnecidos com 
marchetaria ou motivos pintados com florões e 
laços. As elegantes cadeiras receberam pernas 
arqueadas com pés-de-bola ou de-garra, e os 
espaldares eram artisticamente trabalhados. 
Descobriu-se um novo material: o pau-marfim, 
uma madeira acetinada, praticamente sem 
veios, amarelada, das ilhas das Índias 
Ocidentais. Como ornamentos típicos, 
apareceram cabeças de leão e folhas, assim 
como, no lugar das patas, surgiram pés de 
aves. 

 

 

 

 

 

 

44..66..  CCHHIIPPPPEENNDDAALLEE  SSTTYYLLEE  

A difusão por toda a Europa da moda 
chinesa encontrou na Inglaterra do século XVIII 
um grande intérprete: Thomas Chippendale 
(1750-1780), o qual soube como ninguém 
imprimir um caráter especial aos móveis 
ingleses. Com a publicação, em 1754, de uma 
coleção de desenhos de móveis intitulada The 
Gentleman and cabinet-Maker’s Director, ele 
conseguiu impor sua visão pessoal do gosto de 
inspiração oriental. Os motivos chineses, 
góticos e rococós – influências do Estilo Louis 
XV –, combinados com formas caprichosas 
idealizadas por ele, deram origem a um estilo 
que se distinguiu pela elegância, exatidão nas 
proporções, resistência e solidez.  

O Estilo Chippendale  afirmou-se entre 
1760 e 1790 graças a seu particular ecletismo, 
que o permitia satisfazer as exigências e gostos 
os mais diversos, desde a aristocracia à 
burguesia. Seus móveis – escrivaninhas, 
cadeiras, bancos, espelhos, mesas ou camas – 
são reconhecidos pela presença de amplas 
partes entalhadas, como os espaldares das 
cadeiras, nos quais os motivos mais recorrentes 
eram o trançado chinês, a agulha gótica e a lira 
neoclássica. O entalhe resultou mais fácil pela 
utilização de uma madeira dura e compacta 
como a caoba, que permitia um estreitamento 
das estruturas e uma estilização das formas. 

De acordo com MONTENEGRO 
(1991), pela primeira vez, apareceram as mesas 
apoiadas num pedestal central que se abria em 
três pés, e que posteriormente foram usadas 
por vários outros estilos ingleses e americanos. 
Construídas em madeira maciça, como acaju ou 
nogueira, deviam ter a borda recortada em 
ondas e elevada, com certo aspecto 
caraterístico. O mobiliário passou a ser 
composto de várias peças, mas as mais 
características foram as cadeiras de mogno. 
Houve basicamente quatro tipos de cadeira 
Chippendale, sendo o mais famoso o gótico, 
com linhas retas e encosto cheio de arcos e 
traçados goticizantes. Os assentos eram em 
seda ou brocado, ou ainda em couro lavrado 
com tachas douradas. As estantes-
escrivaninhas não só serviam para escrever 
como também para guardar diversos objetos. 

A prodigalidade imaginativa de seu 
criador deu grande variedade ao estilo, mas 
podem ser assinalados como detalhes 
peculiares os espaldares em forma de cintas 
entrelaçadas, os degraus também entrelaçados 
e uma tábua central e vertical entalhada. As 
cômodas de frente ondulada, fortemente 
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apoiadas no solo, davam a idéia de solidez e 
conforto, ao mesmo tempo que tinham grande 
elegância pela linha movimentada de sua frente. 

A influência chinesa predominava 
intensamente num estilo de pernas baixas e em 
conjuntos completos de móveis, cadeiras e 
sofás. A “pata de cabra” com garra continua a 
ser usada, assim como alguns modelos de 
pernas retas. A escolha e uso dos elementos 
orientais eram a princípio arbitrários. Por 
exemplo, a adoção do telhado em forma de 
pagode nas camas com baldaquim e os 
cabinets com aspecto de pequenos templos não 
se correspondiam a nenhum original chinês. 

Tendo como ornatos cabeças de 
águia, flores e folhagens, a influência oriental 
não estava somente nas formas, como no 
tratamento do móvel, geralmente em  dourado, 
laca e verniz. Muito difundido também foi o uso 
de colunas entalhadas em forma de bambu, 
lacas de cor vermelho antigo e verde intenso, 
contrastes cromáticos entre o preto e o ouro, 
motivos vegetais pintados ou em relevo, e 
pequenos animais esculpidos, principalmente 
pássaros, que se colocavam nos cantos e nos 
arremates do mobiliário. 

Entre os móveis criados neste 
período, podem ser citados a Library-bookcase, 
derivado do Bureau de dois corpos e 
diferenciando-se pelas proporções de seus 
elementos; a Gate-leg table, móvel de jogo 
encontrado no auge do uso da caoba; a Carlton 
writing, elegante escritório formado por um 
tampo em forma de D; a Tallboy ou Chest-on-
chest, móvel em nogal tipicamente inglês 
formado por duas cômodas superpostas, unidas 
ou apoiadas uma sobre a outra; a Library table, 
escrivaninha tipicamente inglesa com um amplo 
tampo sustentado por dois corpos laterais, que 
contêm as gavetas, separadas por um vão que 
ocupa toda a profundidade do móvel; e a 
Dressing table, pequena mesa de toilette 
fabricada também em nogal em duas variantes, 
uma semelhante a um escritório e outra como 
um pequeno armário totalmente fechado.    

 

 

 

 

 

44..77..  EESSTTIILLOO  RROOCCOOCCÓÓ  

O Barroco representou uma tendência 
muito geral, dentro da qual se desenvolveu, na 
primeira metade do século XVIII, um estilo 
decorativo preciso, o Rococó. Tradução 
européia, e principalmente germânica, do gosto 
rocaille surgido na França com o Estilo Louis 
XV, o Rococó atingiu também, mas em menor 
escala, a Itália do Norte e a Inglaterra, através 
do Estilo Chippendale. A rocaille foi introduzida 
na Alemanha pelas publicações ou trabalhos de 
ornamentistas e arquitetos como Mondon 
Lajoux, Cuvilliés e Klausber. Tais modelos logo 
foram objeto de imitações e de interpretações, 
especialmente em Augsburgo, num sentido 
exagerado e assimétrico. Muito característica foi 
a cártula de formas arredondadas e 
assimétricas, com bordaduras muito recortadas 
e rendilhadas: tudo  concorria para as 
ondulações e para as vibrações que tornaram o 
Rococó uma escrita leve e uma arte de 
superfície voltada à ornamentação interior. 

À influência da arte versalhesca, já 
sensível na Alemanha, os arquitetos franceses 
como La Guêpière ou Cuvilliés, acrescentaram 
a do Trianon e de Marly, mais delicada, que eles 
adaptaram ao gosto local. Por exemplo, no 
Pavilhão de Amaliemburg, de 1734/39, em 
Munique, os frontões sinuosos das portas e 
janelas, as cascatas insistentes dos troféus e o 
domo aberto em belvedere pouco ultrapassaram 
por suas variantes do classicismo originário de 
Hardouin-Mansart. Já no interior do salão de 
festas da Schreitzler Haus, em Augsburgo, o 
estilo rococó germânico distingue-se pela 
explosão das formas. As modinaturas, agitadas 
em todos os sentidos, reduzem-se a uma rede 
volátil, rendilhada e muito recortada, sujeitas às 
curvas, às contracurvas, às rupturas e aos mais 
exagerados enrolamentos díspares sobre o 
tema da rocaille. Lareiras, almofadas de portas, 
molduras de quadros e de espelhos 
desapareceram então sob a exuberância dos 
recortes sinuosos, das ondulações, das espirais 
e dos entrelaçamentos tirados da concha  e das 
formas vegetais, que se destacam em relevo 
dourado ou prateado sobre fundos brancos ou 
claros. 

Ao pesado brilho dos materiais 
apreciado pelo Barroco, a paleta rococó opõe 
uma atmosfera luminosa de cores suaves, 
branco, ocre, cinza e azul celeste. Na 
decoração de igrejas, a Alemanha conheceu 
uma irradiação original graças a uma brilhante 
escola de estucadores e de pintores de 
afrescos, tais como os irmãos Asam ou os 
irmãos Zimmermann. Às voltas com naves ovais 
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e movimentadas, eles animaram suas paredes 
com uma decoração alegre e graciosa, 
completada pela gesticulação das figuras de 
estuque e pelas arquiteturas fingidas das 
abóbadas. Mereceu destaque a Igreja de 
Peregrinação da Wies, de 1745/54, obra de 
Dominikus Zimmermann. 

O  Barroco do Império Austríaco ou da 
Baviera foi de início comparativamente ao 
francês ou ao inglês moderado, porém, nos 
primórdios do século XVIII, seus principais 
representantes produziram obras que 
rivalizavam seus modelos. Vários palácios 
vienenses foram os primeiros de uma série de 
edifícios encantadores, construídos nas capitais 
dos pequenos estados da Alemanha e do Santo 
Império Romano. Todos eram casas de uma 
aristocracia culta. Suas principais características 
eram: o uso de intensidade contrastante de luz, 
impondo movimento em três dimensões e 
dando tratamento especial às escadarias; a 
arquitetura de interiores mais graciosa e festiva, 
através do uso da cor e de variedade de 
silhuetas; o emprego de janelas de formas 
grotescas, ornatos delicados e naturalistas em 
forma de gavinhas de estuque ou de madeira 
(boiserie), nas cores pastel, dourados ou 
prateados; e a decoração assimétrica, 
combinação de estuques e afrescos, 
arredondamento das esquinas, ressaltos e 
capitéis, além do efeito complementar de ilusão 
de ótica (Trompe l’oeil). 

Por fim, o Estilo Rococó  tinha horror a 
linha reta, usando muito  grinaldas contorcidas, 
conchas, folhagens e marchetaria, que, por 
influência holandesa, compunha grandes 
centros com flores, frutas e assuntos pastoris. 
As cadeiras sempre possuíam predomínio de 
linhas curvas, com um contínuo uso dos pés 
cabriolet e influ6encia oriental. Como ornatos 
principais destacaram–se as volutas, as 
cabeças de carneiro, as  asas, e, obviamente, a 
rocaille  da talha dourada de Louis XV. 

 

 

 

 

 

 

44..88..  EESSTTIILLOO  CCHHUURRRRIIGGUUEERREESSCCOO  

O Barroco fez sentir sua influência na 
Espanha. Sua essência foi o movimento, que se 
traduzia por meio de linhas curvas, de talhes 
elevados e de rebuscadas formas com volutas e 
grandes artesãos. O Estilo Regência da França 
e o Rococó da Alemanha, caracterizados por 
uma linha cheia de graça, mas com formas 
rebuscadas e convulsas, chegaram à Espanha, 
onde o arquiteto Churriguera lhe deu forma 
pessoal com tanto êxito, que chegou a influir na 
arquitetura e no móvel, criando o Estilo 
Churrigueresco.  

A predileção espanhola pela 
decoração exuberante, que cobria todas as 
paredes interiores, levou ao Churriguerismo, 
movimento estilístico criado por uma família de 
arquitetos, entre os quais José de Churriguera 
(?-1679) e seus filhos, José (1665-1725), 
Joaquim (1674-1724) e Alberto (1676-1740). 
Este estilo caracterizou-se pela exuberância 
decorativa e dissimuladora das formas 
arquitetônicas, com esculturas exageradas e 
colunas retorcidas. Um grande exemplo é a 
fachada do Museo Municipal  em Madri. Foram 
os principais elementos deste estilo, que se 
irradiou principalmente nos países coloniais da 
América Latina: a forte intensidade plástica do 
conjunto e efeitos teatrais, através de paredes 
planas incrustadas com grande quantidade de 
decorações fantasiosas; e a decoração muito 
vincada e de formas caprichosas que ocultam 
superfícies e elementos clássicos.  
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55..  EESSTTIILLOOSS  NNEEOOCCLLÁÁSSSSIICCOOSS  

Em termos de arte, a primeira metade 
do século XIX caracterizou-se pela dicotomia 
entre duas correntes antagônicas: o 
Neoclassicismo, que tinha por fundamento a 
imitação das formas do classicismo greco-
romano, a exemplo do que ocorrera na 
Renascença, e o Romantismo, que se 
caracterizou pelo emprego de referências 
medievais e barrocas. O neoclássico ou 
academicismo foi uma corrente artística cujo 
apogeu ocorreu entre 1780 e 1830, que 
expressava os interesses, os hábitos e a 
mentalidade da burguesia mercantilista, que 
assumira a direção da sociedade européia com 
a Revolução Francesa e o Império de Napoleão. 
Tendo como principal teórico Winckelmann, 
baseava-se na busca de um “belo” absoluto, 
universal e eterno, a partir da inspiração nos 
modelos clássicos. 

Caracterizando-se pelo uso dos 
princípios de harmonia, regularidade da forma e 
serenidade da expressão, a arte neoclássica 
idealizava a sociedade burguesa e alienava o 
artista da vida social e política de sua época. 
Seus maiores expoentes foram os pintores 
Jacques-Louis David  e Jean Dominique Ingres; 
os escultores Antonio Canova e Betel 
Thorwaldsen; e os arquitetos Germain Soufflot 
(Igreja de Sainte Geneviève, Paris), Pierre 
Vignon (Igreja de Madeleine, Paris) e Jean 
Chalgrin (Arco do Triunfo de L’Etoile, Paris). 

Já o Romantismo caracterizou-se pela 
oposição ao rigor clássico em desenho e 
composição através do movimento e da cor, 
principalmente entre 1820 e 1850, buscando  
uma volta à natureza, maior sentimentalismo e 
individualismo. Influenciado pelas idéias de 
Rousseau, que insuflaram gerações à prática de 
uma moral rebelde, a arte romântica foi 
marcada pela ampliação dos meios de 
comunicação e expressão artísticas (exposições 
individuais, divulgação pela imprensa, 
colecionismo burguês, empastamento das 
tintas, etc.). Na arquitetura, o romantismo 
refletiu-se no Movimento Neo-Gótico, que se 
difundiu rapidamente, elegendo o sentimento e 
a imaginação como fontes artísticas criadoras e 
apontando  para o uso de formas medievais. Os 
maiores artistas deste período foram os pintores 
Theodore Géricault, Eugène Delacroix, John 
Constable e Joseph William Turner; os 
escultores François Rude, Antoine Barye e 
David D’Angers; e os arquitetos neo-góticos 
Charles Barry e Augustus  W. Pugin 
(Parlamento de Londres). 

Quanto à decoração e o mobiliário, os 
materiais mais empregados no Neoclassicismo 
foram os chapeados; os tampos escuros de 
jacarandá, também conhecido por “pau-santo”; 
e filetes em madeira clara ou rosada, com uso 
de ouro. Os centros dos móveis eram em 
machetaria de motivos geométricos ou florais. 
As tapeçarias mais conhecidas eram a  
Gobelins, Bouverais e Aubousson. Havia o 
predomínio de ângulos retos em uma decoração 
rígida, equilibrada e simétrica. Como elementos 
ornamentais, preferiam-se capitéis jônicos, 
folhas de louro, ovais, frutas, folhas, rosários e 
pérolas, além de tecidos drapeados. Os 
acessórios eram em bronze, porcelana, 
mármore e cristal. Os cortinados eram em seda, 
brocados, damascos, veludos pintados ou 
bordados, nos quais, geralmente, predominava 
a letra N, com uma coroa de louros à volta. As 
paredes eram  forradas por panos drapeados, 
presos por cordões de seda. Também se 
utilizava o papel de parede pintado, com 
alegorias em torno da inicial de Napoleão. 

Destacou-se o bureau de cilindro ou 
Kaunitz (embaixador da Áustria na França), que, 
em Portugal, ficou conhecido por “dorso de 
burro”. O bronze era usado como reforço, que 
contribuía para o maior predomínio das linhas 
retas. Os móveis neoclássicos mais comuns 
eram a mesa; o console; o guéridon, que 
desempenhava o papel de criado-mudo; a 
bonheur du jour ou toilette; a poudreuse  ou 
penteadeira; e as coiffeuse, pequenas caixas 
com espelho sobre a mesa, transportável  e 
pequeno. As cadeiras tinham em geral espaldar 
curvo, com variações no formato e , às vezes, 
pernas traseiras inclinadas, assim como os 
sofás e as poltronas. Os braços eram 
sustentados por cisnes, pássaros ou animais 
fantásticos. Havia ainda os tamboretes 
redondos, os divãs, os sofás e os canapés, 
dotados de enfeites em metal dourado, sempre 
com rolo. Como suportes, apresentavam formas 
de figura humana, esfinges, pilastras e animais 
alados. Quanto à cama, apesar das muitas 
variações, geralmente, predominava a 
cabeceira e os pés da mesma altura, com rolos 
de seda ou brocado. 
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55..11..  EESSTTIILLOO  DDIIRREECCTTOOIIRREE  

Depois do parêntese da Revolução de 
1789, a arquitetura francesa reatou com um 
estilo arcaizante delicado e flexível, já praticado 
sob Louis XVI, mas cujo neoclassicismo 
moderado enriqueceu-se de acentos 
palladianos. Loggias em arcada, bossagens 
pitorescas, ornamentações de nichos, de frisos 
de palmetas, de rosetas e motivos “em leque” 
suscitavam então um formalismo tão refinado 
quanto sob Louis XVI, porém já um tanto mais 
rígido. O Estilo Diretório, predominante entre 
1789 e 1804, foi um estilo de transição entre a 
época Louis XVI e o Império de Napoleão 
Bonaparte, sendo caracterizado por confrontar o 
gosto arcaizante e delicadamente “pompeano” 
dos últimos anos do Antigo Regime com as 
linhas rígidas e esbeltas do Estilo Adam vindo 
da Inglaterra. O termo abrange também os anos 
da Convenção (1792-1795) e do Consulado 
(1799-1804). 

Caracterizado por uma elegância 
própria, o Diretório utilizava cada vez mais a 
caoba e os motivos decorativos geométricos, 
como o losango e as gregas ou os sutis filetes 
de ébano, aço ou cobre. Continuaram a ser 
utilizados, ainda que com a presença mais 
discreta e austera, os apliques de bronze 
dourado, cujos motivos de guirlandas, fitas 
entrelaçadas, cabeças de leão e p[almas 
apareciam isolados numa busca de estilização e 
estudada simetria. A decoração era muito 
inspirada pela arte pompeana. As esguias 
colunetas lembravam a arquitetura fingida de 
Pompéia e de Herculano, mas as divisões 
geométricas introduzidas em virtude das 
mesmas fontes na ornamentação no final do 
reinado de Louis XVI acentuaram-se nas folhas 
das portas e nas molduras de painéis.  

O círculo, a oval, o losango, figuras 
então preferidas, viam as suas proporções se  
alongarem. Assistiu-se de fato a um estiramento 
geral das proporções das colunetas até o 
ornato. Esvaziado de seu relevo, este último 
tendeu ao grafismo, realçado por uma 
policromia viva e clara. Sobre fundos azuis, 
amarelo-pálido, cinza, lilás ou marrom 
avermelhado, emoldurados de filetes vermelhos 
ou pretos, destacaram-se arabescos com 
motivos pompeanos enriquecidos de 
medalhões, de camafeus e de imitações 
Wedgwood. O vazio e o arejamento 
desempenharam um grande papel em particular  
nos tetos, também eles conquistados pelas 
divisões geométricas. O centro, guarnecido de 
panejamentos reais ou fingidos, podia formar 

um velum ou circular, uma ombelle (símbolo 
pompeano que designava a tenda celeste). A 
favor do “gosto etrusco”  (cópia das pinturas de 
vasos gregos), o mobiliário, em sua imitação da 
Antiguidade, inspirava-se estreitamente nas 
cadeiras curuis, com pés e travessas em X, e 
em elementos arquitetônicos. 

Muito mais sóbrio que o anterior, 
embora totalmente embasado neste, o Estilo 
Diretório tinha nos motivos ornamentais sua 
principal característica: vasos antigos, leões 
alados, sereias, palma grega; e motivos 
chamados “revolucionários”, tais como tábuas 
de lei, troféus, mãos entrelaçadas, vitórias 
aladas com guirlandas, etc.. Neste estilo, 
desapareceram quase totalmente a marchetaria 
e o chapeado. As cadeiras Directoire tinham 
pernas retas com colunas trabalhadas, que 
terminavam em uma pequena esfera. Dois 
entalhes muito comuns tanto em cadeiras como 
em armários eram a margarida e o losango. Os 
pés das cadeiras não eram talhados e a parte 
superior do pé da frente combinava com o 
braço.  

Também eram usadas placas de 
couro em forma de losango, cabeças de animais 
e também pequenas máscaras. Um móvel 
bonito e diferente que apareceu nessa época foi 
o espelho denominado psiché, basculante e 
montado sobre dois pés. As madeiras mais 
utilizadas foram o ébano, o acaju e as árvores 
frutíferas, como a nogueira, por exemplo, e os 
móveis eram pintados em cores pálidas, como 
branco, cinza ou verde-água. A pintura do 
mobiliário caracterizava-se geralmente por 
temas pastoris, ninhos de pássaros, flores, 
pombas, amorzinhos com instrumentos 
musicais, cornos, cabeças de carneiro, águias, 
leões, etc.. Galerias de balaústres  em madeira, 
bronze ou entalhado, circundavam a parte 
superior dos móveis, em especial os chiffonier, 
os bureaux e as secretárias. Havia estrias ao 
lado dos montantes e pés em estípete ou 
levemente curvos, com um pequeno taco de 
bronze. Os espaldares mais difundidos eram os 
de medalhão, oval, chapeau e balon. 
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55..22..  EESSTTIILLOO  EEMMPPIIRREE  

Duas gerações de Napoleões 
dominaram a França entre 1800 e 1870. 
Napoleão Bonaparte assumiu o título de 
imperador em 1804 e estendeu seus domínios 
pela maior parte da Europa ocidental, colocando 
seus irmãos e irmãs nos tronos dos países 
conquistados. Derrotado em 1814 e substituído 
pela Dinastia Bourbon, à qual se seguiu a 
Revolução de 1830 e a chamada Monarquia de 
Julho, o clã napoleônico voltou ao poder em 
1848. O sobrinho de Napoleão I, Louis 
Napoleão, tornou-se presidente da Segunda 
República e depois auto-proclamou-se 
imperador como Napoleão III. Durante seu 
reinado, de 1852 a 1870, Paris foi remodelada e 
iniciou-se a transformação industrial da França.    

Os estilos Louis XIV e Louis XVI 
souberam extrair do antigo uma arte original, 
formas e composições de que a arte greco-
romana era apenas um ponto de partida. O 
primeiro Estilo Império, que predominou entre 
1804 e 1814, era um neoclassicismo em que a 
arqueologia dominava; em que o ornato, 
governado por composições geométricas, 
ornou-se repetitivo e entrava em composições 
rigorosamente simétricas. Por exemplo, uma 
composição monumental e uniforme domina na 
decoração do Hotel de Beauharnais, de Paris. O 
encanto refinado do Estilo Louis XVI 
desapareceu, mas emanava um brilho 
incontestável desta composição. 

Segundo DUCHER (1992), o Estilo 
Império teve grande unidade, esta devido à 
influência dos dois arquitetos de Napoleão: 
Charles Percier ( 1764-1838) e Pierre François 
Fontaine (1762-1853), que publicaram 
coletâneas de modelos para decoração, móveis, 
ourivesaria, etc.. A inspiração da natureza era 
muito pouca e muito rara nos elementos 
decorativos do estilo, que, na maioria das 
vezes, eram extraídos da arte greco-romana e 
do Estilo Pompeano. Da arte greco-romana 
foram copiados, além das gregas, dos óvalos, 
dos motivos cordiformes, das palmetas, etc., os 
atributos guerreiros, tais como escudos, gládios, 
elmos, etc.. Alguns elementos eram 
particularmente freqüentes: a coroa com fitas 
flutuantes, as águias em pé com asas abertas, 
as Vitórias segurando coroas, as Famas 
soprando trombeta, os frisos de guirlandas 
seguros por crianças ou alternados com 
candelabros. Pode-se citar também os 
caduceus, as taças e as ânforas. Do Estilo 
Pompeano, copiaram-se as palmetas frágeis e 
os tripés. À mitologia pertenciam os cavalos 

marinhos e as quimeras, cujas asas terminavam 
em volutas, e cauda, em folhagens espiraladas, 
as cabeças de Górgonas e de Baco. A 
campanha do Egito introduziu as esfinges, as 
cariátides de cabeça coberta do Klafft tendo 
freqüentemente os pés descalços, os capitéis e 
as bases decoradas de lótus, os hieróglifos 
figurados. A fauna era representada pelos 
cisnes, águias e cabeças de leões. Enfim, os 
emblemas de Napoleão eram as abelhas, o N e 
a águia. 

Conforme MONTENEGRO (1991), 
enquanto a arquitetura privada se ateve aos 
modelos anteriores, de vocabulário palladiano, 
ou se reduzia aos imóveis para renda com 
fachadas uniformes, às vezes sobre arcadas, 
como os imóveis da Rue de Rivoli, a arquitetura 
pública passou por um novo impulso, 
representado por colunas e chafarizes com 
temas alegóricos, egípcios e exóticos; a 
Madeleine de Vignon e o Arco do Triunfo de 
Chalgrin. 

A persistência das proporções 
alongadas e da policromia de gosto pompeano 
fez-se sentir sob o Consulado. Da época 
anterior, este período conservou as esbeltas 
colunetas, os arabescos e o grafismo do 
ornamento tão característicos nas primeiras 
publicações de Percier e Fontaine. Entretanto, o 
arabesco já se tornou menos arejado e menos 
linear. O ornato ganhou em relevo e em peso, 
submetendo-se á ordenação e à simetria gerais. 
A regularidade das formas, seu 
desenvolvimento repetitivo, que muitas vezes se 
submetia às leis de composição geométrica 
(ramos retilíneos em espinhas de peixe), 
entraram cada vez mais numa ornamentação 
interior claramente arquitetural: grandes vãos 
rítmicos de pilastras ou de arcadas. Outrora 
leves e variadas sob o Diretório, as divisões 
geométricas tornaram-se mais pesadas e 
unificadas. 

O estilo de Percier e Fontaine, em sua 
maturidade, traduzia um ecletismo inteiramente 
voltado para a procura do fausto e dos efeitos 
grandiosos. Essa busca incessante levou os 
dois a decorarem certas salas do Louvre com 
lareiras monumentais copiadas do 
Renascimento. Em outras obras, graças a eles, 
o estilo oficial incorporou a amplidão decorativa 
do “grande século XVII”, suas pesadas 
almofadas quadrangulares de portas, seus tetos 
de compartimentos e de caixotões ricamente 
trabalhados, seus entablamentos 
excessivamente ornamentados e suas largas 
arqueaduras. No Palácio de Compiègne, a 
abóbada de compartimentos reapareceu na sala 
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de festas, associada à ordenação romana da 
grande nave basilical; no Louvre, as amplas 
perspectivas de arcos e de colunatas. Em sua 
busca de efeito, o ecletismo do estilo oficial 
dotou muitas vezes a ornamentação interior de 
proporções colossais. 

De modo geral, o móvel do primeiro 
Império eram impessoais e davam a impressão 
de uma cópia fiel e fria dos modelos fornecidos 
em sua maior parte por Percier e Fontaine. A 
escultura ornamental era rara; existiam 
entretanto alguns móveis de gala esculpidos e 
dourados. Inovado sob o Império o psiché em 
geral de forma quadrada, por vezes tinha a 
forma oval, como o de Maria Louisa, 
conservado no Compiègne, executado pelo 
ourives Jean-baptiste Claude Odiot (1763-1850) 
e pelo cinzelador Pierre Philippe Thomire (1751-
1843) a partir dos desenhos de Pierre Paul 
Prud’hon (1758-1823). Faziam-se também 
psichês portáteis com gaveta. 

Os pés traseiros das poltronas eram 
arqueados; os dianteiros eram retos; aqui, 
repousavam em altos piões. Como braço, às 
vezes cisnes e quimeras. Muitas vezes subiam 
de baixo até o braço, em vez de se deterem na 
cinta. Os espaldares enrolados para trás eram 
mais raros do que os espaldares retos. A maior 
parte dos móveis, como as cômodas, as 
secretárias e as camiseiras, tinham os ângulos 
retos; mas também apareceram cantos 
facetados e ornados de cariátides. Os bronzes 
dourados “ a fosco”, na falta de marchetarias, 
davam vida às superfícies; nem sempre eram 
tão abundantes e apresentavam um belo caráter 
severo. Nos bronzes da parte inferior eram 
encontrados “cavalos-marinhos” bastantes 
freqüentes na decoração do primeiro Império. 

Eram adotados os mesmos móveis 
que durante o Estilo Louis XVI, mas lhes era 
dado um aspecto mais austero; Eram a 
secretária com tampo de abrir, a camiseira e o 
console. As mesas em geral eram circulares 
com um pilar central ou três colunetas; a base 
era um triângulo com ângulos côncavos. 
Entrava-se também as mesas redondas 
assentadas em três grifos, em três esfinges ou 
em três leões monópodes. Certos móveis 
império são célebres: a caixa de jóias de 
grandes dimensões, obra de Georges Jacob 
(1738-1814) a partir de desenhos de Prud’hon, 
conservada no palácio de Fontainebleau; o 
berço do rei de Roma, dos mesmos artistas, 
também conservado em Fontainebleau. Os mais 
belos móveis império foram assinados pelos 
filhos de Jacob, Georges (1768-1803) e 

François Honoré (1770-1841), o qual fundou a 
Casa Jacob-Desmalter.  

A antigüidade romana e etrusca foi a 
base sobre a qual se teceu uma assombrosa 
arquitetura do móvel, havendo excessivo abuso 
do desenho e da simetria. Faltou-lhe leveza e 
elegância, pois se percebia sob a obra de talha 
a mão do desenhista que traçou elementos 
geométricos, ângulos, quimeras, palmas 
cruzadas, bustos de mulher, monstros e 
esfinges de asas. Os aposentos tornaram-se 
mais rígidos e frios do que majestosos. 

O mogno era a madeira mais 
empregada, além do acaju avermelhado, às 
vezes revestido de um azinhavre verde, do 
bordo e do limoeiro, bem como o nó de olmo.  
Não apareciam mais trabalhos em marchetaria. 
As cadeiras tinham pernas retas e encosto e 
assento forrados com tecidos ricamente 
trabalhados. As guarnições de bronze eram 
usadas em excesso, assim como os relevos 
com emblemas de cascos, espadas e o N 
clássico do Império Napoleônico. As mesas 
Império tinham forma redonda com tampo 
geralmente em mármore e a base formada por 
três pés. Podiam ter ainda uma coluna central e 
com pés de mármore e pórfiro. As camas eram 
menores e tinham a forma de bote, com as duas 
extremidades na mesma altura. As poltronas e 
os sofás caracterizavam-se apenas por 
mostrarem mais suntuosidade do que conforto: 
suas linhas eram muito rebuscadas. Surgem 
dois móveis novos: o méridienne e o recamier,  
este último representado no famoso David que 
retrata a madame Recamier. 
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55..33..  EESSTTIILLOO  RREESSTTAAUURRAACCIIOONN  

Depois da abdicação de Napoleão I 
em 1814 e do regresso dos Bourbon, foram 
desaparecendo gradualmente os elementos 
característicos do Estilo Império, como a 
severidade de suas formas e a grandiosidade 
do conjunto, em favor de uma mais explícita 
graça e comodidade. O período durante o qual 
ocupava o trono Louis XVIII, entre 1814 e 1824, 
seguiu dominado pelo estilo anterior por razões 
econômicas – o monarca não encomendava 
novos móveis, limitando-se a mandar arrancar 
dos existentes os símbolos de seu odioso 
antecessor, tais como o famoso N napoleônico, 
as abelhas e as águias imperiais – ou por 
razões de gosto, uma vez que o estilo ainda 
gozava de uma ampla aceitação. 

Foi com Carlos X, entre 1824 e 1830, 
quando a mudança fez-se presente, adquirindo 
características próprias e reconhecíveis. 
Abandonou-se a caoba, tão utilizada no Estilo 
Império, e predominaram as madeiras claras, 
tais como o fresno, o olmo, o limoeiro, o arce, o 
plátano e o sicômoro. Cada vez foram mais 
raros os apliques de bronze dourado, que eram 
substituídos por sutis motivos incrustados de 
madeiras escuras, como a palissandra ou o 
amaranto. Palmetas, ramos, rosetas, flores e 
guirlandas inspiravam-se agora na Antiguidade, 
mas estavam marcadas por uma graça quase 
feminina, ao mesmo tempo em que as formas 
tornaram-se menos angulosas e as curvas mais 
suaves. 

Aumentou-se o número de modelos, 
especialmente no âmbito dos móveis pequenos. 
Os assentos tinham com freqüência 
confortáveis encostos  en gondole, sendo que 
os das cadeiras apresentavam um rebaixo 
modelado denominado main de prise, que 
facilitava o transporte; as cômodas adotavam o 
modelo à la anglaise, com as gavetas ocultas 
por portas e a princípio decoradas en suite  com 
os secrétaires. Nesta época, voltaram à Corte 
alguns dos designers do Ancien Régime, como 
Dugourc e Bélanger, enquanto Jacob-Desmalter 
e Pierre-Antoine Bellangé (1758-1837) 
continuavam realizando com êxito seu trabalho 
de provedores reais. Entre os demais ebanistas, 
foram dignos de menção Jean-Jacques Werner, 
Felix Rémond e Louis-François Puteaux. 
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55..44..  AADDAAMM  SSTTYYLLEE  

Na segunda metade do século XVIII, a 
Inglaterra, que com a obra de William Kent 
havia intentado uma recuperação parcial da 
tradição clássica, encontrou em Robert Adam 
(1728-1792) o expoente mais adequado para a 
afirmação do Estilo Neoclássico, pela primeira 
vez sem a influência exterior. Os primeiros 
móveis Adam, desenhados por Kedleston em 
1759 eram todavia simplificações de modelos 
rococó, na sua variante neopalladiana, a 
maneira de James Stuart e de William 
Chambers, aos quais se devem provavelmente 
os primeiros móveis ingleses neoclássicos. 

Conforme DUCHER (1992), graças a 
arquitetos como James Wood, da cidade de 
Bath, Ware ou Chambers, a Inglaterra lançou 
muito cedo as bases do Neoclassicismo. Essa 
maturação passou pela adoção da lição da 
Antiguidade e do programa das cidades-templos 
de Palladio para a arquitetura doméstica. 
Entretanto, entre 1760 e 1780, apenas os 
irmãos Adam lograram tirar do passado clássico 
um sistema decorativo de real unidade 
estilística. A influência deles, que devia 
estender-se até 1820, penetrou de certo modo 
na França sob Louis XVI e sob o Diretório. 

A partir de 1760, com a importação de 
móveis neoclássicos da França, seu estilo 
adquiriu maior precisão, fazendo-se mais leve e 
elegante, e adotando a dimensão de uma 
autêntica linguagem madura e pessoal. Durante 
o período compreendido entre 1762 e 1860, 
vários artistas destacaram-se pelas mudanças 
feitas no mobiliário inglês. Mesmo influenciados 
pelos franceses, popularizam com rapidez 
estilos pelo mundo inteiro, que tinham como 
base comum a inspiração na Grécia clássica, 
introduzida na Inglaterra pelo arquiteto James 
Stuart, que, de volta de Atenas em 1762, pôs 
em moda o Estilo Grego em Londres.   

Os irmãos Adam desenharam seus 
móveis com grande precisão e riqueza de 
detalhes: a pureza geométrica de suas formas – 
esplêndidas cômodas semiovais – combinava-
se com a delicada harmonia das cores da 
marchetaria ou da pintura, de direta derivação 
etrusco-romana, em guirlandas, gregas, 
esfinges ou grifos. A marchetaria realizava-se 
em madeiras de cores delicadas, como a 
palissandra e o álamo amarelo sobre fundo de 
sicômoro acetinado. Sobre estes tons 
destacavam-se apliques de bronze dourado.  

Proveniente do conjunto de Adelphi 
Terrace, já demolido, edificado pelos irmãos 
Adam em pessoa, a janela era o elemento 
característico do Ecletismo deles pela aliança 
da abertura tríplice em serliana, herdada de 
Palladio, e do motivo “em leque”, freqüente em 
seus trabalhos. Um de seus conjuntos 
decorativos que nos chegou intacto foi o 
Palacete de Home, em Portman Square, 
Londres. Enfim, a decoração de interiores 
rompeu com o retângulo, introduzindo o círculo, 
o semicírculo e ovais. 

De acordo com MONTENEGRO 
(1991), as guirlandas dos frontões traduziam 
bem a leveza do Estilo Adam, que chegava à 
magreza. A aliança dos motivos pompeanos e 
greco-romanos, visíveis nas divisões ovais dos 
montantes, no emprego de figuras de esfinge 
alada, de vãos e de cabeças de carneiro, 
caracterizava o Estilo Adam. O grafismo um 
tanto rígido da composição, a policromia clara e 
ácida dos mármores acentuaram-se. Os 
modelos de móveis dos irmãos Adam, 
publicados a cuidado deles, empregaram as 
formas retas e em meia-lua, as marchetarias 
claras enriquecidas de palmetas, vasos, 
medalhões à antiga e placas de porcelana nas 
cômodas. Quanto às poltronas, linhas 
alongadas até a magreza, pés esbeltos e 
fuselados, espaldares “em chapéu” com fundo 
na maioria das vezes recortado com entalhes ou 
guarnecido de motivos rendilhados: estas eram 
as características do mobiliário Adam que os 
marceneiros Sheraton e Hepplewhite 
vulgarizaram. 

As mesas Adam possuíam linhas 
delicadas e adornos com estrias na borda do 
tampo. Os encostos das cadeiras eram 
característicos, em muitos casos, com formas 
ovais ou redondas, onde aí aparecem a roseta 
típica do estilo, liras e flechas com a aljava. Os 
pés dos móveis passaram a ser construídos de 
tamanho maior e menor e geralmente 
embutidos. O conjunto tornava-se mais leve e 
delicado, e passavam a ser utilizadas de 
preferência madeiras finas e exóticas, como o 
acaju, o pau-rosa, a palissandra e o pau-marfim. 
A ornamentação era feita baseando-se em 
grinaldas finas com rosetas, óvalos e leques, 
sendo usadas também aplicações em forma de 
pequenas cariátides, cabeças de cordeiro e 
leões, pequenas ânforas e esfinges; além de 
estrias, guirlandas de flores, cabeças e patas de 
veado, lira, folhas e flores.  As cadeiras tinham 
pernas retas e simples, espaldares em forma de 
lira ou escudo, com ornamentos no centro, às 
vezes forrados, acompanhando a mesma 
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tapeçaria do assento. Introduziu-se o buffet com 
tampo de madeira ou mármore. 

55..55..  HHEEPPPPLLEEWWHHIITTEE  SSTTYYLLEE  

Diferentemente do que ocorria na 
França, onde os grandes ebanistas dominavam 
a cena graças à altíssima qualidade de sua 
produção, na Inglaterra da segunda metade do 
século XVIII os grandes nomes no campo da 
decoração manifestavam suas melhores 
qualidades mais no terreno teórico que no 
prático. Assim começou um largo processo de 
transformação através do qual o antigo 
projetista-realizador converteu-se no estilista 
propriamente dito.  

O estilo de George Hepplewhite (?-
1786) é reconhecido por uma graça natural de 
suas formas, pela utilização da madeira de 
zapote e pela adoção de espaldares na forma 
de escudo para as cadeiras, cujas pernas, 
geralmente retas, eram de seção redonda ou 
quadrada. Usando uma combinação de 
linhas curvas e retas, por influência do estilo 
Louis XVI, Hepplewhite foi o primeiro a 
popularizar o estilo neoclássico propriamente 
dito. Tratava-se de um estilo fino, cujos móveis 
eram muito simples e leves, com o encosto 
sempre de madeira e entalhado em forma de 
lira ou leque, ou de preferência em forma de 
escudo, que foi uma criação própria. Outros 
tinham cintas, espigas de trigo e as três plumas 
de avestruz (símbolo do Príncipe de Gales) e 
adotavam a forma de óvalo e coração, cheio em 
parte com palhinha. 

Freqüentemente o assento era 
trançado e de madeiras tão ricas como o 
mogno, o acaju, o pau-rosa e a palissandra. A 
mobília de sala de jantar apresentava mesas 
ovaladas, com folhas para aumentá-las; e as 
cadeiras e poltronas eram muito elegantes. Os 
tapetes eram feitos com sedas de duas cores 
em franjas estreitas. Os sofás eram 
semelhantes às cadeiras, com seis pernas, 
terminando em ponta (tipo estípete), e o buffet 
era ligeiramente curvo na frente (bombonet). 

 

 

 

 

 

 

55..66..  SSHHEERRAATTOONN  SSTTYYLLEE  

Estilo definitivamente clássico puro, 
também influenciado pelo Estilo Louis XVI, cujos 
móveis tinham linhas retas e fortes, mas 
delicadas, e cuja aceitação foi notável, foi criado 
pelo fabricante de móveis Thomas Sheraton 
(1751-1806). Possuía adornos discretos, tais 
como urnas, liras, conchas e drapeados, entre 
outros. Sheraton buscou soluções que 
permitissem uma produção mais racional dos 
móveis. Isto fez com que os contornos se 
tornassem mais simples e sóbrios, sempre com 
a finalidade de ressaltar a estrutura e 
funcionalidade do mobiliário. 

Conforme MONTENEGRO (1991), 
atribuiu-se a este estilo a criação da mesa em 
forma de coração, logo adotada e transformada 
por outros estilos, além da mesa com alas 
laterais e a mesa tambor, redonda e com 
gavetas laterais da mesma forma, aplicadas 
sobre uma coluna com três ou quatro pés. As 
mesas eram circulares ou retangulares, com um 
suporte central, terminando em quatro patas. 
Também foram aqui introduzidos os “leitos de 
verão”, formados por duas camas com 
cabeceira comum. Especial destaque mereceu 
a cadeira Sheraton, de pés levemente curvados 
para fora e com anéis torneados e distanciados 
que imitavam a vara de bambu. Os braços eram 
finos e se perdiam no encosto. Usava-se menos 
o acaju e empregava-se muito a madeira 
pintada de branco com alguma listra de cor. 
Quando os móveis eram pintados, as cores 
predominantes eram azul pálido, creme, branco 
e preto. 

Usou-se muito a mesa extensível; os 
sofás largos, de espaldar sólido e braços 
forrados em curva; os bufês de 6 a 8 pés 
acabados em ponta, redondos ou quadrados, 
cuja parte dianteira era arqueada e tinha cantos 
côncavos ou convexos, com incrustações em 
metal ou madeira; e as cadeiras de espaldares 
retangulares, também em forma de lira, jarrão 
ou escudo. Suas pernas eram em ponta 
redonda ou quadrada, possuindo travessas 
horizontais e predominando a cor verde-claro, 
quando pintadas. Apresentavam-se torneadas 
ou entalhadas em espiral. Os espelhos tinham 
linhas retas, com moldura dourada. 
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55..77..  RREEGGEENNCCYY  SSTTYYLLEE  

A Regência do Príncipe de Gales, 
entre 1811 e 1820, quando subiu ao trono 
Georges IV, produziu um estilo próprio, o qual 
teve uma duração maior, apontado desde o 
último decênio do século XVIII até 
aproximadamente a coroação da Rainha Vitória, 
em 1837, confundindo-se com o Estilo 
Georgiano tardio. Contemporâneo à evolução 
do Neoclassicismo francês e das formas do 
Diretório, Império e Restauração, o Regency 
Style aproximou-se do antigo com um espírito 
mais filológico, imitando com frieza e relativa 
exatidão os modelos decorativos do repertório 
romano, grego e egípcio.  

Os móveis, que puderam ser 
dourados, pintados ou trabalhados a base de 
marchetaria, aspiraram ser quase reproduções 
dos originais clássicos. A madeira da moda 
passou a ser a palissandra, uma espécie de 
jacarandá. Difundiram-se os tamboretes com 
pernas em forma de sabre e espaldares 
envolventes, as mesas com suporte central e 
base triangular, trípodes com suportes 
esculpidos em forma de cabeça de leão e 
terminados em uma única e gigantesca garra, 
além de cadeiras egípcias. As partes 
sustentantes, como pernas, braços e elementos 
dorsais, adquiriram cada vez mais o aspecto de 
cariátides, egípcios agachados e águias 
imperiais. As peças dos móveis eram pintadas 
em antigos vasos e cerâmicas gregas eram 
copiadas exatamente. As cadeiras, enfim, 
recebiam também pernas em sabre, espaldares 
curvados para trás com largas orlas nas costas, 
e animais estilizados entalhados no encosto e 
nas pernas dianteiras. Henry Hope (1769-1831), 
arquiteto e projetista de móveis, foi um dos 
primeiros a propor o Regency Style, sendo o 
principal responsável pela difusão do mesmo, 
com a publicação em 1807 do volume 
Household Furniture and Interior Decoration, 
que ilustrava uma série de móveis, com os 
quais havia composto sua própria residência em 
Londres e que possuíam gosto pela arqueologia 
conjugado com refinados mas excessivos 
efeitos cenográficos, combinando elementos 
gregos com outros chineses e assim 
sucessivamente. Este intelectual e sistemático 
resgate dos estilos do passado difundiu-se 
rapidamente, dando lugar a publicações 
posteriores, como a do ebanista George Smith, 
que, tornando cada vez mais pesados os 
elementos e as formas decorativas, marcou o 
progressivo abandono dos ideais clássicos que 
anunciavam o posterior e menos inspirado 
período vitoriano.        

55..88..  GGUUSSTTAAVVIIAANN  SSTTYYLLEE  

Filho de Adolfo Frederico, o rei da 
Suécia Gustavo III coroado em 1771, governou 
a princípio como déspota esclarecido abolindo a 
tortura, a venalidade dos postos e concedendo 
liberdade de imprensa (1774) e tolerância 
religiosa. Manteve, porém, o autoritarismo, 
declarando guerra à Rússia e à Dinamarca, em 
1788. Impôs aos dinamarqueses derrotados o 
Ato de União e de Segurança em maio de 1789. 
Foi o fundador da Academia Sueca e da Ópera. 
Foi sob seu governo que se desenvolveu na 
Suécia uma fina literatura e arte em estilo 
próximo ao Rococó. Foi assassinado por 
conspiradores aristocráticos descontentes. 

De modo geral, o Estilo Gustaviano foi 
a versão sueca do Estilo Neoclássico, 
correspondente ao seu reinado. Este adaptava 
as modas da época para um país com menos 
luxos. No lugar das tapeçarias gobelin

42
, painéis 

de linho; em vez de mármores e granitos, 
pinturas especiais. Os tecidos tinham estampa 
xadrez ou listrada, em tons de azul, cinza e 
rosa. 
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 Gobelin foi a fábrica de tapetes mais importante do fim do 
século XVII e século XVIII, sendo fundada no mesmo local 
onde até 1607 funcionava uma tinturaria, num povoado 
próximo a Paris. A família que a fundou deu o nome ao 
tapete e à vila. Charles Le Brun comprou a propriedade dos 
Gobelin e deu impulso à tapeçaria, que cresceu 
espantosamente no período de Louis XIV, graças ao apoio 
do ministro Colbert. 
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55..99..  EESSTTIILLOO  BBIIEEDDEERRMMEEIIEERR  

O termo Biedermeier
43

, o qual 
designou este estilo muito tempo depois de sua 
conclusão e que foi tomado de um jornal alemão 
satírico com intenções claramente burlescas – 
era o nome de um personagem de quadrinhos 
de Ludwig Eichrodt que representava a 
burguesia alemã –, é sinônimo de pessoa que 
somente se preocupa com seu bem-estar 
pessoal e carece de inquietudes culturais. Tido 
durante muito tempo como o estilo burguês por 
excelência, é na atualidade geralmente 
apreciado e considerado como uma das 
expressões estilísticas mais interessantes dos 
primeiros anos do século XIX. 

Conforme MONTENEGRO (1991), 
desenvolvido na Áustria a partir do Congresso 
de Viena, em 1815, o Biedermeier começou 
sendo uma variante do Estilo Império para, nos 
anos seguintes, assumir características e 
formas próprias, ainda que recorrendo a 
influências (sendo a inglesa a mais importante) 
procedentes das numerosas recuperações de 
estilos do passado que se haviam estendido 
pela Europa. O resultado de tudo isso foi um 
estilo sóbrio, que substituía a monumentalidade 
do Império pelo caráter prático e pela 
funcionalidade de suas soluções, com a graça 
de linhas sinuosas que pareciam antecipar o 
Jugendstil (ou Art Nouveau alemão) e, 
finalmente, com uma saudável dose de ironia. 
Esta ironia permitiu-lhe unir formas às vezes 
surpreendentes e não carentes de um certo 
experimentalismo, que fazem do Biedermeier 
um estilo “moderno”, ao qual alguns 
movimentos contemporâneos viram com 
evidente simpatia.  

De design simples e interessante, este 
estilo representou o Neoclássico na Alemanha, 
que apareceu tardiamente com elementos do 
Rococó misturados a ele. Os volumes 
apresentavam-se com rotundidade, 
expressando-se nas formas mais simples do 
paralelepípedo, do cubo e do cilindro. Os 
motivos decorativos reduziram-se à mínima 
expressão com filetes de madeira escura – ou 
clara, segundo a tonalidade do fundo – que 
desenhavam retângulos, losangos, elegantes 
arabescos vegetais ou pequenas figuras 
grotescas, ao mesmo tempo que tenderam a 
desaparecer os apliques de bronze dourado. As 
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 Fusão  humorística, de autoria de V. von Scheffels, dos 
nomes Biedermann e  Bummelmaier, que indicam dois tipos 
de filiteísmo alemão (do “Fliegenden Blättern, de 1848). Em 
tradução livre, significaria “João da Silva”. Designa tanto o 
estilo de vida quanto o das casas, na Alemanha, no período 
anterior à Revolução de 1848 (1815/48). 

partes entalhadas limitavam-se a pequenos 
elementos, como volutas, palmetas, folhas de 
acanto, conchas ou círculos concêntricos, 
realizados sempre com grande delicadeza e 
dispostos de maneira que ressaltassem a 
síntese formal dos volumes não se superpondo 
nunca a estes. 

Os móveis Biedermeier eram simples, 
robustos e confortáveis, elegantes sem maiores 
pretensões. Os suportes das mesas consistiam 
em uma, duas ou quatro colunas, cujo diâmetro 
se reduziu para cima ou para baixo – por isso 
apresentavam a princípio uma forma cônica – e 
se apoiavam sobre bases de formas muito 
movimentadas, enquanto que os tampos, de 
forma oval ou circular, eram freqüentemente 
ampliáveis. As cadeiras apresentavam, 
sobretudo em seus espaldares, muitas 
variantes, com motivos quase sempre sóbrios, 
que davam ao conjunto uma peculiar elegância. 
As secrétaires todavia muito solicitadas, 
especialmente pelas senhoras, podiam adotar 
uma estrutura arquitetônica, com a colocação 
de colunas sustentadas sobre altas bases nas 
arestas laterais e de um triângulo estilizado, que 
sugeria um tímpano, abaixo da moldura 
superior. Também era muito difundida a forma 
de lira, com a típica curvatura da parte inferior 
do móvel unida a uma base quadrangulada ou 
curvilínea. Entre os escritórios destacou-se por 
sua originalidade o famoso modelo construído 
em várias versões por Josef Danhauser (1780-
1830), com tampo oval sustentado por duas 
robustas colunas laterais caneladas e unidas na 
base por um “repousa-péis”, enquanto uma 
fileira de pequenas gavetas dispostas 
radialmente se alinhava com o perfil do tampo. 

Ainda conforme MONTENEGRO 
(1991), especialmente variado era o panorama 
das cadeiras, cujas principais características 
manifestaram-se nas pernas – que tinham 
quase sempre forma de sabre ou eram retas, de 
seção quadrada, em alguns casos en cabriolet 
ou torneadas em forma de balaustrada – e 
sobretudo nos encostos, que apresentavam sua 
típica forma de leque ou de flores, cuja 
elegância, tão vienense, antecipava as fantasias 
florais do fim do século. Os assentos eram 
sempre estofados e forrados com telas de 
flores, com listas ou lisas. As poltronas e os 
sofás mostraram ainda com mais claridade a 
busca da comodidade tão característica daquela 
época e comum também ao seu 
contemporâneo, o Estilo Louis Felipe. As linhas 
adaptavam-se às exigências do corpo e os 
braços eram estofados. Os armários e as 
cômodas perderam seu aspecto maciço das 
épocas anteriores graças à delicadeza de sua 
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estrutura e suas reduzidas dimensões. A 
mudança das formas de vida e uma especial 
atenção ao ambiente doméstico deram lugar ao 
nascimento de uma série de pequenos móveis 
de utilidade prática, que se colocavam 
geralmente junto ao sofá e por isso recebiam o 
nome de Näntische, ou seja, “ao alcance da 
mão”, como cestos, bandejas porta-cartas, 
mesinhas de jogo e de trabalho, cuja estrutura 
era a princípio muito imaginativa, como em 
forma de cesto ou de bola, na qual se alojava 
uma série de gavetas. As madeiras mais 
utilizadas neste período eram o arce, o abedul, 
a cerejeira, a nogueira, o fresno e o alerce. 
Devido ao seu preço, a caoba empregou-se 
menos e seu uso limitou-se normalmente ao 
chapeado de móveis caros. O polimento final 
oferecia um sombrio efeito decorativo.      

Ainda que com diferentes 
características, a difusão do Biedermeier, entre 
1820 e 1840, produziu-se fundamentalmente 
pela Áustria e regiões de língua alemã, embora 
não tenham faltado manifestações de um certo 
interesse na Hungria, nos países escandinavos, 
na Rússia e na Itália. Enquanto que na Europa 
os artesãos transformaram-se em simples 
executores dos projetos dos arquitetos e 
decoradores, os ebanistas do Biedermeier 
seguiram como criadores dos móveis que 
construíram. Sua capacidade para identificar as 
formas e funções mais de acordo com os gostos 
– burgueses, mas não retrógrados – de seus 
clientes produziu móveis sólidos e de ótima 
fatura, muitas vezes com resultados estéticos 
extraordinários. 

Não se conhecem muitos nomes dos 
artesãos que criaram o Estilo Biedermeier, 
ainda que se dê o paradoxo de que, em 1816, 
uma cidade como Viena contava com cerca de 
900 ebanistas. Entre estes, o já citado 
Danhauser, o principal produtor de móveis, que 
chegou a mais de 2.500 projetos. Em Berlim, 
trabalharam Friedrich Voigt e Karl Georg 
Wanschaff.  Destaque especial mereceu a obra 
do alemão Michel Thonet (1796-1871), cuja 
inspiração criativa, ainda que manifestada 
depois de 1840, nasceu e se desenvolveu no 
âmbito do Biedermeier. Sua produção de 
móveis de madeira torneada ao vapor, 
composta por cadeiras, poltronas, sofás ou 
toilettes, fez-se famosa em pouco tempo e 
difundiu-se pelo mundo todo. Thonet esteve à 
frente de seu tempo, aperfeiçoando a fabricação 
de cadeiras e a produção em massa de móveis. 
Não é à toa que Le Corbusier recomendava o 
uso das cadeiras Thonet, simples, baratas, 
duráveis e flexíveis. 
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66..  EESSTTIILLOOSS  EECCLLÉÉTTIICCOOSS  

A partir de 1850, a arquitetura voltou-
se totalmente para a discussão estilística 
através do Ecletismo, que consistiu na 
miscelânea de citações históricas numa mesma 
obra arquitetônica, favorecida pelo maior 
conhecimento dos edifícios de todos os países e 
períodos do passado. Segundo BENEVOLO 
(1976), para os arquitetos desta época, o 
homem já havia resolvido todos os problemas 
arquitetônicos do passado, soluções estas a 
que se devia voltar como tendência nacional e 
universal. O Ecletismo não era interpretado 
como uma posição de incerteza, mas como um 
propósito deliberado de não se fechar em 
qualquer formulação unilateral, mas sim de 
julgar caso por caso. Embora quase todos os 
ecléticos principiem protestando contra a 
reprodução de estilos do passado, propondo-se 
a reinterpretá-los, na prática, foram as imitações 
que proliferaram, principalmente pela 
intromissão do cliente. 

Os arquitetos ecléticos, lançando mão 
dos princípios de Julien Guadet (1834-1908) – 
responsável pela nova programação dos cursos 
de arquitetura, baseada no direito de se 
escolher livremente seu mestre ou direção 
artística – criaram uma linguagem marcada pela 
liberdade e primado da fantasia, porém sem 
nenhuma originalidade. O Ecletismo sobreviveu 
por muitas décadas, mas aos poucos foi se 
destituindo de toda sustentação teórica e 
impedido por posições cada vez mais 
progressistas. Tanto aos teóricos como aos 
profissionais em sua prática, passavam 
desapercebidas a profundidade das 
transformações iniciadas na sociedade industrial 
e a importância da arquitetura buscar novos 
destinos, devido ao próprio surgimento de novas 
funções. De forma gradativa, surgiu uma 
posição contrária por parte de críticos e 
historiadores em relação ao ecletismo 
dominante na arquitetura, demandando novas 
soluções contra a esterilidade do passado e a 
prática da imitação de modelos antigos. 

Na França, liberto da pompa e da 
severidade praticadas sob o Império, o Estilo 
Restauração abriu-se largamente à 
preocupação de conforto e de bem-estar sob o 
efeito da anglomania e sobretudo do acesso da 
classe burguesa ao poder com a Monarquia de 
Julho. Formas mais redondas, mais abertas, um 
ornato mais gracioso e mais consistente 
sucederam a rigidez imperial. Ao mesmo tempo, 
a época foi aos poucos substituindo o culto 
exclusivo da Antiguidade por outros modelos, 

como a Idade Média e depois o Renascimento, 
apreciados pelos românticos. O reinado de 
Carlos X e principalmente o de Louis Felipe 
radicalizaram essas cópias dos séculos 
passados num amálgama que desembocou no 
Ecletismo. 

Conforme DUCHER (1992), a herança 
neoclássica subsistiu através da manutenção do 
repertório greco-romano, que entretanto se 
moderou e se livrou da rigidez imperial. Fileiras 
de pérolas e de gregas, rosetas, óvalos, contas, 
motivos cordiformes e palmetas eram 
encontrados em grande número com as 
Vitórias, as cariátides e as cornucópias, mas em 
composições desembaraçadas no essencial dos 
emblemas marciais do Império. Deste último, 
conservaram-se sobretudo os temas 
naturalistas, liras com braços regulares, 
estrelas, deuses marinhos, grifos, cisnes e 
golfinhos, considerados mais pacíficos. 

Esse gosto mais delicado, que 
naturalmente trouxe de volta a voga da flor-de-
lis, fez o sucesso da flora, tanto das flores como 
das folhagens reunidas em buquê, em 
guirlanda, ou associadas ao arabesco, às 
folhagens espiraladas, à roseta, nos móveis e 
nos bibelôs. Já sensível sob o império, com o 
Estilo Trovador, a moda do gótico triunfou a 
partir de 1820 com a “decoração à catedral”.  
Rosáceas, ogivas, arcaturas flamejantes, 
dentilhões e finos pináculos tomaram conta 
então da ornamentação e por vezes das formas 
das cadeiras, das pêndulas e dos frascos. 

O Ecletismo reunia 
desordenadamente os candelabros, as 
folhagens espiraladas, os tabernáculos ou os 
fechos pendurais do Renascimento, os pés 
retorcidos e as bossagens da época Louis XIII e 
o Estilo Boulle ou a ornamentação à Berain do 
reinado de Louis XIV. Tal mistura estética era 
acompanhada de um excesso de ornamentação 
que aumentou cada vez mais. 
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66..11..  EESSTTIILLOO  LLOOUUIISS  PPHHIILLIIPPPPEE  

O Estilo Restauração, tal como era 
mantido por Percier e Fontaine, mesclava 
sempre às ordens antigas, aos troféus e às 
figuras nas pedras angulares os artifícios 
cênicos copiados do Renascimento italiano e da 
Era Clássica. Entretanto, o Louvre de Carlos X 
viu seus tetos com gargantas e compartimentos, 
suas cornijas, seus grandes ritmos de colunas e 
de pilastras, de gosto Louis XIV, tornarem-se 
mais pesados. Nessas grandes massas, 
sobrecarregadas pelo farto uso dos mármores, 
os motivos tratados com estuque, rosetas, 
coroas, guirlandas e monogramas receberam 
uma modinatura cada vez mais espessa. A 
grande ornamentação Louis XIV inspirava 
também, nos edifícios públicos, o renascimento 
das vastas encomendas de pinturas. 
Hemiciclos, cúpulas, pendentes e abóbadas 
esféricas eram confiadas aos melhores pintores. 

De acordo com MONTENEGRO 
(1991), a influência de Louis Felipe, rei francês 
entre 1830 e 1848, sobre o estilo que leva seu 
nome foi praticamente nula. Do monarca, se 
conhece sua paixão pelos móveis de Boulle, 
que colecionou e fez com que copiassem, 
enquanto que em suas residências, das 
Tulherias a Fontainebleau, o mobiliário seguia o 
mesmo que nos tempos de Napoleão I. A rápida 
transformação do gosto na decoração e nas 
formas de vida produziu-se a partir da segunda 
metade do século XIX, fruto em parte do 
incipiente espírito romântico, com sua 
recuperação da história sentimental ademais de 
formal e estética, e por outra da industrialização 
de numerosos setores produtivos e, em 
particular, da construção de móveis. A volta 
dos estilos do passado, sobretudo o Gótico e o 
Renascimento,. além do Barroco, do Louis XV e 
do Louis XVI, foi a característica dominante do 
Estilo Louis Felipe – considerado por muitos um 
prolongamento do Estilo Restauração – e 
todavia mais do posterior Segundo Império. 
Este acusado ecletismo, comum a toda a cultura 
européia da época, produziu poucas novidades 
no campo do mobiliário, posto que muitas 
vezes, tanto os modelos como os motivos 
decorativos, eram literalmente copiados dos 
modelos precedentes. Entretanto, as linhas 
tornaram-se mais pesadas, a decoração 
sobrecarregada e as proporções menos 
elegantes. 

O Estilo Neogótico reinou sobretudo 
na ornamentação interior a partir de 1820. A 
partir dos modelos dos decoradores, 
corresponderam então às chauffeuses (cadeiras 

baixas para se sentar ao pé da lareira) e aos 
bibelôs flamejantes os tetos ou lambris com 
rosáceas ou trevos denteados e janelas ogivais 
guarnecidas de vitrais pintados. Sob Louis 
Felipe, os motivos medievais se complicaram de 
caixotões, de pilastras, de candelabros e de 
medalhões Renascimento, aos quais 
correspondia, no mobiliário, o Estilo Henrique II.  
Em outras obras, apareceram elementos de 
inspiração do século XVII e depois século XVIII. 
Ao mesmo tempo, o caráter geral da 
ornamentação, com a ascensão da burguesia, 
cedeu ao “gosto tapeceiro” apaixonado por 
capitonês (capitonné

44
), sanefas e cortinas 

transparentes.  

Ainda muito arcaizante em sua 
concepção arquitetural, o mobiliário 
permaneceu fiel aos suportes em pilastras, em 
colunas e em consolos, assim como às cornijas 
e aos socos. Entretanto, progressivamente, ele 
se abriu às formas arredondadas e aos volumes 
ligeiramente bojudos. A modinatura reapareceu 
de maneira discreta. A volta geral às madeiras 
claras privilegiou as tonalidades alouradas e os 
efeitos de nós de madeira. Além disso, elas se 
misturam com as escuras: utilizou-se muito a 
caoba, a palissandra, o acebo, a encina, o 
fresno e o amaranto. Nessas superfícies 
luminosas, incrustações de madeiras escuras 
(entrelaçamentos, folhagens espiraladas, 
volutas, palmetas e folhas aquáticas) 
substituíram as guarnições de bronze Império, 
cujo emprego tornou-se mais raro. O sucesso 
dessas marchetarias e dessas incrustações de 
estilo floral se generalizaram. Porém, no final do 
reinado de Carlos X, e sobretudo sob Louis 
Felipe, a voga do mobiliário escuro inverteu o 
princípio dessa ornamentação. Os motivos 
incrustados de tonalidades claras (sicômoro, 
azevinho e limoeiro) destacaram-se desta vez 
nas madeiras escuras (acaju e jacarandá). 
Estas últimas espécies, menos leves, 
participaram do processo geral que tornou então 
mais pesado o mobiliário burguês, de caráter 
opulento e confortável. 

O espaldar das cadeiras, de início 
plano, encurvou-se, quer ligeiramente com os 
braços de extremidade recurvada, quer de 
maneira envolvente com as formas  gôndola. 
Rendilhados puderam copiar as arcaturas 
góticas, as rosáceas e os pináculos de Estilo à 
catedral. Os braços das poltronas terminavam 
em volutas, em pescoços de cisnes ou em 
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Capitonê ou Botoné consistia em uma técnica de forrados 
de terciopelo ou seda, com motivos decorativos florais ou de 
listras, um acabamento criado no século XIX para sofás e 
poltronas. Os botões espaçados fixam o “recheio” a partir do 
exterior, elaborando desenhos geométricos. 
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cabeças de grifos. Os pés de início 
conservaram as formas em fuso e em balaústre, 
mas, de seção quadrada, acabaram por adquirir 
contorno e se arredondar em coxa de rã. À 
preocupação burguesa de conforto, a época 
deve as chauffeuses inteiramente capitonês e, 
sob Louis Felipe, a criação da poltrona ou 
Fauteuil Voltaire: assento baixo, com braços 
guarnecidos de estofado, provida de um alto 
espaldar e arqueada na altura dos rins. Quanto 
às mesas, a ornamentação de marchetaria 
triunfou nos tampos redondos ou de cantos 
facetados das mesinhas e em sua faixa. Seu 
sucesso era acompanhado pela voga dos 
pequenos móveis complementares: mesas de 
trabalhos manuais ou de escrever, mesas de 
costura (travailleuses) com tampo de abrir, 
jardineiras, penteadeiras com espelho oval, 
montadas em pés em forma de lira ou de S, de 
consolos, de pequenos balaústres ou de bambu. 

Entre os móveis ecléticos típicos 
podem ser apontados o crapaud, uma ampla 
poltrona coberta de acolchoado típica a partir de 
1840; a étagère, uma estante formada por uma 
série de prateleiras sustentadas por dois 
montantes e cujo equivalente inglês era o 
whatnot; e a borne, canapé

45
 rond ou milieu de 

salon, um divã redondo ou oval com espaldar 
central em forma de cone truncado. A étagère 
era também chamada de buffet, cujo termo 
desde o século XVI designava diferentes tipos 
de móveis abertos, e que se converteu no 
século XIX como sinônimo de aparador. Estava 
muito difundido como uma peça bem prestigiada 
do mobiliário, sendo um móvel de dois corpos 
com uma base de duas ou mais prateleiras e 
um corpo superior – às somente um espelho – 
constituído normalmente por uma vitrine. Os 
modelos mais simples tinham somente a base e 
um tampo com bordas pronunciadas. 

Ainda conforme MONTENEGRO 
(1991), geralmente, se empregavam pés, 
travessas e elementos verticais torneados e 
reapareceram os pináculos góticos. Mesas, 
cadeiras, étagères, armários e divãs se fizeram 
mais redondos, eliminando as arestas vivas e 
acentuando a opulenta exuberância das formas, 
a princípio recobertas de telas, guarnições e 
outros elementos. Entre os maiores ebanistas, 
destacaram-se Alphonse Jacob-Desmalter 
(1799-1870), último herdeiro dos Jacob; 
Alexandre-Louis Bellangé (1799-1863), ebanista 
real; Louis-Edouard Lemarchand (1795-1872); e 
finalmente os irmãos Jean-Michel e Guillaume 
Grohé (1808-1885), de origem alemã. 
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 Canapé trata-se de um móvel com nome apetitoso para 

duas ou mais pessoas. Só existe uma diferença em relação 
ao sofá: o canapé tem braços e pernas de madeira. 

66..22..  EESSTTIILLOO  SSEEGGUUNNDDOO  IIMMPPÉÉRRIIOO  

A imitação de estilos antigos, o gosto 
do aparato e do conforto e a redundância 
caracterizaram a ornamentação sob o Segundo 
Império, correspondente ao reinado de 
Napoleão III, entre 1852 e 1870. Ao gosto da 
variedade acrescentou-se um ecletismo que 
copiava todos os modelos e misturava uma 
profusão de motivos imitados servilmente ou 
agrupados de maneira arbitrária. De um lado, os 
clássicos, fiéis ao espírito arqueológico, 
respeitavam a destinação exata do ornamento. 
Do outro, os ecléticos, inversamente, o 
empregavam sem respeitar sua função nem a 
natureza do material, jogando sem moderação 
com a policromia e com técnicas de 
substituição: douradura, a galvanoplastia, falsa 
tartaruga, molduras de cartão-pedra, aplicações 
de zinco dourado, etc.. Uns pretendiam a lógica 
da distribuição, outros procediam por 
acumulação. 

De acordo com DUCHER (1992), 
entre os vários estilos em voga, o Neoclássico 
derivava da ornamentação pompeana já em 
voga sob Louis XVI, Diretório e Império, mas se 
dedicava a uma imitação mais rigorosa e exata 
dos modelos antigos. Daí uma rejeição muito 
clara das modinaturas grossas, apreciadas 
pelos ecléticos, em proveito de magras 
folhagens espiraladas, de relevos delicados de 
grutescos inscritos em medalhões, dos losangos 
e das ovais à imitação das pinturas de Pompéia. 

A arquitetura e o mobiliário de igrejas, 
assim como também a ornamentação profana e 
os objetos de mobiliário, estes também eram 
tratados com gosto gótico. Já o Renascimento 
ganhava da Idade Média pela variedade de 
suas composições ornamentais, tais como 
folhagens espiraladas, arabescos, florões, 
medalhões, cártulas e cercaduras recortadas. O 
Estilo Neo-Louis XVI correspondia ao gosto 
ostentatório da Corte e dos meios de novos-
ricos. Seus mármores policromos, seus grandes 
entablamentos, suas ordens de colunas e suas 
cornijas salientes aliavam-se às pesadas 
marchetarias de Estilo Boulle e aos pés 
quadrangulares afunilados ricamente 
esculpidos. O Estilo Maria Antonieta era o 
predileto da imperatriz, daí a voga de flores, 
buquês, fitas, pés em carcases, troféus 
campestres, medalhões Wedgwood, 
planejamentos e guirlandas. 

Quanto à decoração interior, o 
acúmulo e a profusão da ornamentação não 
deixavam espaço algum ao vazio. Ao 
amontoado dos motivos correspondeu uma 
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policromia brilhante e vistosa, servida por uma 
variedade de materiais que misturava os 
mármores aos pórfiros, ao ônix, aos mosaicos, 
ao bronze, aos dourados, à prata, aos cristais, 
aos vitrais, aos lambris incrustados de madeiras 
raras ou escurecidas como ébano, às 
porcelanas pintadas e às lacas. 

O gosto Neo-Renascimento conheceu 
uma nova voga desde a restauração do Castelo 
de Fontainebleau em 1840. Foi neste estilo que 
vários artistas ornamentaram esse solar, com a 
colaboração de decoradores e escultores como 
Albert Carrier-Belleuse (1824-1887), que fez a 
lareira. Nesta obra, a riqueza dos materiais 
policromos (bronze prateado, painéis de 
malaquita verde e ladrilhos de faiança) aliou-se 
às graças amaneiradas das duas cariátides 
remotamente inspiradas pela arte de 
Fontainebleau e pela renascentista do escultor 
Jean Goujon (1510-1566). O gosto Henrique II 
triunfou com seus tetos e lambris de cor escura 
realçados de cártulas, monogramas e 
arabescos. O gosto do fausto acarretou o 
sucesso das largas cornijas, com 
compartimentos e com ângulos guarnecidos de 
ricas molduras no gosto Louis XIV. Essas 
modinaturas espessas e essas saliências 
pesadas deveram seu reinado ao estafe, que 
imitava facilmente a madeira esculpida. Do 
mesmo modo, a galvanoplastia substituiu o 
antigo trabalho do bronze dourado, o ferro 
fundido e o forjado. Nessas molduras pomposas 
inseriu-se, como nos séculos XVI e XVII, a 
grande pintura decorativa com temas 
mitológicos e alegóricos. 

Ao acúmulo dos motivos acrescentou-
se o peso dos capitonês, dos pufes e das 
pesadas tapeçarias, sobrecarregadas de borlas, 
franjas e abraçadeiras. O capitonê triunfou na 
guarnição das alcovas, dos móveis e até no 
interior das gavetas. Diferentemente das salas 
de jantar, de cores escuras, a ornamentação 
branco e ouro, realçada de tremós pintados, foi 
reservada aos toucadores e aos salões. Em 
seus apartamentos nas Tulherias, a imperatriz 
trouxe de novo à moda um Estilo Louis XVI 
muito ornamentado.    

Desde Louis Philippe, a voga do 
Renascimento acarretou um recrudescimento 
do interesse pela nogueira, pelo carvalho, pela 
faia ou pela pereira escurecidos como ébano. 
Essas cores escuras convinham às salas de 
jantar que se guarneciam de veludos carmesins 
ou de móveis esculpidos à moda Henrique II. 
Encontravam-se vasos bufês ou credências 
ornados de colunas trabalhadas, de frontões 
cortados, de potiches, de cártulas recortadas e 

enfeitadas de mascarões, de putti e de 
quimeras. As cadeiras de espaldar rígido e curto 
eram guarnecidas de couro lavrado, estampado 
ou de panos imitando couro. Entre os artistas do 
período vale destacar o arquiteto Charles 
Garnier (1825-1858), criador da célebre Ópera 
de Paris. 

Exceto nos móveis Renascimento, a 
madeira era reduzida a um papel de suporte de 
fundo para a policromia e a riqueza da 
ornamentação e das guarnições. A marchetaria 
de estanho ou de cobre, de Estilo Boulle, ou a 
incrustação de madrepérola sobre um fundo de 
verniz preto obtinham grande sucesso. A isso, 
acrescentaram-se as técnicas de imitação como 
o cartão-pedra para as cadeiras portáteis com 
espaldares muitas vezes entalhados. À 
madrepérola, às marchetarias de cobre e de 
estanho e às placas de porcelana 
acrescentaram-se o bronze dourado, os jaspes, 
os lápis-lazúlis, os colares de pérolas: todas 
elas técnicas empregadas nesta penteadeira de 
estilo laboriosamente Louis XVI. Apesar da 
perda do espelho, reconhece-se seu ecletismo 
pela ornamentação confusa da travessa que 
associa ao desenho insistente da guirlanda um 
cálice de folhas de acanto, um lambrequim 
Louis XIV e um Amor de inspiração Rocaille. A 
qualidade da cinzeladura não disfarçava nem o 
aspecto compósito dos capitéis de trás, nem a 
complexidade gratuita da cinta em lápis-lazúli. 
Apreciadas pela imperatriz, as formas Louis XVI 
eram encontradas em muitíssimas mesinhas 
portáteis reservadas às mulheres. 

Outro triunfo foi o gosto “tapeceiro” 
pelas ricas guarnições e pelos capitonês, 
também eles “com saias” de franjas, borlas ou 
sanefas. Daí o sucesso do pouf, pufe ou 
“confortável” (espécie de banqueta estofada, 
alta e circular, que serve como assento ou 
descanso para os pés); da poltroninha baixa 
crapaud (sapo) e da borne (canapé circular 
dotado ou não de apoios). O confidente ou 
confident – também chamado de vis-à-vis, tête-
à-tête, siamoise ou, em inglês, love seat – era 
um sofá de dois lugares separados por um 
encosto em S. Chamava-se indiscreto ou 
indiscret quando o encosto envolvente oferecia 
três lugares. 
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66..33..  VVIICCTTOORRIIAANN  SSTTYYLLEE  

Quando a rainha Vitória subiu ao 
trono, em 1837, tinha 18 anos. A Grã-Bretanha 
completava a transição de um país agrícola 
para a maior potência industrial do mundo. A 
expansão do império aumentou a confiança e 
abriu mercados para os manufaturados 
britânicos. O crescimento acelerado das cidades 
trouxe problemas de saúde e moradia, e 
começou a surgir um forte movimento 
trabalhista. No fim do longo e popular reinado 
de Vitória, em 1901, entretanto, a situação 
começava a melhorar – mais pessoas podiam 
votar e a educação tornou-se universal. 

O Estilo Vitoriano predominou na 
segunda metade do século XIX, sendo paralelo 
à Restauração de Louis XVIII e consistindo em 
um Louis XV absurdamente exagerado. 
Misturado com elementos góticos. Os móveis 
desse período eram enormes, com grandes 
curvas talhadas e ornamentadas, e ocorria o 
uso de tecidos e tapeçarias adamascadas e 
brocadas, nas cores: vermelho, lilás e púrpura, 
sempre acompanhadas de ouro. As madeiras 
mais usadas foram a nogueira e o ébano. As 
mesas, as cômodas e os armários baixos 
possuíam todos tampo de pedra, em geral, 
mármore. Os ornamentos preferidos eram a flor 
de cera, pássaros entalhados, molduras 
douradas e carrilhões. 

Conforme MONTENEGRO (1991), o 
período vitoriano pode ser subdividido em duas 
partes, cujo ponto de separação foi a Exposição 
Universal de Londres, em 1851, que marcou o 
começo de uma renovação, em alguns sentidos 
radical, das tendências existentes. No começo 
do período, ainda que dominasse o Estilo 
Regency, também se processava uma 
transformação. Os estofados incharam-se, as 
linhas encurvaram-se e os motivos decorativos 
tornaram-se cada vez mais ricos e 
espalhafatosos, determinando, segundo o 
exemplo francês, um retorno a alguns estilos do 
passado, como o Barroco e o Rococó. 

Não obstante, o gosto eclético do 
momento não se limitava a uma recuperação 
coerente. De fato, também puseram-se em 
moda outros estilos, como o Gótico, o 
Renascentista italiano, o Isabelino, o Jacobino e 
o Queen Anne. A princípio, se mesclaram 
elementos de um ou outro estilo, e se 
modificaram as proporções dos móveis e dos 
motivos ornamentais. Os artesãos continuaram 
produzindo móveis de qualidade, mas a 
competência da nascente indústria era 

incontestável; novas máquinas e técnicas 
conseguiam fazer as coisas em um templo 
incrível, ao mesmo tempo em que se estendia o 
emprego de novos materiais, como o aço, o 
ferro forjado e o papier mâché. Ainda que 
patenteada em 1772 na Inglaterra, o papier 
mâché – ou cartão prensado –, somente se 
popularizou no começo dos anos 30 do século 
XIX com os móveis da firma Jennens & 
Bettridge. Espaldares de cadeiras, cabeceiras 
de camas, painéis, mesinhas e pequenos 
armários, geralmente pintados de escuro e 
decorados com flores, guirlandas, volutas e 
paisagens, adotavam formas dificilmente 
realizáveis em madeira. 

A confusão estilística era grande e os 
projetistas empregados pelas indústrias 
passaram indiferentemente de um estilo para 
outro, reservando a produção neoisabelina, 
neojacobina e neorococó aos interiores das 
moradias; e a neogótica aos edifícios públicos, 
ás grandes residências e às igrejas. Entretanto, 
enquanto que os demais neo-estilos não tinham 
um projetista-teórico que orientasse seu gosto e 
controle dos resultados, o Neogótico contava 
com uma personalidade de primeira linha, 
Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852). 
Na série de livros que publicou entre 1836 e 
1849, ele expressou com grande claridade 
idéias absolutamente heréticas para aquele 
período, como aquela segundo a qual a 
estrutura do móvel deveria ser “honesta”, 
evitando tudo o que não fosse necessário, e 
aquela que a decoração devia ser utilizada 
somente para embelezar, respeitando as formas 
estruturais sem mascará-las. 

Pugin lutou ademais para que os 
diferentes estilos, e em particular o Neogótico, 
fossem recuperados sem alterações 
extravagantes e respeitando suas 
características originais. Seus móveis, quase 
sempre destinados às casas projetadas por ele 
mesmo, tinham geralmente uma estrutura 
simples e um aspecto maciço. Os armários, os 
rígidos divãs, as portas e as mesas abundavam 
em partes fechadas e se caracterizavam pelos 
arcos pontudos e pináculos, sem que os 
elementos decorativos predominassem sobre a 
estrutura.  

Na Segunda metade do século XIX, 
depois da morte de Pugin, os projetistas em 
Estilo Neogótico mais famosos foram William 
Burges (1827-1881) e Bruce Talbert (1838-
1881). A obra de Burges era caracterizada por 
certa suntuosidade da estrutura, com 
referências arquitetônicas concretas, e por uma 
grande fantasia decorativa e cromática que 
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faziam de sua interpretação do Gótico uma 
espécie de reinvenção muito pessoal, ainda que 
a princípio com uma proporção diferente e na 
qual se conservavam fortes ecos 
renascentistas. Talbert expressava-se com 
maior simplicidade, sobretudo utilizando a 
madeira ao natural e recorrendo com grande 
mesura á decoração, através de incrustações 
lineares e talhas geométricas de inspiração 
arquitetônica. As superfícies consistiam em 
filetes ensamblados enquanto que alguns 
elementos construtivos raramente se deixavam 
à vista.  

 Com a renovação das técnicas 
de produção e de organização do trabalho 
provocada pela industrialização, o móvel, 
considerado até o final do século XVIII como 
uma obra de arte, transformou-se em um 
produto em série. Henry Cole, um dos 
organizadores da Exposição Universal de 
Londres de 1851 era um dos primeiros a falar 
em industrial design. Todavia a produção não 
estava à altura das extraordinárias 
possibilidades da indústria e houve necessidade 
de se esperar até o final do século para 
acontecer alguma transformação. A Exposição 
de 1851 representou muito bem a confusão de 
estilos e direções: uma sede extremamente 
moderna – o Crystal Palace (ou Palácio de 
Cristal), projetado por Joseph Paxton e 
considerado como o primeiro e emblemático 
monumento modernista –, na qual se exibiam 
produtos realizados com as técnicas mais 
avançadas, mas que estilisticamente estavam 
voltados para o passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..44..  EESSTTIILLOO  IISSAABBEELLIINNOO  IIII  

Na Espanha, com a morte de Carlos II, 
em 1700, finalizou-se a Dinastia Habsburgo. A 
Guerra da Sucessão terminou com o triunfo dos 
Bourbon, que fizeram da Espanha uma nação 
centralizada. Felipe V, o primeiro de seus reis, 
governou de 1700 a 1746, sendo sucedido por 
Fernando VI, o qual ocupou o trono até 1759. 
Entretanto, o poder Bourbon atingiu o auge 
durante o reinado do déspota esclarecido Carlos 
III, de 1759 a 1788, seguido por Carlos IV, de 
1788 a 1808. O século XIX foi um período 
turbulento.  

A invasão pela França revolucionária 
interrompeu o poder Bourbon e, após a Guerra 
da Independência (Guerra Peninsular), o irmão 
de Napoleão I, José Bonaparte governou a 
Espanha como José I até 1813. A restauração 
Bourbon após o domínio francês aconteceu 
entre 1814 e 1833, com Fernando VII. Mais 
tarde vieram as Guerras Carlistas, também 
sucessórias (1833/39, 1847/49 e 1870/75), as 
revoltas liberais e a efêmera Primeira República 
de 1873/74. Entre 1833 e 1843, Maria Cristina 
de Bourbon, seguida do general Espartero, foi 
regente de Isabel II, a qual ficou no poder até 
1868, quando ocorreu a Revolução Setembrina 
e a segunda interrupção da Dinastia Bourbon 
por Amadeu I de Savóia. O período histórico da 
rainha Isabel teve seu próprio estilo, o Isabelino, 
que tinha s mesmas características do inglês 
Vitoriano, somente com o nome da monarca da 
Espanha. 
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77..  EESSTTIILLOOSS  CCOOLLOONNIIAAIISS  

Ainda que o período colonial 
compreendido entre 1630 e 1700 não careça de 
exemplares de certo interesse, somente se 
pode falar de um estilo de decoração e 
mobiliário americano a partir do século XVIII, 
quando, superada a fase de colonização por 
parte de ingleses, holandeses, suecos, 
franceses e espanhóis, a Inglaterra assumiu na 
América do Norte um papel de indiscutível 
supremacia política e cultural. A partir deste 
momento, a definição dos estilos dos móveis 
seguiu, ainda com certo atraso, ao da Europa. 
Esta dependência, determinada também pela 
contínua importação de modelos ingleses e 
franceses, entretanto, não impediu que 
surgissem soluções originais no Novo 
Continente. 

Da mesma forma, os primeiros móveis 
fabricados na América Latina receberam a 
influência dos móveis portugueses e espanhóis 
através dos conquistadores e tinham por isto 
traços do Renascimento. As fabricações 
primitivas eram simples e sem cuidar do estilo 
em toda sua pureza. Também foi no século 
XVIII que um perfil próprio pôde ser identificado, 
em especial devido às variedades de madeiras 
e gostos coloniais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..11..  EESSTTIILLOO  CCOOLLOONNIIAALL  AAMMEERRIICCAANNOO  

A história do móvel nos EUA está, 
principalmente nos primeiros anos, fortemente 
influenciada pela Inglaterra. A imigração 
proveniente da Grã-Bretanha levou consigo os 
estilos mais em voga nessa ocasião. Assim, o 
estilo dos séculos XVI e XVII  pode ser 
considerado como a reprodução de uma casa 
inglesa, com a diferença de que na América 
tinha simplicidade, eram muito mais úteis e 
feitos com madeiras nativas. Aqueles que 
formavam o centro mais importante da primitiva 
imigração transportaram móveis simples, 
geralmente dos estilos Tudor e Jacobino, que 
foram logo copiados na América. O espanhol 
concentrou-se na Flórida e na costa oeste, e o 
francês desenvolveu-se na região do Mississipi. 
Da primitiva época foi a cama colonial com 
dossel sustentado por quatro colunas. Na Nova 
Inglaterra, a chegada dos viajantes do 
“Mayflower”, por motivos religiosos, influiu de 
modo especial na decoração, em que o Gótico 
teve muito que fazer. A chegada de móveis da 
Holanda deu ao mobiliário desta região outra 
nova e importante influência. 

Segundo MONTENEGRO (1991), no 
início do século XVIII, quando a Inglaterra 
estava em pleno Queen Anne, na América 
estava em moda o Estilo Willian & Mary, embora 
numa versão menos luxuosa e decididamente 
mais prática. Difundiram-se as amplas poltronas 
estofadas, com travessas torneadas; e as 
cadeiras com característicos espaldares 
escalonados e montantes verticais arrematados 
por curtos pináculos; as camas de repouso com 
cornijas apoiadas sobre bastidores de bambu 
trançado. O apogeu do móvel colonial norte-
americano ocorreu entre 1720 e 1800. As 
mesas e os assentos caracterizaram-se por 
suas típicas pernas que podiam ter forma de 
esfera partida, denominadas também de cebola, 
ou de pincel, quando a perna terminava com 
uma breve curva para o exterior, semelhante à 
forma de um pincel a ser pressionado contra 
uma superfície.  

Entre os modelos mais apreciados 
estavam a cômoda alta (highboy), a cômoda 
baixa (lowboy) e um armário de origem 
holandesa denominado kas. O highboy era 
formado por uma série de gavetas cuja altura 
diminuía de baixo para cima e a moldura 
superior era composta em geral por um frontão 
quebrado curvilíneo, decorado com delgados 
pináculos. As pernas apresentam a típica curva 
en cabriolet. O lowboy era composto de um ou 
dois níveis de gavetas e tinha também as 
pernas en cabriolet. Já o kas, muito popular 
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sobretudo em Nova York, apresentava um 
aspecto maciço, mas atenuado por pinturas que 
representavam guirlandas de flores e 
composições de frutas. Era também 
característica a cornija bastante saliente no 
móvel. As cadeiras tinham encosto para a 
cabeça e as pernas retas, ligeiramente 
torneadas, com travessas horizontais. Possuíam 
ornatos florais, principalmente rosas, tulipas e 
girassóis. As madeiras mais utilizadas era a 
caoba, a encina, o arce e a nogueira.  

Mais tarde, especialmente depois de 
1720, foram introduzidos móveis ingleses de 
estilos posteriores, tais como os da época da 
rainha Ana, de Carlos II, dos George e de 
Chippendale. As pernas mantiveram-se en 
cabriolet, adotando cada vez mais linhas menos 
rígidas e o mobiliário adquirindo uma certa 
elegância formal. Em Boston, produziram-se os 
primeiros móveis lacados americanos, mas sua 
escassa qualidade fez com que conservassem 
pouco da graça própria. Desenvolveu-se um 
motivo decorativo muito característico, o qual foi 
empregado até o século seguinte, a concha 
esculpida, presente na parte superior das 
pernas das cadeiras, enquanto que os pés 
tinham a típica forma de garra. A cadeira 
Windsor, correspondente na Inglaterra ao 
período Queen Anne, foi introduzida nos EUA, 
cabendo à Nova Inglaterra a tarefa de sua 
transformação. Na América, ela adotou formas e 
proporções autônomas em relação às inglesas: 
o assento era mais grosso e as pernas mais 
divergentes, fazendo com que o conjunto 
ficasse mais elegante. 

Destacaram-se famosos fabricantes 
de móveis americanos. John Goddard (1723-
1785), notável marceneiro, criou a cômoda que 
usa seu nome. Duncan Phyfe (1768-1854) 
transformou e adaptou estilos ingleses até criar 
um próprio, do qual são características as 
mesas e cadeiras, estas últimas de pés 
côncavos e com o motivo da lira no encosto. 
John Henry Belter (1804-1863), de origem 
alemã, ficou famoso em Nova York, a partir de 
1844, devido aos seus móveis de salão de 
madeira encurvada com a técnica a quente do 
bentwood, realizada com camadas superpostas 
de palissandra, ricamente entalhadas Variantes 
de notável interesse foram a cadeira de 
escritório, com o braço direito transformado 
engenhosamente em escrivaninha, provido de 
uma pequena gaveta para a caneta e um 
candeeiro portátil; e o divã de dois lugares, com 
um espaldar alto. 

Depois da segunda metade do século 
XVIII, criaram-se variedades e modificações nos 

estilos europeus. Também as diferentes 
povoações de cada região testemunharam seu 
caráter no móvel, destacando-se os seguintes 
estilos: na Nova Inglaterra, o elegante Estilo 
Georgiano; na Filadélfia, o aristocrático Estilo 
Francês; e em outras regiões, como a 
Pensilvânia, o Estilo Medieval Germânico. Da 
mesma forma, o Estilo Canadense não pôde 
negar sua procedência francesa, embora 
também tenha sua expressão pessoal. Filadélfia 
foi a cidade onde melhor se expressou o gosto 
Chippendale, com ricos móveis de finíssima 
talha e soluções muitas vezes tomadas 
integralmente dos famosos livros deste ebanista 
inglês. Difundiram-se as secrétaires, cômodas 
com puxadores de latão e pés em mísula; as 
butterfly tables, escritórios com tampos 
abatíveis; e as mesas redondas ou retangulares 
para jogar as cartas ou outros usos. Muitos 
destes móveis apresentavam a típica superfície 
em relevo ou blockfront, cujo motivo decorativo 
era uma vez mais a concha. 

Um estilo essencialmente norte-
americano foi o Shaker Style, cujas linhas retas 
e sem ornamentos dos móveis revelavam os 
padrões rígidos dos protestantes calvinistas, os 
shaking quakers ou shakers. O designer Michel 
Arnoult fez uma releitura deste estilo em 1993. 
Ao final do século, a influência de Hepplewhite e 
de Sheraton tomou forma através do Estilo 
Federal, que predominou entre 1790 e 1830. 
Bastante influenciado pelo neoclassicismo do 
Adam por um lado e do Estilo Diretório do outro, 
além de duas vertentes ligadas aos sentimentos 
nacionais e os assuntos políticos: uma parte da 
população estava revoltada contra a Inglaterra e 
preferia tudo quanto se referia à França; outra, 
pelo contrário, continuava fiel às Ilhas e se 
notavam então as fortes influências do Estilo 
Louis XVI. Desapareceram as pernas en 
cabriolet, que foram substituídas pelas retas ou 
em forma de sabre. Apareceram os motivos 
decorativos típicos do mundo clássico, tais 
como a caneluras, as rosetas, as guirlandas, as 
liras e as ânforas. Numerosos espaldares de 
cadeiras e sofás adotaram as típicas formas de 
escudo e de roda, ou eram retangulares com 
entalhes nas forma de losangos, balaústres ou 
liras. Não faltaram os móveis pintados com 
motivos decorativos dourados ou chapeados em 
caoba. Digno de menção é um móvel especial, 
conhecido como Salem secretary, porque era 
construído naquela cidade: tratava-se de um 
elegante cruzamento entre um bargueño com 
tampo abatível e uma biblioteca de dois corpos, 
sendo o superior retraído e com vidro. 
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77..22..  EESSTTIILLOO  LLAATTIINNOO--AAMMEERRIICCAANNOO  

A partir do século XVI, a decoração e 
mobiliário colonial espanhol recebeu muita 
influência dos mouros, principalmente devido às 
invasões do século VIII ao XII da Península 
Ibérica. Os móveis eram compostos por bancos 
entalhados nos espaldares, cômodas, 
bargueños e mesas com pés e travessas 
grossa. A influência holandesa contribuiu para 
dar ao mobiliário hispano-americano maior 
alegria, graciosidade e simplicidade. No Peru, a 
influência do Barroco fez-se sentir em fins do 
século XVII e apareceram os entalhes 
complicados e cheios de rebuscamentos, que 
caracterizavam o estilo. As cadeiras eram 
comumente severas e quase retas, forradas 
com couros americanos, que foram substituindo 
os europeus. A parte anterior era talhada e 
embutida. Os armários e arcas eram igualmente 
de madeiras e couros talhados, com profusa 
complicação de linhas; e o bargueño era o 
móvel mais típico da época. 

As missões jesuíticas do Paraguai 
foram outro centro importante de fabricação de 
móveis e produziram exemplos notáveis de 
móveis espanhóis com motivos da fauna e da 
flora da América, ricamente esculpidos. A zona 
do Rio de La Plata teve influências chegadas do 
Peru e do Brasil, isto é, o móvel português 
apareceu com algumas características próprias 
especialmente do século XVIII. De forma que, 
nesta região, a influência espanhola criou 
móveis de características similares às de Peru e 
Paraguai. A influência portuguesa chegou 
através do Brasil com móveis que por sua vez 
tinham marcada influência européia. Eram em 
regra geral de jacarandá, lustrados em tons 
muito escuros, quase negros. A linha curva 
originária do francês, cheia de graça e 
delicadeza, transforma-se em exageros 
barrocos. As mesas tinham pés torneados, e as 
cômodas-escrivaninhas, com a frente recortada 
notavelmente, influenciadas pelo Estilo 
Chippendale, adotado depois em Portugal, 
geralmente eram maciças, de jacarandá, com o 
interior liso, entalhes na frente e na base.
 As cadeiras tinham pés excessivamente 
arqueados, e o motivo da “pata de cabra” 
estilizava-se em forma de unhas de animal, e 
algumas vezes transforma-se na “para de 
burro”. As camas dessa época tinham quatro 
colunas, e alguns tetos com dossel e o 
característico coração invertido na cabeceira. 
Da época também foram as cadeiras anãs de 
formosas madeiras escuras e muito brilhantes, 
assim como banquinhos feitos com o mesmo 
cuidado. 

77..33..  EESSTTIILLOO  CCOOLLOONNIIAALL  BBRRAASSIILLEEIIRROO  

Mouros, italianos, espanhóis, indianos 
e ingleses, todos eles, tempos atrás, exerceram 
importante influência na construção do 
mobiliário português. Como era de se esperar, 
no Brasil, criou-se, depois de liquefeita e filtrada 
essa mistura de estilos, o mobiliário brasileiro, 
que acabou por se mostrar autêntico em muitos 
aspectos. O principal deles talvez seja a 
simplicidade das peças. Em geral, elas 
restringiam-se a camas, cadeiras, mesas, arcas 
e oratórios, que desprezam o rebuscado e os 
requintes desnecessários, pouco convenientes 
para um país tropical.  

O Estilo Colonial Brasileiro foi uma 
adaptação do português, tendo suas bases 
precisas no século XVIII. Típicas eram as 
almofadas nas portas, de origem holandesa; as 
réplicas mais simples do sofá Récamier

46
, as 

mesas às vezes com pés em  volutas enormes; 
o uso de santuários  ou oratórios sobre 
cômodas; os armários com portas entalhadas, 
encimados por flores, volutas e decoração em 
forma de leque; e as camas sem dossel. 

De modo geral, o mobiliário brasileiro 
pode ser classificado em três grandes períodos. 
O Primeiro Período corresponde aos séculos 
XVI e XVII, quando o mobiliário caracterizava-se 
pela aparência rígida e composição retangular. 
O móvel apresentava-se retilíneo e as curvas 
somente apareciam de forma acidental. As 
peças tinham pernas torneadas e as almofadas 
formavam desenhos geométricos. O Segundo 
Período abrangeu todo o século XVIII, quando o 
mobiliário sofreu uma mudança radical. Essa 
transformação levou as peças a contarem com 
mais comodidade, aparência mais equilibrada e 
maior elegância de linhas.  

Dentro deste período, destacaram-se 
três estilos: o Estilo Dom João V, que se 
caracterizava pelo excesso de ornamentos e o 
emprego, em grande escala, do jacarandá – a 
mobília caracterizava-se pelas molduras 
barrocas, ornamentação em relevo nos frisos, 
pernas em forma de S e, às vezes, esculpidas 
nos joelhos; as mesas e as cômodas eram 
bastante forte e curvilíneas, dando a impressão 
de movimento, sendo indicadas ainda hoje 
como peças ideais para residências finas e 
requintadas –; o Estilo Dom José ou Pombalino, 
que representava uma fase de transição entre o 
Barroco e as formas clássicas, dando com isso 
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 Récamier consiste em um divã reclinado com cabeceira 
mais alta e suavemente curvada. Seu nome vem de uma 
figura destacada na sociedade francesa do século XIX, 
Juliette Récamier. 



 74 

 

 

 

formas mais discretas aos móveis – os 
trabalhos mostravam formas delicadas de 
pássaros e fitas; e as cadeiras e camas 
contavam com medalhões côncavos e 
estofados de damasco ou cetim –; e o Estilo 
Dona Maria I: levava os móveis às linhas e 
ângulos retos, com embutidos de frutos, 
guirlandas de flores e folhas entrelaçadas e 
grinaldas de fitas, principalmente nas 
cabeceiras das camas. Na Bahia, recebeu 
alguns toques regionais. 

O Terceiro Período do móvel brasileiro 
situou-se no século XIX, marcando a volta à 
sobriedade trazida pelo Neoclassicismo. Neste 
período, destacaram-se dois estilos, a saber: o 
Estilo Dom João VI, que tinha suas raízes 
fundamentalmente no mobiliário inglês, 
apresentando peças em jacarandá preto, com 
estrutura plana e gavetas com aplicações 
quadrantes e cuneiformes – as pernas dos 
móveis eram recortadas ou torneadas e tinham 
alguns ornamentos, feitos com fragmentos de 
junco; e o Estilo Império, o qual se aprimorava 
pelas linhas curvas e elementos decorativos 
como serpentes, golfinhos, liras e cisnes. Nesta 
época, destacaram-se os sofás de palhinha e as 
inconfundíveis cadeiras “pé-de-cachimbo”. 
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88..  EESSTTIILLOOSS  

PPRROOTTOOMMOODDEERRNNIISSTTAASS  

O final do século XIX foi marcado por 
muitas declarações de insatisfação geral em 
relação ao Ecletismo, principalmente de 
arquitetos, que alegavam sua deterioração por 
causas técnicas e culturais. Segundo MADSEN 
(1967), apontavam a falta de poder criativo da 
arquitetura e a necessidade de encontrar um 
estilo novo e original, abandonando a tentativa 
frustrada de reviver tradições antigas. Este 
período, que se estendeu até o início da 
Primeira Guerra Mundial (1914/18), ficou 
conhecido por Belle Époque, por ter sido uma 
fase de paz e prosperidade econômica 
européias, devido à expansão do comércio 
internacional e o aumento da confiança no 
progresso das classes dominantes. Isto abriu 
campo a experiências de vanguarda de grupos 
ou artistas isolados na busca de um estilo 
original e totalmente livre de precedentes.  

Devido às transformações que vinham 
se processando desde a Revolução Industrial 
(1750/1830), a segunda metade do século 
passado foi marcada por vários movimentos 
artísticos, embora a maior parte deles ainda 
mantivesse suas ligações com o historicismo. A 
primeira iniciativa de criação inédita surgiu na 
Inglaterra, com o arquiteto William Morris (1834-
1896), o qual impulsionou, com base no 
artesanato medieval e seus processos de 
criação, o Movimento Arts & Crafts

47
. Situado 

entre 1880 e 1890,  este constituiu-se da ação 
de um grupo de artesãos que visava uma 
renovação do artesanato, em menosprezo às 
artes industriais. Seus fundamentos estavam 
nas idéias do escritor e esteta inglês John 
Ruskin (1819-1900), que buscava soluções para 
a “degenerescência” da arte de seu tempo, 
colocando como sua causa o regime econômico 
burguês e o industrialismo, defendendo a classe 
trabalhadora e o artesanato. 

Discípulo de Ruskin, Morris procurou 
aplicar os ideais do mestre, defendendo uma 
“arte do povo para o povo”, negando a máquina  
e organizando grupos para a revificação do 
trabalho artesanal. De acordo com  PEVSNER 
(1981), foram fundadas cinco sociedades de 
artesanato artístico, formadas por jovens 
artistas, arquitetos e amadores, que 
impulsionaram o movimento. Através de seus 
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 Estritamente inglês, as legítimas peças do Estilo Arts & 
Crafts eram feitas à mão, mas o termo se estende a 
qualquer objeto de linhas sinuosas e com motivos celtas 
datado por volta de 1860. 

trabalhos em cerâmica, madeira e metais, esses 
artistas apontaram a necessidade de buscar 
originalidade e sensibilidade nas artes em geral, 
principalmente na Inglaterra. Suas idéias 
acabaram disseminando-se na Europa, o que 
formou as bases do Art Nouveau.  

Infelizmente, chegaram à conclusão 
de que era quase impossível que a produção 
artística artesanal fosse barata, pois somente 
seria possível obter preços mais baixos à custa 
da desvalorização da vida e do trabalho 
humano. Através da criação e desempenho do 
grupo, chegou-se, mais tarde, a um socialismo 
paradoxal e utópico, pois, nessa época, o 
barato, através dos meios de que se dispunha, 
era impossível. Os maiores expoentes do Arts & 
Crafts foram os artífices Ernest Gimson e Sir 
Ambrose Heal; os pintores Walter Crane e C. R. 
Ashbee e o arquiteto Arthur H. Mackmurdo, 
cujas principais contribuições para a renovação 
das artes aplicados do final do século passado 
foram: defesa da originalidade a todo custo, 
abandonando-se as preferências ecléticas; 
desenvolvimento de padronagens estilizadas, 
límpidas e geométricas; e ênfase ao trabalho 
simples e dedicado junto à natureza própria dos 
materiais. 

Na passagem do século XIX para o 
XX, o Movimento Art Nouveau  difundiu-se por 
toda Europa, adquirindo, em cada país que 
passou, uma denominação, com o mesmo 
significado. Em cada lugar atingido pelo estilo, 
adquiriu, como conjunto, características 
regionais peculiares. Conforme BENÉVOLO 
(1976), seu principal material foi o ferro fundido, 
usado em demasia, tanto na arquitetura como 
no mobiliário. Os móveis, complicados em sua 
estrutura e feitos em nogueira, carvalho ou 
acaju, apresentavam freqüentemente um 
aspecto assimétrico, com prateleiras em 
diversos níveis, nichos abertos e fechados por 
portas, em cujas molduras os painéis eram, 
muitas vezes, substituídos por vidros coloridos. 

Enquanto todo o Estilo Art Nouveau 
baseou-se em figuras femininas, muitas curvas 
e elementos como algas, flores e insetos em 
geral, tais como borboletas, mariposas, etc., o 
Art Déco, que se desenvolveu principalmente a 
partir dos anos 20, recebeu influências do 
Cubismo, apresentando na decoração e no 
mobiliário simplificações geométricas, contornos 
escalonados e cores brilhantes. Podendo ser 
considerado o último estilo ornamental, serviu 
de base para a expansão do pensamento 
moderno e, conseqüentemente, da ênfase à 
funcionalidade e ao universalismo estético.  
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88..11..  AARRTT  NNOOUUVVEEAAUU  

Denominou-se Art Nouveau o conjunto 
de movimentos artísticos europeus, iniciados 
por volta de 1895, que visavam a renovação das 
artes aplicadas (arquitetura e decoração) e que 
se caracterizavam por uma grande experiência 
recíproca de personalidades singulares, que 
tinham em comum basicamente a novidade em 
estilos pessoais. Segundo CHAMPIGNEULLE 
(1984), com muitas raízes e precursores, ele 
manifestou-se principalmente na decoração, 
embora tenha influenciado todas as esferas da 
arte, inclusive moda e adereços. 

O Art Nouveau denotava o tom festivo 
de uma moda ou estilo criado de improviso e 
transitório, muito mais próximo do século XIX 
que o XX, pelas suas raízes histórias e 
ideológicas. Foi uma criação original que tinha 
por finalidade renegar a herança artística do 
passado e criar algo completamente novo. Seu 
elemento mais marcante foi a linha ondulada e 
assimétrica, terminando num movimento cheio 
de energia como o da ponta de um chicote. Esta 
linha pôde ser elegante e graciosa (Inglaterra) 
ou dinâmica e animada (França). 

De acordo com SEMBACH (1993), tal 
linha decorativa tinha fundo simbólico, no qual 
se selecionavam vários elementos naturais, tais 
como o rebento viçoso, o broto vegetal e o 
botão floral. Naquele período, a máquina ainda 
não havia invadido os lugares humanos e os 
objetos ornamentados produzidos ainda 
satisfaziam o grande público, apesar de 
algumas críticas: era uma arte que manifestava 
a alegria de viver e o nascer de uma nova era. 
O Art Nouveau desenvolveu-se dentro de uma 
dicotomia: de um lado, a pressão asfixiante do 
materialismo e do desenvolvimento tecnológico, 
e do outro lado, a influência do simbolismo e a 
atitude estética do artista. Esta foi uma das 
causas para o rápido desaparecimento do estilo, 
que já a partir de 1902 tornou-se raro: ele não 
conhecia soluções para o problema de como 
relacionar a máquina com as exig6encias 
artísticas. 

De qualquer forma, ele foi uma reação 
ao Ecletismo, equivalendo a uma série de 
iniciativas que se baseavam, na sua totalidade, 
na recusa da associação entre o repertório 
estilístico tradicional (historicismo) e as técnicas 
modernas, defendendo o uso do ferro e vidro. 
Suas fronteiras não se apresentaram 
delimitadas com nitidez, o que faz com que seja 
considerado um momento de transição para o 
Modernismo. De qualquer forma, ele significou 
inovação em todos os países, recebendo várias 

denominações, tais como Modern Style ou Style 
Fin-de-Siecle (França), Jugendstil (Alemanha), 
Stile Liberty (Itália), Estilo Joven (Espanha), 
Estilo Dragão (Escandinávia) e Style Tiffany

48
 

(EUA). 

Segundo MADSEN (1967), suas 
principais características foram: o acentuado 
interesse pelas artes aplicadas, por influência 
teórica de William Morris e prática do Arts & 
Crafts, resultando numa decoração espaçosa e 
bem planejada, restabelecendo o senso de 
unidade; a tendência em resolver valores 
plásticos através de elementos lineares e 
cromáticos, acentuando a estruturação da forma 
e fundindo ornamento e objeto; e o 
individualismo artístico em contradição ao tentar 
uma aliança entre o social e o estético: 
produção original, mas cara e luxuosa (“estilo de 
artistas”). 

O Art Nouveau, ao contrário do 
Ecletismo, procedeu uma renovação na 
decoração e mobiliário mais por fusão ou por 
síntese do que por adição ou por acumulação. A 
França e a Bélgica assistiram o triunfo da linha 
assimétrica e de seus jogos contrastados. Esse 
dinamismo exprimiu-se mais no ritmo e nos 
contra-ritmos gráficos ou plásticos da linha 
“chicotada” do que em outros pontos. Expressão 
do movimento e da vida, ao inverso da 
decoração estática do Ecletismo, o ornamento 
Art Nouveau  inspirou-se estreitamente no 
naturalismo, pregado outrora por Viollet-le-Duc, 
mas também se afirmou como símbolo da 
estrutura. 

Na Bélgica, os maiores representantes 
do estilo foram os arquitetos Victor Horta, 
considerado seu precursor devido à sua 
primeira obra, a Casa Tassel 
(Bruxelas,1892/93), que criou certa discussão 
nos meios artísticos por não apresentar nenhum 
elemento tradicional; e Henry van de Velde 
(1863-1957), que procurou esclarecer os 
fundamentos do movimento reformador, 
formulando suas experiências de maneira que 
fossem transmissíveis e pudessem alterar os 
métodos de projeto. Van de Velde, aplicando a 
Teoria de Einfuehlung

49
,fez vários trabalhos 

decorativos, como os da Casa Uccle (Bruxelas, 
1894) e do Museu Flokwang (Essen, 1902). Do 
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 Este nome está associado aos abajures e peças de vidro 
irisado criadas pelo norte-americano Louis Comfort Tiffany 
(1848-1933). Seu pai, Charles Louis Tiffany (1812-1902), 
também comercializava vidros e pratarias da Tiffany & Co. 
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 Teoria artística que defende a simpatia  fisiopsicológica da 
linha como elemento figurativo, que deve encontrar 
justificativas científicas nas sensações psíquicas que 
provoca, bastante usada pelos artistas do Art Nouveau. 
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seu mobiliário singular destacaram-se a 
Bloemenwerft Chair (1895) e a Padouk Armchair 
(1898/99).  

Uma primeira tendência do estilo, de 
início explorada pela Escola de Nancy

50
, 

encontrou no repertório vegetal e em seus 
recursos lineares o penhor de uma relação 
intimista com a natureza. Desta conservou-se 
sobretudo o seu princípio de vida e de 
fecundidade, os botões de flores por exemplo, 
com uma insistência particular no estado 
orgânico da matéria. Ondulações, 
entrecruzamentos de caules, efeitos de 
superfície espinhosos, nodosos ou mosqueados 
se associaram à evocação, em geral 
simplificada, da papoula, do cardo, da parreira, 
da espiga de milho, da umbela, do lírio, da 
ipoméia, da orquídea e do crisântemo vindo da 
arte japonesa. Além dos nenúfares, o 
japonesismo introduziu o mundo aquático das 
libélulas, rãs e borboletas; o simbolismo e o 
emprego das marchetarias escritas. Aos 
motivos florais e animais, associou-se a mulher: 
outro símbolo, tanto pelo sexo e pela ondulação 
de suas linhas como pela cabeleira, do princípio 
elementar de vida.  

Em Paris, em alguns artistas como 
Hector Guimard (1867-1942), uma segunda 
tendência, menos naturalista ou menos 
descritiva, tirava do mundo vegetal apenas um 
grafismo criador de formas orgânicas que 
tendiam à abstração. A fusão e depois a estreita 
união do ornato com a estrutura passaram 
então por ondulações e torções que submetiam 
o material – ferro, ferro fundido, vidro ou pedra – 
ao seu objetivo. Guimard é considerado o maior 
expoente do Modern Style parisiense, tanto que 
este também passou a ser conhecido como 
Style Guimard. Foi o responsável pela força 
criadora e popularidade do Art Nouveau na 
França, que assumiu uma expressão mais 
elevada e refinada, marcada por relevos em 
espirais quebradas e linhas em “chicotada”. 
Suas obras mais importantes, todas em Paris, 
foram o Castel Béranger (1894) e as entradas 
para o Metrô parisiense (1899-1904). 

                                                           

50
 O artesão francês Emilé Gallé (1846-1909) foi o precursor 

e fundador da Escola de Nancy, em 1901, importante 
associação de artistas renovadores das técnicas de 
fabricação de vidro e louça (leitosidade, uso de matizes e 
decorações cravadas). Era naturalista e botânico, estudando 
cientificamente as plantas e suas estruturas internas, 
desenhou objetos e móveis em formas inspiradas em 
plantas e asas de borboletas. Outros representantes da 
Escola de Nancy foram Louis Majorelle, Paul Daum, 
Eugénne Vallin e Renée Lalique. 

 

Segundo DUCHER (1991), na 
decoração interior, utilizou-se muito da madeira: 
cornijas, molduras de lareiras, tetos, tremós e 
lambris receberam às vezes amplas 
modinaturas no novo estilo. Depois de uma fase 
retilínea, o escultor Alexandre Charpentier 
distinguiu-se por uma invenção rítmica e um 
senso plástico de efeito muito monumental. Em 
Nancy, Eugène Vallin optou por formas mais 
pesadas e sobrecarregadas, caracterizadas 
pela modinatura grossa e insistente sobre o 
tema vegetal e pelo maciço dos pés. A escultura 
aqui se unia ao teto, quer por grandes nervuras, 
quer por um fino relevo de frutos e de flores nos 
lambris. 

Mais refinado, Georges de Feure 
optou por formas rígidas e por linhas que se 
inspiravam essencialmente no Estilo Louis XVI. 
Apesar das numerosas nervuras e do 
alongamento sobretudo gráfico dos 
compartimentos, suas ordenações interiores 
permaneceram fiéis às concepções tradicionais. 
A isto acrescentou-se um gosto acentuado pelo 
mobiliário ourado e pelas lacas. Com de Feure, 
a estilização prevaleceu sobre o naturalismo. 
Ele submeteu as ondulações vegetais a estados 
bizarros, para não dizer mórbidos. Seus 
estranhos encostos de canapé em asas de 
borboleta libertaram-se quase insidiosamente 
dos modelos. 

O princípio de unidade formal pregado 
pela Art Nouveau acarretou a exploração de 
todos os materiais, dentre os quais o ferro 
forjado. A inspiração floral tendeu à 
simplificação e à estilização nas junções e nos 
espaldares dos móveis: pés de mesa “libélula” 
ou “vara de parreira”; espaldares lacrados em 
“umbelas”, seu motivo preferido. Com Emilé 
Gallé, o naturalismo triunfou nas aplicações de 
bronze e nas superfícies planas, tratadas com 
marchetaria ou com incrustações de madeira. O 
japonesismo suscitou o gosto do vazado, das 
estruturas leves e frágeis “em bambu”. Além da 
moda da escrita vertical nos móveis incrustados 
de assinaturas ou de poemas, ele influenciou 
amplamente o estilo de composição das 
marchetarias. No conjunto, as criações de Gallé 
conservaram a estrutura tradicional dos móveis 
do século XVIII, mas a ornamentação naturalista 
ou simbolista, por demais insistente, lhes 
mascarava às vezes a arquitetura sem lógica. 

Esse excesso ornamental era mais 
discreto em Majorelle, outro criador da Escola 
de Nancy, cujos móveis conservavam uma 
pureza de linhas e de proporções em 
conformidade com a marcenaria antiga. Os 
acentos Neo-Louis XV permaneceram visíveis, 
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mesmo nas guarnições de bronze. Geralmente 
baseada no tema do nenúfar ou da orquídea, a 
ondulação plástica dessas aplicações referia-se 
porém à Art Nouveau. Um ritmo regia a 
concepção de conjunto da vitrine de bibelô e 
seu jogo de linhas. Maleabilidade, dinamismo, 
senso plástico e sobriedade da ornamentação: 
eram essas as qualidades de Gaillard, 
racionalista apaixonado por um simbolismo 
estrutural que o aparentava às vezes a 
Guimard. Uma verdadeira invenção plástica 
sobressaiu nos móveis de Guimard. A unidade 
da forma devia-se a um sentido rítmico que se 
estendia a todos os elementos do objeto, a 
todas as suas ondulações. A depuração das 
linhas e dos contornos acarretou uma assimetria 
neutralizada, não sem virtuosidade, pela 
harmonia rítmica do conjunto. 

Conforme ZEVI (1973), vários artistas 
destacaram-se no Art Nouveau, que tornaram-
se importantes pelo uso que fizeram da 
estrutura arquitetônica e sua exploração como 
meio artístico de expressão, além do culto que 
lhe fizeram. Embora não tenham conseguido 
produzir um estilo adequado à produção em 
massa, prepararam o campo para as pesquisas 
modernas deste século. Merecem destaque os 
nomes do  suíço Hermann Obrist; do alemão 
August Endell (1871-1925); do catalão Antoni 
Gaudí y Cornet (1852-1926); e do escocês 
Charles Rennie Mackintosh (186801928). 

Gaudí foi um arquiteto espanhol que 
abandonou toda referência histórica para basear 
sua criação em rochosas formas parabólicas, na 
busca de uma fantasia naturalista. Suas obras, 
concentradas em Barcelona, caracterizaram-se 
pela inspiração na geologia, zoologia e 
botânica; na interpretação pessoal de tradições 
mouras e catalãs; no emprego de métodos 
artesanais e empíricos; no uso de materiais 
como pedra, madeira e tijolo; na concepção da 
arquitetura como arte plástica e no 
antifuncionalismo. Já Mackintosh  foi um  
arquiteto escocês, que se caracterizou pelo 
maior apego à pureza construtiva e à 
sobriedade decorativa, afastando-se do caráter 
linear e naturalismo florido do Art Nouveau 
europeu. A corrente inglesa diferenciava-se por 
manter certo equilíbrio conservador entre a 
tradição gótica (verticalismo) e a inovação 
através do uso de arabescos lineares, que 
qualificam espacialmente os ambientes e 
objetos, independente da simetria. 
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88..22..  AARRTT  DDÉÉCCOO  

A origem do Art Déco é, geralmente, 
localizada em Paris, mais precisamente na 
Societé das Artistes Décorateurs (Sociedade 
dos Artistas Decoradores) – grupo que serviu 
para dar nome ao estilo –, mas, na verdade, 
suas raízes são muitas e variadas. Embora 
deva muito da sua formação ao Art Nouveau, o 
Déco abandonou as curvaturas livres e a 
espontaneidade em favor de um design mais 
ordenado geometricamente. Louis Süe e André 
Mare foram os melhores representantes do seu 
compromisso entre os elementos tradicionais do 
interior burguês com as suas salas 
comunicantes, os seus lambris, lareiras, 
tapeçarias, o seu mobiliário confortável, e os 
motivos decorativos estilizados segundo o gosto 
novo pela pureza e a simplicidade das linhas.  

O Art Déco foi um movimento de 
design que conjugou a arte e a Era da Máquina; 
produziu principalmente cerâmicas, tecidos e 
mobiliários geométricos, aerodinâmicos, 
“modernistas”, que podiam ser produzidos em 
série. Conjugou-se arte e indústria em designs 
que podiam ser produzidos em massa a baixo 
custo, usando os novos materiais, como 
plásticos, vita-glass (espécie de vidro que 
transmite raios ultravioleta) e concreto armado. 
A Exposição Internacional das Artes 
Decorativas de Paris, em 1925, foi a 
demonstração em todos os domínios do novo 
estilo em voga, imediatamente batizado de Art 
Déco.  

De acordo com TAMBINI (1996), o Art 
Déco foi um estilo decorativo que recebeu 
influências variadas, do cubismo à arte egípcia 
e à valorização do maquinário moderno. 
Caracterizado por padrões geométricos simples, 
extremidades angulosas e cores brilhantes, o 
estilo foi empregado numa ampla série de 
disciplinas. Foi inspirado pela arte não-
ocidental, especialmente as da África e do 
Egito. Em 1922, houve uma exposição de 
escultura africana em Paris, o que indicava que 
o público começava a aceitar o interesse dos 
cubistas por máscaras africanas. A descoberta, 
também em 1922, do túmulo de Tutancâmon 
por Howard Carter, com seu tesouro, não tardou 
em influenciar que os padrões egípcios 
abrissem caminho até a joalheria e o mobiliário. 
Surgiram reproduções de cadeiras, semelhantes 
a tronos, encontradas no túmulo, e máscaras 
passaram a ser usadas para dar um toque 
exótico à decoração de interiores.  

As mesmas influências que 
estabeleceram o Art Déco na França também 
foram sentidas na Inglaterra, embora menos 
rapidamente. No período do pós-guerra, o uso 
da cor brilhante no lar e a nova liberdade no 
vestuário refletiam o otimismo e a crença num 
futuro melhor. A moda egípcia e outras, 
igualmente exóticas, já estabelecidas pelos 
designers e projetistas franceses, repercutiram 
na Inglaterra especialmente em edifícios de 
cinemas e em detalhes como as portas de 
elevadores do forjador francês Edgar Brandt 
(1880-1960) para o Selfridges Building 
(1922/28). 

Basicamente, as características do Art 
Déco, segundo WEBER (1994), eram a 
simplificação e pureza das linhas e dos planos 
da mobília, que mantinha em muitos casos os 
ecleticismos dominantes no passado; a 
supressão da decoração considerada inútil, 
limitando-a geralmente a um ornato floral de 
escasso relevo e de estilização geométrica; a 
elaboração complexa com técnicas refinadas e 
ricos materiais, visando evitar a sensação de 
pobreza trazida pela simplificação das formas; e 
a decoração de interiores através de uma 
solução completa, confortável e suntuosa, com 
a aplicação de temas de fauna ou de flora 
misturados com motivos de raiz arquitetônica e 
inclusive com cenas anedóticas que se 
combinavam com formas e esquemas 
geométricos. 

O Déco exerceu influência no design 
de móveis e em toda a quinquilharia correlata, 
da chamada vie moderne. Sua época histórica 
foi um período de elegantes embalagens, 
extravagantes cenários cinematográficos, tipos 
de letras cheios de filigranas, com extremidades 
e cantos de complicado desenho. Art Déco foi o 
branco macio e o negro brilhante com toques 
coloridos e cintilantes dourados; foi um estilo 
que chegou até nossos dias e brilha nas noites 
entre coloridos tubos de néon. Seu panorama 
era tão espetacular e tão freqüentemente 
excessivo, que tornava muito difícil separar o 
que era bom do que era ruim. 

A interação de formas geométricas, os 
padrões abstratos de ziguezagues, as asnas e 
refulgências executadas em cores brilhantes e o 
uso de bronze, marfim e ébano eram traços 
comuns a todos. Criticado por alguns pela 
opulência, o estilo era considerado um desvio 
das teorias puristas expostas pelos 
modernistas. Os designers de mobiliário, como 
Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933) – 
responsável pelo projeto do interior de um dos 
pavilhões da Exposição de 1925 em Paris –, 
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usavam folheados exóticos e incrustações de 
marfim num arranjo rico e decorativo. Os 
criadores do Art Déco utilizavam todos, pouco 
ou muito, o aço cromado, os ladrilhos de vidro, 
os espelhos, a galalite, do mesmo modo que os 
modernistas de vanguarda. Porém, os móveis 
de Süe et Mare, de Émile-Jaques Rulhmann 
(1879-1933), de Maurice Dufrêne (1876-1955) 
ou de Paul Iribe (1883-1935), para Jacques 
Doucet, respeitavam uma tipologia tradicional – 
cômodas, secretárias, toucadores, poltronas 
acolchoadas, consolas – e conduziam à 
perfeição as virtuosidades da marcenaria, 
marchetaria, folheado, incrustação e douradura. 

O móvel deixou de pertencer ao 
domínio do artesanato. A estética viu-se, 
doravante, tributária da relação entre os 
materiais e a função. Este princípio permaneceu 
contemporâneo e há objetos produzidos nos 
anos 20 ou 30 que nada perderam da sua 
atualidade. Alguns deles continuam a ser 
produzidos nos nossos dias. Conservam as 
suas qualidades plásticas e funcionais nos 
interiores mais modernos, a par com as mais 
recentes criações. 

O Art Déco inspirava-se no design do 
século XVIII, mas atualizava o visual utilizando 
geometria e materiais modernos. O estilo não 
ficou restrita aos ricos. Na verdade, materiais 
novos, baratos, como a baquelita, eram flexíveis 
e populares. Na Grã-Bretanha, Wells Coates 
(1895-1958) usou a baquelita com grande 
sucesso em seus designs de rádios. De acordo 
com ZANINI (1983), entre os artistas franceses 
que se destacaram neste período, além dos já 
citados, pode-se citar Michel Dufet (1888-?), 
Jean-Jacques Adnet (1901-?), F. Jourdain, Jean 
Fressinet e J. Leleu. Na Espanha, o Art Déco foi 
impulsionado por Antoni Badrinas i Escudé 
(1882-1969), designer catalão de móveis 
singulares, decorados com marchetarias 
policromas de Josep Obiols e de móveis com 
simples e digno desenho; e Santiago Marco i 
Urrútia (1885-1949), impulsor catalão de 
entidades como o Foment de les Arts 
Decoratives.  

Conforme STRINER (1994), ao 
mesmo tempo que o Art Déco foi se afirmando, 
no decorrer da década de 20, o estilo foi 
adotando um contorno sinuoso, baseado na 
silhueta aerodinâmica dos veículos, derivação 
esta que logo recebeu o nome de Streamline. 
Isto se deu graças a alguns designers, entre os 
quais Raymond Loewy (1893-1986), Henry 
Dreyfuss (1904-1972) e Russel Wright (1904-
1976). Tal tendência, que buscava um 
aerodinamismo não-funcional mesmo em 

objetos estacionários, abrangeu também a 
arquitetura, a moda e o design, inspirando-se na 
era industrial.  

O Art Déco também apresentou 
algumas derivações como o Tropical Déco, uma 
versão regional para o estilo Streamline em 
determinados lugares dos EUA, especialmente 
na Flórida e em algumas áreas da Califórnia. As 
fachadas dos hotéis de Miami Beach 
caracterizam-se por planos curvilíneos e ornatos 
aplicados, cujas estruturas horizontais são 
coroadas por símbolos futuristas da era da 
máquina e sinais em néon. Segundo DUNCAN 
(1988), aqui o estilo predomina, especialmente 
devido às seguintes características: contornos 
pontiagudos e beiradas angulares por influência 
do cubismo, janelas amplas para circulação da 
brisa marinha, marquises planas para 
sombreamento, formas circulares inspiradas em 
escotilhas de navios, faixas paralelas e 
coloridas para dar a impressão de velocidade e 
movimento, frisos em baixo relevo inspirados 
em padrões astecas, sulcos e cores fortes 
acentuando o aspecto vertical, torre central 
lembrando tanto a chaminé de navios como um 
tótem de índios norte-americanos; etc.. A 
variação dos tons pastéis encarrega-se em 
providenciar certa diversidade, ao mesmo 
tempo em que as janelas geralmente são 
enfeitadas com flamingos, garças, conchas do 
mar, palmeiras e principalmente nascer-de-sóis. 
Luzes de néon e mastros de bandeiras 
completam o efeito. 

Finalizando, a principal característica 
do Art Déco, inclusive no Brasil, foi a articulação 
e integração entre arquitetura, interiores e 
design (mobiliário, luminárias e serralharia 
artística), além da valorização dos acessos e 
portarias. Houve o emprego de estruturas em 
concreto armado, embasamentos revestidos em 
granito, mármores e materiais nobres, 
revestimentos altos em pó-de-pedra (mica) e 
janelas tipo “Copacabana” (persianas de 
enrolar/basculantes) em madeira ou ferro: 
mescla de técnicas construtivas 
industriais/modernas e decorativas 
artesanais/tradicionais. O estilo enfim 
caracterizava-se, de modo geral, pelos ornatos 
em alvenaria revestida por argamassa, 
geralmente pó-de-pedra, e os detalhes mais 
elaborados em estuque, reproduzindo em retas, 
ângulos e curvas básicas, os frisos, diamantes, 
gregas, serrilhados, máscaras, linhas de força, 
ordenações, escalonamentos, ondas e tantos 
outros motivos de pequena escala que se 
somam ou se justapõem aos corpos 
geometrizados e aos demais elementos que 
compõem a caixa edificada. 
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99..  LLIINNGGUUAAGGEENNSS  

CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAASS  

 Vários fatores concorreram para uma 
completa transformação das soluções 
decorativas aplicadas aos espaços interiores, 
principalmente a partir da Primeira Guerra 
Mundial (1914/18), que vão desde modificações 
na ordem política e econômico - social até 
acontecimentos artísticos e culturais. Talvez o 
mais importante tenha sido o espírito moderno 
que reagia à decoração historicista (ecletismo) 
através de sua substituição pela geometrização 
e pelo funcionalismo. 

 O período de 30 anos entre - guerras, 
que correspondeu ao Movimento Moderno 
propriamente dito - embora suas bases já 
vinham se formando desde 1750, com os 
prenúncios das transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais trazidas pelo 
industrialismo - trouxe uma revolução geral no 
conceito arquitetônico tradicional através do 
FUNCIONALISMO, doutrina segundo a qual a 
forma na arquitetura deve guiar-se pelo seu 
ideal utilitário, isto é, basear-se em vantagens 
funcionais demonstráveis racionalmente. 

 A decoração funcional fundamenta-se 
na metodologia projetual segundo a qual, a 
partir de uma análise programática (programa 
de necessidades) e sua estruturação 
(organograma/fluxograma), é possível orientar 
as escolhas formais, sempre de acordo com as 
questões espaciais e técnicas (pré - 
dimensionamento básico). Ela dirige-se mais ao 
técnico que ao leigo, por voltar-se mais à razão 
(consciência) que à emoção (sentimento): é a 
exaltação da dedução sobre a intuição. 

 Diversas correntes pictóricas então 
dominantes, como o cubismo, o futurismo e o 
neoplasticismo, concorreram para a modificação 
da concepção dos espaços interiores, inclusive 
aproximando-se de insatisfações nacionais de 
ordem política e social, como ocorreu na 
Alemanha e na Rússia, através de vertentes 
como, respectivamente, a Bauhaus e o 
construtivismo soviético. 

 Isso determinou por uma lado uma 
dispersão de artistas e intelectuais com muitos 
elementos positivos e por outro, o 
desenvolvimento das raízes da Segunda Guerra 
Mundial (1939/45), que alcançou limites 
geográficos mais amplos e provocou o 
incremento daquela dispersão de núcleos 
criadores que estavam enraizados na Europa. 

99..11..  FFUUNNCCIIOONNAALLIISSMMOO  

Basicamente, podem ser definidas duas etapas 
da decoração funcionalista: a fase racionalista, 
correspondente aos anos 20, que se 
caracterizou por ter suas formas e espaços 
derivados de razões objetivas, lógicas e técnico 
- construtivas; e a fase organicista, nos anos 
30, que tendia ao uso de materiais naturais e 
formas orgânicas e compostas, procurando dar 
uma expressão mais familiar, cotidiana e 
folclórica à arquitetura de interiores. 

 Enquanto a primeira fase teve seus 
centros de difusão na Europa central, 
especialmente Alemanha e França, a segunda 
fase desenvolveu-se no norte europeu, 
destacando-se a Escandinávia, e nos EUA. A 
escola alemã STAATLICHE BAUHAUS 
(1919/33), consistiu no elo de ligação entre os 
ideais modernistas e as futuras soluções. Suas 
bases encontravam-se em movimentos que 
percebiam a necessidade de simplificação dos 
processos construtivos e de se chegar a uma 
estandardização tipológica, o que conduziu à 
criação de formas essenciais e muito simples, 
que permitiam ressaltar as qualidades estéticas 
do objeto. 

 Através de uma forte renovação de 
conceitos didáticos, a experiência da Bauhaus 
buscou resolver o problema de aliar arte e 
indústria, criando espaços de qualidade estética 
e ao mesmo tempo funcionais. Colocando no 
design do mobiliário a solução dos espaços 
interiores, seu princípio básico era criar objetos 
de uso com uma ilimitada capacidade de 
produzi-los em série dentro de uma ótima 
qualidade. 

 Entre as várias contribuições da 
Bauhaus, podem ser citadas a dos seguintes 
arquitetos: 

 WALTER GROPIUS (1883-1969): arquiteto alemão, 
fundador da Bauhaus, que defendeu os ideais de 
padronização e de racionalização, através de um design 
geométrico, universal e não - ornamentado. Por volta de 
1927 experimentou o projeto de móveis de vários usos 
obtidos pela combinação de elementos standard, que 
demonstravam uma vez mais a estreita conexão entre o 
conceito arquitetônico e o ambiente doméstico 
estabelecida com critérios funcionalistas. Eram muitas 
as possibilidades que ofereciam seus móveis 
combináveis, tais como grande flexibilidade, 
possibilidade de ampliações graduais e adaptação a 
diversos grupos. 

 LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969): Arquiteto 
alemão, de bases expressionistas e neoplásticas, cuja 
carreira, desde cedo, foi dedicada à integração da 
arquitetura às exigências e recursos da moderna 
sociedade industrial. Sua obra evoluiu cada vez mais no 
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sentido de um despojamento total até tornar-se “osso e 
pele”, como passou a ser conhecida nos EUA a partir 
dos anos 40: tornou-se progressivamente a afirmação 
de uma concepção técnico - estrutural denominada 
arquitetura imaterial ou de planos. Suas Cadeira 
Weissenhof (1927), Cadeira Barcelona (1929) e Cadeira 
Brno (1930) ficaram mundialmente famosas, sendo a  
Barcelona talvez a mais conhecida por sua extrema 
elegância, baseada no sutil contraste dos suportes de 
aço laminado e cromado em forma de X e o assento e 
encosto realizados com couro preto. 

 MARCEL  BREUER (1902-1981): Arquiteto húngaro, 
ex-aluno e professor da Bauhaus, que revolucionou os 
conceitos do mobiliário de escritório e doméstico e 
aplicou a noção de unidade modular por volta de 1925. 
Seus móveis eram econômicos, sólidos e fáceis de 
limpar, feitos de tubos de aço e ideais para o uso em 
escritórios, clínicas, transportes urbanos ou outros 
estabelecimentos públicos. Entre 1937 e 1941, 
trabalhou com Gropius em Harvard, EUA, a partir de 
quando voltou-se para o detalhe construtivo e a 
funcionalidade do conjunto em obras, nas quais a 
plasticidade do concreto aparente foi explorada de modo 
a expor funções e renunciar à flexibilidade espacial. 
Entre suas cadeiras, destacam-se a B32 e a B64 (1928). 

 MART STAM (1899-1986): Arquiteto holandês, cujas 
bases foram neoplásticas, mantendo estreitas ligações 
com o grupo De Stijl e os arquitetos J. J. P. Oud e G. 
Rietveld. Por volta de 1927, lecionou na Bauhaus e 
trabalhou com o arquiteto alemão funcionalista ERNEST 
MAY (1886-1970), com ênfase na pureza, na 
industrialização dos métodos e no detalhamento técnico. 
Suas cadeiras, entre as quais a S33 (1926), 
caracterizam-se pela leveza conseguida pela sábia 
associação de tubos de aço com tecido ou lona. 

 A corrente racionalista encontrou 
campo fértil para seu desenvolvimento em todo 
o mundo, propondo uma decoração límpida, 
geométrica e impessoal, sem referências 
históricas ou ornamentais. A utilização de 
materiais industrializados, cores básicas e 
linhas puras caracterizou os ambientes 
modernos de muitos arquitetos contemporâneos 
à Bauhaus alemã, tais como: 

 LE CORBUSIER (1887-1965): Arquiteto franco - suíço, 
cuja experiência individual foi fundamental para a 
formação e difusão da arquitetura moderna, 
principalmente pela sua unidade. Defendia 
essencialmente o universalismo e o geometrismo, 
guiados pelo jogo volumétrico e pelas matemáticas. 
Nesta primeira fase, suas obras mais notáveis foram a 
Villa Stein (1927, Garches) e a Villa Savoye (1929, 
Coissy). Seu mobiliário, desenvolvido em conjunto com 
PIERRE JEANNERET (1896-1967) e CHARLOTTE 
PERRIAND (1903),  mereceu destaque, como a Chaise 
Longue (1928) e a Poltrona Grand Confort (1928).  

 GERRIT RIETVELD (1888-1964): Arquiteto 
holandês, cujos móveis foram resultado de um 
rigoroso processo de elaboração racionalista levado 
até as suas últimas conseqüências. Neles perseguia 
a redução da forma a uma estrutura de 
componentes simples, atitude cujas origens 
localizavam-se na metodologia da forma proposta 
pela investigação cubista e neoplástica, e também 
dos exemplos concretos derivados dos 
procedimentos da construção em madeira típicos da 

arquitetura vernácula japonesa. Concebendo o 
design como uma via de articulação de elementos 
simples, através de preocupações decompositivas 
da estrutura geométrica total, influenciou vários 
outros artistas. Obras destacadas: Red-and-Blue 
Chair (1917/18), Zig-Zag Chair (1934) e Casa 
Schroder (Utrech, 1924). 

 EILEEN GRAY (1878-1976): Designer francês, de 
origem irlandesa, que dedicou-se ao projeto de 
móveis, mantendo um estreito contato com o De 
Stijl. Baseando-se na estrutura tradicional da 
cadeira, ela associou materiais modernos e um 
espírito maquinista. O trabalho dela provocou 
elogios por parte de J. J. P. Oud e W. Gropius, 
graças à sua pureza e limpeza visual, tendo também 
contribuído em trabalhos arquitetônicos, como no 
Pavillon des Temps Nouveaux, de Le Corbusier, da 
Exposição de Paris de 1937. Seu maior destaque foi 
a Transat Chair (1926), composta por uma estrutura 
de sicômoro presa por ligações de metal cromado e 
assento contínuo de estofado. 

 GIUSEPPE TERRAGNI (1904-1943): Arquiteto 
italiano que foi um dos fundadores do Grupo Sette, 
responsavél pela disseminação do racionalismo na 
Itália fascista, cujo trabalho caracterizou-se pela 
base geométrica e purista e preocupação 
industrialista. Entre seu mobiliário mais famoso, 
destacam-se a Follia Chair (1934/36), a Lariana 
Chair (1935/36) e a Sant’Elia Chair (1936). A 
primeira foi criada para a Casa del Fascio, em 
Como, de 1932, definida por um assento e encosto 
de madeira, pintados de preto e conectados por 
suportes esbeltos de aço curvo. As outras são 
estofados ligados por estruturas tubulares de aço. 

 A partir dos anos 30, o conflito entre o 
pensamento moderno e os regimes autoritários 
de alguns países europeus acabou por isolar as 
experiências funcionalistas, chegando, por volta 
de 1935 e em diante, à uma total supressão 
destas (Alemanha e Áustria) ou a um 
desenvolvimento marginal (França e Itália). 
Apesar dessa crise, houve o surgimento de uma 
nova vertente do funcionalismo, no trabalho de 
projetistas, principalmente do norte europeu. 

 A Sociedade Sueca das Artes e Ofícios, 
fundada em 1845, e a atividade divulgadora 
desenvolvida pela revista Form foram 
fundamentais para a consolidação do estilo 
“moderno”, caracterizado pela sobriedade e a 
clareza de suas formas. Soma-se a isto uma  
nova corrente de decoração organicista, que 
começou a tender da não - cor e forma pura 
para o uso de materiais naturais, como a 
madeira, a cerâmica e a pedra, e a forma 
composta e orgânica. Além disso, esta começa 
a incorporar as mais recentes investigações 
sobre a ciência das estruturas, sobre o controle 
ambiental e sobre a acústica das habitações.  

 Criticando o “nudismo”, o geometrismo 
e o universalismo da corrente racionalista, os 
orgânicos voltaram-se mais para o espaço 
interno das edificações e para as 



 83 

 

 

 

condicionantes psicológicas. Buscando a 
pluralidade das formas onduladas ou oblíquas, 
desprezavam os “standards” e defendiam as 
visões particulares e pessoais. O edifício ainda 
era tido como obra de arte expressiva e 
vinculada à vida moderna, mas não negava a 
natureza nem as exigências individuais de seus 
usuários. 

 Segundo BENEVOLO (1976), esta nova 
versão da arquitetura moderna nasceu no clima 
do funcionalismo, mas propondo-se a libertar-se 
de seus dogmas racionalistas. A esta altura, não 
era mais necessário criar um limitado 
vocabulário figurativo e rígidas fórmulas para se 
opor ao historicismo, como ocorreu na primeira 
fase. Na verdade, o principal problema era 
encontrar um elo entre o utilitarismo racional e o 
abstracionismo formal, mantidos separados 
pelos mestres racionalistas. 

 Entre os maiores expoentes do design 
organicista escandinavo, podem ser citados: 

 ERIK GUNNAR ASPLUND (1885-1940): Arquiteto 
sueco que, insatisfeito com a fórmula racionalista, 
procurou humanizar a arquitetura, baseado na tradição 
romântica da Suécia, salientando a importância do fator 
psicológico na construção. Procurando sempre alternar 
as formas tradicionais às modernas, defendia a 
contextualidade arquitetônica. Suas obras 
caracterizavam-se pela imersão na paisagem natural e 
valorização dos interiores como compensação 
psicológica da vida moderna. Destacaram-se as 
seguintes obras em Estocolmo: Biblioteca Municipal 
(1928), Pavilhão da Exposição (1930), Casa de 
Veraneio (1933), Grandes Armazéns Bredenberg 
(1933/35) e Crematório do Cemitério Woodland de 
Enskede (1935/40). 

 ALVAR AALTO (1898-1976): Arquiteto finlandês que, 
gradativamente, criou uma nova organicidade, na qual 
nenhum elemento arquitetônico é livre por si mesmo, ou 
seja, estrutura, fachadas, plantas e janelas, tudo está 
interligado de modo a libertar o homem e o espaço. 
Aproveitando-se dos progressos industriais, reivindica 
maior modéstia (menor escala) e parte para o 
regionalismo, buscando uma racionalidade de formas 
expressivas e funcionais não necessariamente 
ortogonais. Entre 1932 e 1945, desenvolveu móveis em 
compensado curvo (por exemplo, a Paimio Chair, 
1931/32, e a Chaise Loungue, 1935/36), a serem 
produzidos em série e concebidos conforme a linha 
orgânica do corpo humano, mas sempre levando em 
consideração a produção industrial (pureza de linhas e 
planos), para possibilitar barateamento e conseqüente 
viabilidade executiva. Suas principais obras, nesta 
primeira fase,  foram o Sanatório de Paimio (1929), a 
Biblioteca de Viipuri (1934), a Villa Mairea (1938) e o 
Pavilhão Finlandês da Exposição Internacional de New 
York (1939). 

 EERO SAARINEM da forma escultórica e moderação 
técnica. No mobiliário, merecem ser citadas a Womb 
Chair (1946) e a Tulip Chair (1955/57). Obras 
destacadas: General Motors Technical Center (1951/56, 
Detroit), Pista de Hockey de Ingalls, Yale University 
(1956/59, New Haven), TWA Terminal, Aeroporto 

Kennedy (1958/62, New York) e Aeroporto Dulles 
(1960/62, Washington DC). 

 ARNE JACOBSEN (1902-1971): Arquiteto dinamarquês 
que criou, a partir dos anos 50, uma série de 
construções de grande empenho técnico, nas quais 
observa-se grande influência miesiana, principalmente 
pelo extremo rigor construtivo e plantas flexíveis. 
Associando a tradição danesa de cuidados com os 
detalhes e a escolha dos materiais com o funcionalismo, 
produziu um arquitetura ascética. Procurou realizar 
móveis de proporções equilibradas, com belos materiais 
e um trabalho de alta perfeição, além do desenho de 
tecidos e tapetes. Seu mobiliário esbelto e leve ficou 
muito conhecido a partir da década de 50, 
principalmente as Ant Chairs 3100 (1955), ou ainda as 
experimentações de macies representadas pela Egg 
Chair (1957) e pela Swan Chair (1957). Suas obras mais 
destacadas foram a Prefeitura de Rodovre (1954), o 
Edifício Jespersen de Copenhague (1955), o SAS Air 
Terminal de Copenhague (1959) e a Embaixada 
Dinamarquesa em Londres (1961). 

 A partir dos anos 30 e 40, e 
especialmente depois da Segunda Guerra 
Mundial (1939/45), em toda a Europa, também 
se aprecia a amplitude e forte penetração das 
derivações escandinavas, com uma forte 
diversidade de pontos de vista em matéria de 
estética industrial e de conceitos decorativos, 
merecendo destaque as combinações italianas 
(Caccia Dominioni, Franco Albini e Giovanni 
Micheluzzi) e as francesas (René Herbst, Pierre 
Chareau, René Gabriel, J. Royére, J. Dumord e 
A. Renou), onde subsistem com força 
tendências tradicionais de base artesanal 
associadas a preocupações modernas. 

 Nos anos 40, cabe ainda destacar o 
barcelonês ANTONI BONET I CASTELLANA 
(1913) com sua conhecida Butterfly Chair 
(1938/40) de couro e metal, em conjunto com 
Jorge Ferrari-Hardoy e Juan Kurchan. 

 Na década de 40, desenvolve-se o 
conceito da organização do conjunto habitável, 
marcado por um desejo de conforto e de 
simplicidade que conduz a diminuir a pureza 
das formas e a uma nova mentalidade em torno 
da elegância. Por volta de 1950, aparecia na 
Itália uma notável renovação da artesania na 
mobília, particularmente no foco milanês e um 
desejo de afastara-se dos frios esquemas 
racionalistas e das soluções escandinavas, 
estranhas à sensibilidade latina.  

 Usou-se progressivamente a madeira 
de teca, combinada com o couro e as matérias 
plásticas, as armações metálicas, os elementos 
moldados e a espuma de látex, com o particular 
atrativo de que os produtos fabricados em série 
mantinham o agradável aspecto humanizado 
que tinham os artesanais. 
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 Entre os principais representantes da 
linha funcionalista, orgânica e expressiva do 
design italiano e francês dos anos 30, 40 e 50, 
destacaram-se:  

 JEAN DUNAND (1877-1942): designer francês 
considerado o mais destacado representante da 
introdução da secular técnica oriental do urushi ou laca, 
aplicada a diversos móveis auxiliares e a objetos 
menores, baseando-se na experiência de E. Gray, por 
volta de 1900. Em 1921, exibiu um biombo lacado 
conforme desenho de Henry de Waroquier, alguns 
móveis, caixas e vasilhas, conseguindo excelentes 
resultados com sua originalidade técnica de incrustar 
fragmentos de cascas de ovo. Na Exposição de Artes 
Decorativas de Paris de 1925, exibiu um salão completo 
com abundante decoração de lacas e com esta técnica 
participou na decoração de navios como o Atlantique 
(1931) ou o Normandie (1935).  

 JEAN PROUVÉ (1901-1984): Designer francês cujos 
pai e avô trabalharam com Emille Gallé, vindo portanto 
de uma tradição ligada à Escola de Nancy. Trabalhou 
com Le Corbusier, abrindo seu estúdio em 1923. A partir 
de então dedicou-se ao desenho de móveis modernos 
de metal, caracterizados pela pureza e racionalidade 
das formas. Depois de 1950, concentrou-se na 
revitalização da linha funcionalista, abandonando o 
desenho de mobiliário a favor da arquitetura. Uma de 
suas mais notáveis criações foi a Chaise Antony (1950). 

 CARLO MOLLINO (1905-1973): Arquiteto italiano, filho 
do proeminente arquiteto engenheiro Eugenio Mollino, 
que também foi professor em Turim e trabalhou como 
designer de mobiliário e interiores, além de estilista e 
designer de automóveis de corrida, incluindo o “Osca 
1100”, vencedor do circuito Le Mans de 24 horas de 
1954.  Seu grande interesse pelo ocultismo refletiu-se 
em seu design, baseado em formas orgânicas e 
volumosas. Entre seus trabalhos, destacam-se a 
Cadeira Lisa & Gio Ponti (1940), a Poltrona da Casa 
Minola (1944), a Cadeira 10-Ply Ash (1949) e a Cadeira 
da Casa di Agra (1955) .  

 GIO PONTI (1891-1979): Arquiteto milanês que foi o 
catalizador do rejuvenescimento do design italiano do 
segundo pós - guerra. Desenvolveu em seus projetos 
uma modernidade elegante, evitando os extremos do 
racionalismo ou do neoclassicismo acadêmico. Com 
uma obra que abrange da arquitetura ao mobiliário, 
grafismo, cerâmica, cenografia e urbanismo, foi o diretor 
fundador da influente revista Domus (1928/41 e 
1948/79). Sua Cadeira Superleggera (1955/57) em 
estrutura de madeira e assento trançado equivaleu ao 
retorno da tradição sem perda do espírito moderno de 
pureza e funcionalidade. Suas principais obras foram a 
Torre Montecatini (1936, Milão), Torre Pirelli (1956/58, 
Milão), Catedral de Tarano (1971) e Museu de Arte 
Moderna de Denver (1972).  

 MARCO ZANUSO (1916): Arquiteto milanês que 
também foi diretor da revista Domus. Entre 1947 e 1949, 
foi o chefe - editor da revista Casabella, importante 
veículo de divulgação do moderno design italiano. 
Trabalhou para a Pirelli, desenvolvendo várias obras 
marcadas pela ergonomia e pela plasticidade, onde 
explorava as potencialidade da espuma de látex como 
material de estofamento. Em 1950, a companhia criou a 
firma Arflex para produzir suas obras e de outros artistas 
que utilizassem este material. Entre suas obras, 
merecem destaque a Antropus Chair (1950) - primeira 
cadeira da Arflex -, a Lady Armchair (1951), a Fiorenza 
Chair (1952) e a Child’s Chair (1961). 

 A influência do espírito escandinavo 
alcançou uma intensidade particular nos EUA 
manifestada com o emprego de designss com 
amplas curvas que facilitavam a aplicação de 
matérias plásticas moldadas aos móveis e 
refletiam a extensão de conceitos organicistas e 
expressionistas de raiz arquitetônica para a 
mobília e a decoração de interiores. Esta 
tendência aparecia claramente a partir da 
Exposição de Estética Industrial de New York 
em 1940, onde alcançaram plena aceitação.  

 Entre os principais representantes do 
design de interiores de bases orgânicas nos 
EUA, podem ser citados: 

 FRANK LLOYD WRIGHT (1869-1959): arquiteto norte-
americano, considerado profeta e gênio da arquitetura 
organicista moderna, que promoveu uma verdadeira 
revolução da arquitetura residencial norte-americana. 
Com amplas preocupações com o mobiliário, que se 
expressavam através de bancos e amplos divãs ou 
cadeiras de altos encostos colocados em residências, 
concebia a moradia como refúgio, através de um 
ambiente unitário, que é diferenciado espacialmente 
para satisfazer exigências particulares (descanso, 
alimentação, convívio, serviços, etc.). Suas mesas, 
camas e bancos encaixavam-se nas paredes ou eram 
gerados por elas, com o qual se reduzem em muito os 
elementos móveis. Sua mobília mais famosa foram a 
Dining Chair (1904, Darwin D. Martin House, Buffalo, 
NY) e a Office Swivel Chair (1904, Larkin Company 
Administration Building, New York). Acentuando linhas 
horizontais, materiais rústicos e ambientes contínuos, 
seus maiores trabalhos são a Robie House (1909, 
Chicago), o Taliesin Studio (1911, Spring Green, Wisc., 
reconstruído em 1925), a Millard House (1923, 
Pasadena, Cal.), a Edgar J. kaufmann ou Fallingwater 
House (1935/38, Bear Run, Penn.) e o Taliesin West 
(1937, Scottsdale, Arizona).  

 Nos EUA, particular relevo alcançaram 
as atividades da firma Knoll, que, a partir de 
1941, equivaleu numa espécie de continuação 
da Bauhaus alemã. Agrupava uma consistente 
equipe de arquitetos, designers e grafistas, e 
desenvolveu uma eficaz contribuição para 
definir o estilo da mobília no nosso século e 
para aperfeiçoar também as técnicas de 
fabricação em série com diversos materiais. Ela 
converteu-se num importante grupo industrial e 
comercial, com larguíssima difusão. Entre seus 
colaboradores, podem ser citados: 

 CHARLES (1907-1978) & RAY EAMES (1913-1988): 
casal de designers norte - americanos que se destacou 
pelo projeto orgânico de mobiliário, principalmente nos 
anos 40, quando mudou de Chicago para a Califórnia. 
Através de um jogo geométrico de planos e curvas 
complexas, desenvolveu novos métodos de criação e 
produção do mobiliário moderno, trabalhando em 
associação com o industrial Herman Miller. Suas 
poltronas apresentavam curvaturas compensadas em 
seu assento, em seu encosto e no apóia - cabeças, 
revestido de pele e sustentado por uma estrutura 
metálica; o pé é quádruplo e de metal. Entre seus 
maiores clientes estava a IBM e o próprio governo 
americano. Destacaram-se a LCM ou Lounge Chair 
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Metal (1945/46), a LCW ou Lounge Chair Wood (1946), 
a DAR ou Dining Armchair Rod (1950/53), a Rocking-
chair RAR 1 (1950), a Lounge Chair & Footstool 670/671 
(1956/57) e as Aluminium Group Side Chairs (1958). 

 HARRY BERTOIA (1915-1988): Designer italiano que 
mudou-se para os EUA em 1930, graduando-se em 
Detroit. Entre 1937 e 1943, estabeleceu um importante 
estúdio de trabalhos em metal, chegando a trabalhar 
com os Eames no desenvolvimento de técnicas de 
moldagem de madeira compensada. Suas cadeiras 
escultóricas de arame, desenhadas para a Knoll 
International por volta de 1951 alcançaram grande 
sucesso comercial, sendo a mais famosa a Diamond 
Chair (1950/52). 

 Após a recuperação geral a partir dos 
anos 50 e 60, iniciou-se outro período em que a 
renovação de conceitos continua, não só no que 
tange aos delineamentos gerais da arquitetura 
como também ao que corresponde à solução de 
aspectos parciais e concretos da mesma. Entre 
as inovações que ocorrem, podem ser citadas: 

 A utilização de novas técnicas e materiais, 
especialmente o plástico; 

 A consolidação dos esquemas derivados da produção 
industrializada em séries muito amplas; 

 A internacionalização das idéias acerca do que melhor 
resolve as necessidades da vida moderna; 

 A crescente aplicação das normas do desenho 
racionalizado para a obtenção de objetos e de utensílios 
diversos, perfeitamente adaptados à função que devem 
desempenhar.        

 Em todos os países europeus, surgiu 
a preocupação em criar arquetipos situados em 
linhas totalmente atuais, explorando os 
polímeros e as cores pop. Na França, nomes 
como os de R. Legrand e E. Martin, além de O. 
Mourges e P. Paulin, buscaram formas 
relaxantes e informais. Na Espanha, 
destacaram-se o Grupo R, cujas produções 
eram derivações dos móveis norte-americanos 
Knoll, e outros artistas, tais como Miquel Milá  e 
seu candeeiro de pé TMC de 1961 e Javier 
Carvajal com sua Poltrona Granada em fibra de 
vidro e espuma de poliuretano. Na Itália, por 
volta de 1965, Gae Aulenti, do grupo Casabella, 
assinala novas vias de originalidade em Milão. 

 OLIVIER MOURGUES (1939): Designer francês 
graduado em 1960, cujo trabalho caracteriza-se pela 
exploração de formas orgânicas e de técnicas 
contemporâneas, influenciado pela sua estadia na 
Suécia e na Finlândia, entre 1958 e 1961. Em 1963, 
trabalhou como designer de interiores para a Agence 
d’Architecture Intérieure Gautier-Delaye, em Paris, 
possuindo estúdio próprio de 1966 a 1976. Atualmente, 
é professor da School of Fine Arts em Brest, na 
Inglaterra. Seu mobiliário Djinn (1963/65) foi usado no 
filme “2001: Uma Odisséia no Espaço”, de Stanley 
Kubrick, cujo design tem influências do misticismo 
oriental islâmico. 

 PIERRE PAULIN (1927): Designer francês que 
começou a projetar mobiliário em 1954 para a Thonet e 
em 1958 para a Artifort. Entre 1967 e 1968, desenhou 
uma série de cadeiras estofadas e assentos de 
poliéster, que foram muito disseminados. Em 1968, foi 
premiado pela Ribbon Chair, Model N.º 582. Em 1970, 
projetou todo o mobiliário da Expo’70 de Osaka. Em 
1975, abriu a ADSA & Partners, associando-se a Roger 
Tallon e Michel Schreiber em 1984. Seu design busca 
uma postura relaxada e informal, visualmente resultando 
em formas esculturais abstratas, baseadas em 
conhecimentos ergonométricos e buscando sempre a 
liberdade de movimentos e conforto no sentar. 
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99..22..  PPÓÓSS--MMOODDEERRNNIISSMMOO  

 Vários antecedentes concorreram para 
o distanciamento cada vez mais acentuado dois 
ideais modernos, como as correntes estéticas 
do pós - Segunda Guerra Mundial (1939/45) na 
Europa e nos EUA, tais como, respectivamente, 
o neo - realismo italiano (Mário Ridolfi, Ignazio 
Gardella, Franco Albini e BBPR Studio) e o neo 
- historicismo norte-americano (Louis kahn, 
Robert Venturi, Robert Stern e Charles Moore).  

 A partir dos anos 70, o Movimento Pós - 
Moderno não se apresentava como um estilo 
que queria substituir o International Style, mas 
sim como a superação de suas limitações, 
utilizando-se de técnicas e procedimentos 
tradicionais, anteriormente abandonados, além 
de contribuir com inovações ligadas à própria 
heterogeneidade de cada sociedade. Ele 
passou a ser considerado uma revalorização da 
cultura arquitetônica, o despertar de uma nova 
sensibilidade e uma recuperação da tradição 

 Abandonando o Utopismo das 
vanguardas e rejeitando o reducionismo formal 
e material dos modernos, o design pós - 
moderno percebe a força criativa contida nos 
estilos e ornamentos históricos, plenos de 
significados e distantes historicamente, sem 
estar então preocupado em romper com o 
passado. Segundo JENCKS (1985), através de 
uma linguagem duplamente codificada - parte 
moderna parte não -, apresenta razões 
tecnológicas e semióticas para isso: seus 
arquitetos, utilizando-se da tecnologia 
contemporânea associada a métodos 
tradicionais, buscam comunicar-se com o 
público. 

 Considerado por muitos críticos como 
um neo - ecletismo, o pós - modernismo 
redescobre o ornamento, rico em elementos 
simbólicos e que provoca surpresas, levanta 
expectativas e influi na questão de gosto e 
identidade. Reinterpretando a história e o 
conceito de estilo, ele volta-se para a 
policromia, a figuração e a convenção 
arquitetônica (simetria, fachada principal, ordens 
arquitetônicas, etc.) 

 A EURODOMUS 3, celebrada em Milão 
em 1970, permitiu apreciar novas avaliações do 
sentido decorativo dos móveis e dos objetos de 
uso cotidiano com forte intervenção de 
designers e uma particular atenção ao 
delineamento global da sala de estar que pode 
ser considerada como o núcleo da vivenda 
moderna. O pós - modernismo encontra bases 

sólidas para a sua disseminação, não só na 
Itália, mas em toda a Europa e EUA. 

 Ele altera a fórmula de que “a forma 
segue a função”, pois para ele, a forma segue o 
gosto, a memória nostálgica ou simplesmente a 
moda. A solução espacial não nasce mais de 
um problema utilitário, mas é criada a partir da 
imaginação do arquiteto, que estabelece 
associações simbólicas tão sutis que, não raro, 
ele próprio é incapaz de refazer. Compondo 
imagens que têm força de estímulos para 
provocar reações e emoções, incorporam  os 
gostos da comunidade, sem idealismos ou 
abstrações. 

Suas principais características são: 

 Formalismo: dá mais ênfase ao aspecto visual 
(estética) que o conteúdo funcional de seus edifícios, o 
que leva à supervalorização de desenhos e perspectivas 
(seu veículo de difusão é o “belo desenho”, 
transformado em mercadoria, daí seu discutível 
hedonismo  (apologia ao prazer) e elitismo (alienação 
política - social); 

 Individualismo: preocupa-se com valores pessoais, 
buscando a criação de lugares e não de espaços 
anônimos, o que destaca fatores locais (topografia, 
clima, etc.) e culturais (psicologia, costumes, etc.); 

 Convencionalismo: reforça o conteúdo comunicativo 
da arquitetura através do uso de cores fortes (influência 
dos mass media e da Pop Art), sistemas clássicos de 
ordenação (simetria, eixos perspécticos, etc.) e 
materiais tradicionais (tijolo, madeira, pedra, etc.), 
embora não abandonando invenções contemporâneas; 

 Ornamentalismo: recupera formas e estilos do 
passado, reaproveitando ornamentos que são refeitos 
segundo o gosto e material contemporâneo, inclusive 
inspirando-se no kitsch, no Pop, no vernacular, 
comercial, etc.     

 O design pós - moderno procura-se 
casas funcionais e práticas onde se possa viver 
confortavelmente, com interiores animados por 
esteticismos de bom gosto escolhidos com 
flexibilidade estilística. Incorpora interessantes 
soluções para mesas, cadeiras, candeeiros, 
jarrões e sofás, com desenhos renovados, 
emprego de materiais pouco convencionais e 
aplicação de uma viva policromia . 

 Entre os maiores representantes do 
pós-modernismo em interiores, podem ser 
citados: 

 ROBERT VENTURI (1925): Arquiteto norte - americano 
que trabalhou até 1958 com Louis Kahn, aprendendo 
com ele seu sentido histórico de temporalidade. 
Juntamente com sua esposa, Denise Scott Brown, e de 
John Rauch, expressa, através de sua obra, a perda de 
fé em um só princípio de integração, buscando a 
anulação da “falsidade modernista” através da criação 
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da crise de sua eficiência, ou seja, da obtenção de uma 
beleza artificial e gratuita através da estilização histórica 
e do ornamento simbólico. Seu livro de 1966 
“Complexity and Contradiction in Architecture” propôs 
uma atitude mais consistente com seu tempo, 
apontando o valor estético da ambigüidade (presença 
simultânea de vários caracteres arquitetônicos) e da 
provocação (potencial comunicativo da transgressão e 
da ironia). Obras: Sede Central da Associação de 
Enfermeiros de Nort Penn (1960/62, Ambler, Penn.), 
Guild House (1960/63, Filadélfia), “My Mother’s House” 
(1962/65, Chestnut Hill , Penn.), Trubek House 
(1971/72, Nantucket, mass.), Pátio Franklin (1972/76, 
Filadélfia, Penn.), Tucker House (1974/75, Katonah, 
N.Y.) e New Castle County House (1978/81). 

 CHARLES MOORE (1925-1993): Arquiteto norte - 
americano influenciado pelas idéias de Frank Lloyd 
Wright sobre o “continuum” urbano, isto é, a cidade - 
território e a consciência ambiental. Para ele, a 
arquitetura circundava o corpo e portanto deveria ser 
pensada como pano de fundo de uma ação complexa. 
Assim, girava sua arquitetura em torno do conceito de 
“lugar” , ou seja, um espaço determinado e qualificado 
somente atingido a partir da presença ativa do homem, 
resultado de um processo de apropriação humana ao 
qual a arquitetura dá um valor de rito. Através de sua 
obra, procurou um centro vital do espaço habitativo e da 
função das paredes internas como diafragmas 
desenhados a luz e cor. Seus espaços arquitetônicos 
eram definidos como uma série de bastidores colocados 
de maneiras diferentes, cada um num determinado 
ponto do percurso, completando a analogia cenográfica. 
Destacaram-se as seguintes obras: Faculty Club da 
Univ. da Califórnia (1968, St. Bárbara), Burns House 
(1974, St. Monica) e Piazza d’Italia (1977/79, New 
Orleans). 

 ROBERT A. M. STERN (1939): Arquiteto norte-
americano que foi aluno de Robert Venturi em Yale e 
trabalhou com  Richard Meier, associando-se a John 
Hagmann em 1969. Seu trabalho procurou fundir a 
eloqüência visual do NY5 com o recurso desinibido e 
radical à memória das raízes americanas. Todas suas 
obras têm uma qualidade linear  e um rigoroso controle 
gramatical, através de elaborações cenográficas e 
releituras coloniais. Embasando sua arquitetura no 
respeito ao contexto local, faz alusões históricas, 
confiando no poder da memória combinada com os 
novos usos. Para ele, a arquitetura é uma arte 
essencialmente comunicativa, na qual os edifícios 
devem ser simbólicos e os projetos processos de 
assimilação cultural. Obras de destaque: Casa Própria 
em  Westchester County (1974/76, Armonk, N.Y.),  
Cohn Pool House (1981/82, Millneck, N. Y.), Refeitório 
Observatory Hill, Univ. de Virgínia (1982/84, 
Charlottesville) e Point West Place (1983/85, 
Framingham, Mass.) 

 HANS HOLLEIN (1934): Arquiteto austríaco, que iniciou 
seus primeiros trabalhos no final dos anos 60 como 
designer de interiores no estilo Pop Art, utilizava 
decorações como catalisadores de reações fantásticas, 
empregando formas naturais e históricas. Para ele, “a  
arquitetura é uma ordem espiritual que se faz realidade 
ao se construir”. Em escala em conceito, suas obras 
encontram-se a meio caminho entre arquitetura e 
mobiliário, pois se prestam a um tratamento ornamental 
através da colagem simbólica de elementos e a intenção 
de criar um espaço desfrutável ao invés de um invólucro 
anônimo de paredes nuas. Nenhum outro arquiteto 
conseguiu transformar, com tanto sucesso, as teorias 
iconológicas dos anos 70. Principais obras: 
Remodelação da Prefeitura de Perchtoldsdorf (1975/76), 

Agência de Viagens Austrian Airlines (1976/78, Viena), 
Städtisches Museum Abteiberg (1976/82, 
Mönchengladbach) e Museu de Arte Moderna de 
Frankfurt (1982/91). 

 ETTORE SOTTSASS (1917): Designer austríaco que foi 
o primeiro europeu a utilizar, nos anos 50, formas 
imaginativas em contraposição ao racionalismo e ao 
rigor funcionalista da Escola de Ulm. Nos anos 60, 
propôs um desenho que desenvolvesse as 
potencialidades humanas mais além das necessidades 
técnicas, incorporando mitos e símbolos para ampliar o 
marco da liberdade do indivíduo. Criando formas vitais e 
lúdicas que opunham-se à frialdade da produção em 
série, recebeu influências do expressionismo abstrato e 
da Pop Art. Suas fantasias formais e seus desenhos 
converteram-se paulatinamente em objetos, móveis e 
casas, introduzindo uma visão totalmente renovadora e 
desinibida do repertório industrial. Em 1981, funda o 
GRUPO MEMPHIS de Milão, aglutinador de todo tipo de 
experiências no campo do desenho pós-modernista. 
Destaca-se a Estante Suvretta (1982). Dentre os 
colaboradores do Grupo Memphis, destaca-se, nos anos 
80, o espanhol  JAVIER MARISCAL, que se situa na 
vanguarda com uma série de móveis metálicos e de 
peças soltas, como o carrinho Hilton ou o assento 
Colón. 

 ALESSANDRO MENDINI (1931): Arquiteto e designer 
italiano muito influenciado pelas teorias de Robert 
Venturi, principalmente pela necessidade de recuperar a 
capacidade significativa do design, aproximando-o dos 
gostos do usuário e da identidade com o ser humano. 
Em seu trabalho, predominam a epiderme - a película 
sensual, perceptiva  e simbólica de todo objeto ou 
espaço. Em 1973, criou a escola livre e experimental 
GLOBAL TOOL, da qual participaram Ettore Sottsass, 
Andrea Branzi e GAETANO PESCE (1939), entre 
outros. Mais tarde,  nos anos 80, formou STUDIO 
ALCHIMIA. Entre seus trabalhos, destaca-se a  Poltrona  
de Proust  (1978), a Cadeira Joe Colombo (1978), a 
Cadeira Dorifora (1984)  e o Museu de Arquitetura em 
Groningen (1990, Holanda). 

 ALDO ROSSI (1931): Arquiteto italiano que iniciou suas 
atividades no neo - realismo, mas que aos poucos, pela 
paixão intelectual pelo rigor loosiano e miesiano, 
caminha para uma rigidez geométrica cada vez maior, 
como Giorgio Grassi e Carlo Aymonino, com quem 
chegou a trabalhar. Encarando com suspeita a 
intimidade com a história e a psicologia dos neo -
realistas, partiu para a formulação de um programa de 
redução: um mundo de formas elementares, tiradas da 
geometria através do filtro da história, no qual procurava 
identificar imagens mentais da “memória coletiva”. Seu 
livro de 1968, “L’Architettura della Città”, introduziu as 
preocupações contextualistas e historicistas da pós - 
modernidade arquitetônica. No início dos anos 70, Rossi 
já possuía um procedimento compositivo, que consistia 
na junção de alguns arquétipos, tais como cilindros 
(coluna), quadrados com cruz no meio (janela), 
triângulos (frontão), semi - esferas (cúpulas) e prismas 
de matrizes ortogonais (paredes). Através da 
imprevisibilidade e da complexidade na conexão destes 
elementos, por tangência ou por compenetração, ele 
aos poucos afasta-se da composição clássica, embora 
mantenha as raízes nela. Algumas obras: Bairro 
Gallaratese (1969/70, Milão), Cemitério de Modena 
(1971/79), Colégio Primário de Fagnano Olona 
(1972/76), Teatro del Mondo (1979/80, Veneza),  
Moradias Sociais em Berlim (1981/88) e Hotel Il Palazzo 
(1988/90, Fukuoka).      
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 GRUPO SITE (1970): Fundado pelos artistas plásticos 
norte - americanos JAMES WINES e ALISON SKY, 
cujo nome significa “Sculpture in the Environmet”, 
procura dar uma visão alternativa da arquitetura 
contemporânea. Seus projetos têm desafiado 
consistentemente a uniformidade do ambiente 
construído, inspirando-se na informática e na ecologia. 
Estabelecendo um paralelo entre arquitetura e escultura, 
como com as obras de Christo ou Robert Smithson, 
permeiam seus projetos de elementos simbólicos e 
ironia. Projetou-se através das obras da cadeia de Lojas 
de Departamentos BEST (1974, Houston; 1977, 
sacramento, etc.). Principais obras: Indeterminate 
Façade Showroom (1975, Houston, Tex.), Ghost 
Parking Lot (1978, Hamden , Conn.), Forest Building 
(1980, Henrico, Vir.), Highway 86 da Exposição 
Universal de Vancouver de 1986, Four Continents 
Bridge (1989, Hiroshima) e Avenue 5 na Exposição 
Universal de Sevilla de 1992. 

 MICHAEL GRAVES (1934): Arquiteto norte-americano 
que foi o primeiro a abandonar o novo dogmatismo dos 
whites, passando a buscar a revitalização de arquétipos 
clássicos e empréstimos históricos de várias fontes, 
como o Art Déco e o Vernáculo. Iniciando com 
reelaborações neoplásticas, a partir de 1976, passou a 
utilizar transformações complexas de imagens antigas, 
através de molduras e frisos, frontões partidos, colunas 
e porticados, inserindo-se assim no Movimento Pós - 
Moderno. O humor é parte integrante de sua obra, como 
as realizadas para Disney, parecendo celebração do 
Kitsch. São obras suas: Benacerraf House (1967/70, 
Princeton, N. J.),  Ponte - Centro Cultural Fargo - 
Moorhead (1977, Minnesota), Edifício de Serviços 
Públicos (1982, Portland, Oregon), Humana Corporation 
Building (1983, Louisville, Kent.) e Museu de Newark 
(1990, New York). 

 Enfatizando aspectos ativos e de 
revalorização da vida citadina, os pós - 
modernos têm uma concepção diversa daqueles 
que os precederam, intervindo na cidade com o 
intuito de criar objetos arquitetônicos e áreas 
com grande identidade, dentro de um contexto 
social e democrático. Eles acreditam que o 
espaço urbano deva ser constituído pela 
presença física de objetos que mantenham 
relações entre si de continuidade e 
complementação. 

 Denomina-se CONTEXTUALISMO a 
teoria arquitetônica pós - moderna a partir da 
qual se contaminam os métodos e elementos 
típicos da linguagem moderna e tardomoderna  
com componentes da tradição, ou seja, o 
diálogo com o ambiente circundante e a 
recuperação da presença histórica. A 
arquitetura contextualista incorpora elementos 
do entorno, sejam aspectos culturais, ligados a 
usos e costumes tradicionais, ou ainda, a 
símbolos de “memória coletiva”, sejam aspectos 
físico - construtivos, como técnicas e materiais 
da região, prática que passa a ser conhecida 
por REGIONALISMO, principalmente nos anos 
80. O contexto é concebido como algo abstrato, 
numa soma não aritmética de sítio + história, 
fornecedor de elementos ou aspectos para o 

projeto arquitetônico ou a intervenção urbana 
(tipologias espaciais). 

 Entre as características da arquitetura 
contextual podem ser citadas: 

 Vernaculismo: inspira-se na arquitetura sem arquitetos, 
reaproveitando materiais e técnicas antigas, 
associando-as a procedimentos contemporâneos e 
criando tecnologias intermediárias, de modo a dar 
continuidade à tradição e conseguir efeitos emocionais 
(diálogo vivo com a substância histórica); 

 Realismo: baseando-se no entorno real e concreto, 
projeta de modo a encaixar, completar, responder ou 
mediar seus arredores, quiçá completando um modelo 
já existente ou introduzindo um novo, que deve 
harmonizar-se com o entorno e servindo de transição;    

 Tipologismo: tenta impor esquemas estruturais ou 
organizativos (tipos) invariáveis na história para a 
reconstrução da cidade sobre bases racionais, como o 
tema do Fórum Romano, da Casa - Pátio, da Galeria 
Coberta, etc.; 

 Regionalismo:  transforma materiais e formas 
existentes no entorno, usando-os nos novos edifícios ou 
traçados urbanos, além de forte impulso ecológico e 
negação de ornamentos aplicados na construção. 

 Entre os maiores expoentes da linha 
contextualista na atualidade, podem ser citados: 

 MARIO BOTTA (1943): Arquiteto suíço cuja obra 
personifica os princípios do movimento neo - realista  
italiano  (Grupo Tendenza) e as tradições artesanais de 
sua região. Tendo sido ajudante nos estúdios de Le 
Corbusier e de Louis Kahn, apoia-se no gosto pela 
geometria pura de ambos através de um classicismo 
primitivo. Suas obras apresentam certa sobrecarga 
formal que as caracteriza e que as faz destacar-se do 
fundo, no ato fundamental da arte clássica (contraste 
figura/fundo). Através do emprego inteligente de 
algumas figuras ou configurações que se repetem, suas 
obras estabelecem uma relação, forte e autônoma, com 
a diversidade do lugar, ou seja, uma tensão com o 
espaço caótico suburbano onde se situam. Trabalha 
com volumes prismáticos puros, rasgos como aberturas 
(ausência de janelas), exatidão construtiva e economia 
de meios expressivos, dando preferência pelo uso de 
blocos de concreto, paredes duplas e coberturas 
envidraçadas. Enfim, sua arquitetura caracteriza-se pelo 
respeito às condições topográficas e à sensibilidade 
regional, unida à ênfase na qualidade de execução e na 
ordem geométrica. Seus maiores encargos na Suíça 
foram: Banco Estatal de Friburgo (1977/82), Casa 
Rotunda em Stabio (1981) e Casa em Viganello, Ticino 
(1980/81). Na França, realizou o Teatro de Chambéry 
(1987).      

 OSWALD MATHIAS UNGERS (1926): Arquiteto alemão 
que considera autônomo qualquer tema arquitet6onico, 
autonomia esta que domina inclusive a história e a 
funcionalidade. Em meados dos anos 60, aparecem em 
sua obra as repetições de formas simples em fileira, o 
que evoluiu para repetições de estruturas prismáticas. 
Segundo ele, a cultura pode mudar, mas os tipos 
abstratos da moradia e do bloco perimetral  sempre se 
manterão, ainda que em permanente transformação. 
Nos anos 80, aparecem as referências simbólicas do 
contexto, como um traçado mais orgânico, além dos 
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terraços e galerias. Em seu livro “Arquitetura Como 
Tema” (1982), colocou que o prazer criativo estava na 
recombinação e transformação de temas. Seu trabalho 
caracteriza-se pela pouca atenção dada aos detalhes, 
uma vez que seus edifícios, tais como os de Rossi, 
parecem mais conceitos que construções, sendo mais 
esquemáticos que personalizados. A nível de desenho, 
traz de volta as axonometrias modernas frias e 
geométricas, reforçando suas bases racionalistas. 
Obras: Museu Alemão de Arquitetura (1979/84, 
Frankfurt), Hotel Berlim (1980), Complexo Residencial 
na Lützowplatz (1983, Berlim) e Edifício da 
Administração da Feira de Frankfurt (1983/5). 

 JOSÉ RAFAEL MONEO (1937): Arquiteto espanhol 
tendo sido professor em Madrid, Barcelona e também 
nos EUA, onde dirigiu a Escola de Design da 
Universidade de Harvard. Na década de 60, iniciou 
trabalhando nas linhas brutalista e neo-expressionista, 
projetando edifícios formados por grandes volumes e 
superfícies nuas. A partir dos anos 70, adotou fórmulas 
pós-modernas e um sentido historicista que o fez buscar 
nos elementos da arquitetura local a inspiração de 
algumas de suas obras. Suas obras integram-se 
perfeitamente ao contexto sem, no entanto, sacrificar 
sua identidade própria. Entre seus trabalhos, destacam-
se a Fábrica Diestre (1964/67, Saragoça), a Plaza de 
Toros de Pamplona (1966/67), o Edifício Urumea 
(1969/73, San Sebastián), a Prefeitura de Logroño 
(1976/81), o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 
(1980/86), o Edifício da Previsión Española (1982/87, 
Sevilla) e o Banco de Espanha de Jaen (1983/88).     

 ANTOINE PREDOCK  (1936): Arquiteto norte - 
americano graduado pela Columbia University em 1962 
e estabelecendo-se em 1967 em Albuquerque, no Novo 
México, atuando principalmente na região sudoeste dos 
EUA. Lecionou na UCLA e na California State 
Polytechnic University. Em seu trabalho, fez 
experiências com sistemas construtivos tradicionais, 
como o adobe, associando-os a técnicas modernas. É 
contra o formalismo pós-moderno, interessando-se mais 
pelo conteúdo e espírito da história. Através do 
contextualismo, não visa copiar formas  do passado, 
mas sim o sentimento, as estruturas construtivas, a 
força dos espaços e as qualidades abstratas. Para ele, a 
relação com o lugar deve ser uma constante. Obras 
mais importantes: Nelson Fine Arts Center, Arizona 
State University (1986/89, Tempe, Ariz.), Zuber House  
(1986/89, Phoenix, Ariz.), Las Vegas Library & Museum 
(1987/90, Nevada), Hotel Santa Fé, Euro Disney (1992, 
Marne-le-Vallée) e a Sede Administrativa da California 
Polytechnic University (1993, Pomona, Cal.). 

 KEITH OLSEN (1947): Arquiteto norte-americano 
formado pelo Illinois Institute of Technology, de Chicago,  
e associado a Ron Kruek, cuja estúdio é considerado 
um dos mais promissores da novíssima geração 
americana, destacando-se os projetos de interiores e 
residências. Inspirando-se em Mies van der Rohe, 
defende a supremacia do espaço, da proporção, da 
escala e da cor, associando a tudo isso o entendimento 
do lugar, de sua história e da responsabilidade que se 
tem em fazer um edifício que será parte do futuro 
daquele local, uma responsabilidade histórica e 
contemporânea ao mesmo tempo.  
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99..33..  UULLTTRRAATTEECCNNIICCIISSMMOO    

 As bases da linha HIGH TECH 
encontram-se em várias correntes das décadas 
de 50 e 60, como o tecnicismo e o formalismo. 
Nos anos 50, na Europa, o ambiente era de 
reconstrução, que ocorria baseada numa atitude 
neo - racionalista de busca da economia, 
eficiência e funcionalidade, contrapondo-se à 
amargura e tragédia trazidas pela guerra. 
Paralelamente, nos EUA, surgiu a necessidade 
de encontrar uma nova tipologia arquitetônica 
para os edifícios de escritórios que substituísse 
os arranha-céus em forma de torres românticas. 

 Conforme JOEDICKE (1970), a obra 
americana de Mies van der Rohe e o trabalho 
de alguns arquitetos europeus apontavam o 
emprego sistematizado do aço como material 
estrutural associado à vedação em vidro ou 
cerâmica vitrificada, solução que permitia a 
construção em grande altura e a criação de 
espaços amplos e flexíveis. Os arquitetos 
tecnicistas assinalavam que a beleza residia na 
técnica das construções, cabendo a eles 
ordená-la de modo a expressar a sensação de 
pureza e leveza.  

 As experiências de arquitetos como o 
alemão Egon Eiermann, o americano Richard 
Buckminster Fuller e as firma Harrison & 
Abramovitz, Roche & Dinkeloo e Skidmore, 
Owings & Merill (SOM), definiam as principais 
características da arquitetura tecnicista, 
principalmente entre 1949 e 1958, que eram: 

 Ênfase dos problemas técnicos, físicos e construtivos, 
resultando no purismo geométrico e na utilização de 
sistemas mecanizados (pré-fabricação, circulação 
vertical, climatização artificial, etc.); 

 Concepção purista e sentido sutil de proporções, 
intensificados pelo uso de materiais não - texturizados, 
estrutura metálica, cores platinadas, transparência e 
leveza (método de projeto centrípeto, ou seja, de fora 
para dentro); 

 Universalismo das soluções arquitetônicas, apoiado 
numa acontextualidade histórica e numa aplicação 
sistemática da idéia de flexibilidade a todo custo (planta 
neutra articulada por divisórias leves). 

 Nos EUA, principalmente entre 1966 e 
1978, o formalismo mostrou uma concepção  
arquitetônica que acentuava a forma (aspecto 
visual) frente ao conteúdo (fatores funcionais), 
isto é, valorizando mais os invólucros que a 
essência, o que conduziu a várias críticas, tanto 
positivas como negativas. Fazendo uma 
releitura da arquitetura moderna dos anos 20 e 
30, de modo neutro e assemântico, usa as 

mesmas formas que tinham simbolizado a 
esperança de mudar o mundo para agora 
demonstrar que este não podia mudar. 

 Em 1969, numa exposição do MoMA de 
New York, foi apresentado para a imprensa o 
grupo New York Five Architects (Peter 
Eisenamn, Richard Meier, Charles Gwatmey, 
John Hejduk e Michael Graves), que negava o 
brutalismo e o expressionismo ao reivindicar a 
volta da “especificidade arquitetônica”. Seus 
componentes, todos nascidos entre 1929 e 
1939, requeriam a superação dos limites 
racionalistas, através da abstração extremizada 
levada até o virtuosismo gráfico: a linguagem o 
International Style seria entendida como fato do 
passado e seria atualizada. 

 As principais características da 
arquitetura formalista do NY5 eram: 

 Rigor disciplinar e puritano, expresso através de uma 
racionalidade sofisticada e aristocrática inspirada nas 
formas puristas e neoplásticas dos anos 20, como as de 
Le Corbusier, Giuseppe Terragni e Gerrit Rietveld; 

 Incrementação da complexidade compositiva através do 
jogo criativo dentro da “jaula conceitual”, resultado do 
emprego de retículas, recorte e interpenetração de 
volumes, emaranhado estrutural em angulações e 
sugestão de mecanismos; 

 Independência da arquitetura da paisagem e da história 
(acontextualidade e anti-ornamentalismo), sendo que as 
plantas e fachadas marcam algumas transformações 
internas e aplicação de sistemas coordenadores.      

 O ULTRATECNISCIMO é considerado 
por alguns autores como um prolongamento do 
pensamento moderno que, a partir dos anos 60 
e 70, respeita as teorias e a linguagem dos 
precursores da “Estética da Máquina”, 
produzindo soluções amaneiradas. Mantém 
assim o compromisso com uma estética 
unificada e exclusiva, baseada na tecnologia e 
no universalismo 

 Segundo RAJA (1986), sua arquitetura 
é pragmática e tecnocrática na sua ideologia, 
levando a um extremo muitas idéias 
modernistas, de modo a ressuscitar e atualizar 
sua linguagem adormecida. A lógica moderna é 
exagerada, distorcida e transformada em algo 
belo pelo seu extremismo ou mordacidade. 
Também chamada de arquitetura HIGH TECH, 
sua beleza é resultado da perfeição técnica, ou 
seja, aqui, os meios da arquitetura passam a 
corresponder aos seus próprios fins. 

 Na opinião dos ultratecnicistas, o 
Movimento Moderno desenvolveu uma nova 
ideologia e um novo corpo de idéias para 



 91 

 

 

 

legitimar seus edifícios, porém estas tornaram-
se dogmas, o que não permite fazê-las atuar na 
realidade atual, em permanente transformação. 
Os pós - modernistas tentam buscar nas formas 
do passado a legitimidade da arquitetura do 
presente, mas a fragilidade de suas bases 
teóricas apontam para seu término como valor 
de moda. A novíssima tradição estaria sim 
fundamentada na evolução tecnológica, 
especialmente no uso de estruturas metálicas e 
sistemas informatizados, projetando-nos para o 
futuro. 

 Através da exposição brutal do 
conteúdo tecnológico de seus edifícios e, 
apoiando-se em sistemas de segurança e 
controle informatizado, os arquitetos High - Tech 
exageram no uso de reflexões e deflexões, a 
partir do emprego de materiais industrializados, 
mas sem abandonar um sutil senso de 
proporções de bases racionalistas.  

 Fundamentada nas pesquisas de 
Richard Meier e de todos os metabolistas e 
brutalistas, a arquitetura High - Tech tem as 
seguintes características mais marcantes:   

 Perfeccionismo:  faz uso amaneirado e decorativo da 
tecnologia, através de uma fantasia tecnológica levada 
ao extremo, buscando a perfeição executiva e a 
produção sistemática e dando ênfase a questões como 
proteção física, condicionamento térmico, isolamento 
acústico, iluminação natural e artificial, etc.; 

 Universalismo: desconsidera a memória histórica, o 
contexto urbano ou o domínio público, procurando 
soluções universais baseadas no uso da tecnologia 
contemporânea e de sistemas inteligentes; 

 Experimentalismo: aplica uma lógica radical, uma 
flexibilidade extremizada e uma ênfase circulatória e 
mecânica, através de uma atitude pragmática e voltada 
para a exploração de técnicas e materiais avançados; 

 Abstracionismo: abandona pressupostos simbólicos ou 
panfletários, apoiando-se no uso de formas e funções 
racionalizadas, sem apelos emotivos ou conotações 
expressionistas. 

Entre os maiores representantes da 
linha ultratecnicista podem ser citados: 

 RICHARD MEIER (1934):  Arquiteto norte-americano 
que trabalhou com o SOM e Marcel Breuer, começando 
a atuar independente em 1963. A fidelidade ao purismo 
arquitetônico corbusiano projetou-o internacionalmente. 
A partir do plano e da cor branca como elementos 
básicos, procura revelar contrastes, justaposições e 
superposições, numa sintaxe dos espaços internos e 
externos através de sua estratificação horizontal e 
vertical. Enfatizando uma tecnologia controlada, insere-
se no tardomodernismo pelo uso de grandes superfícies 
de vidro, retículo aplicada, planos delgados recortados e 
estruturas desprendidas da modulação básica. Obras: 
Smith House (1965/67, Darien, Conn.), Foffman House 
(1966/67, East Hampton, N.Y.), Twin Parks Northeast 

(1969/73, Bronx NY), The Atheneum (1975/79, New 
Harmony Ind.), Museu de Artes Decorativas de Frankfurt 
(1979/85), High Museum of Art (1980/83, Atlanta, 
Georgia) e Museu J. Paul Getty (1984, Los Angeles). 

 RICHARD ROGERS (1933): Arquiteto inglês, nascido 
em Florença, que estudou na escola AA de Londres e 
na Universidade de Yale, New Haven, nos EUA. 
Juntamente com sua esposa Sue e o casal Wendy e 
Norman Foster, formou o EQUIPE 4, que se dedicou 
desde o início à alta tecnologia. O Centro Pompidou de 
Paris (1973/77), o qual projetou com Renzo Piano, 
estabeleceu sua reputação internacional, graças à 
exposição estrutural e mecânica de seu conteúdo. 
Herdeiro da tradição funcionalista, Rogers leva a 
tecnologia ao virtuosismo de sua imagem e função, 
inclusive sendo considerado gótico pela busca do 
sentido puro da estrutura.  Suas obras são totalmente 
desprovidas de elementos habituais, como portas e 
janelas, sendo verdadeiras “caixas mágicas”, 
tecnicamente corretas. Em seus últimos trabalhos, tende 
a recuperar a imagem dos primeiros modernistas, como 
Erich Mendelsohn. Obras: Fábrica Reliance Controls 
(1966/67, Swidon, Witls., com o EQUIPE 4), Lloyd’s 
Bank (1979/84, Londres), Fábrica INMOS, New Port 
(1980/82, S. de Gales), Mercado de Valores de 
Billingsgate (1985/89, Londres) e Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos (1989, Estrasburgo). 

 (SIR) NORMAN FOSTER (1935):  Arquiteto inglês 
considerado um dos maiores expoentes da arquitetura 
High Tech. Abrindo seu estúdio independente do 
EQUIPE 4 em 1967, passou a se dedicar ao projeto de 
grandes estruturas industriais com vários associados. 
Considerado mais clássico que Richard Rogers, sua 
obra é mais clara, busca sempre conexões entre 
membranas e estrutura e explora todas as inovações 
tecnológicas disponíveis (“a forma segue a tecnologia”). 
Interessa-se enormemente pelos detalhes 
arquitetônicos, pela qualidade de execução e pela 
repetição de unidades modulares industrializadas, 
fazendo uma verdadeira celebração da imagem 
mec6anica e celebração da tecnologia. Seus maiores 
destaques foram com o Centro de Artes Plásticas 
Sainsbury, Univ. de East Anglia (1976/78, Norwich), 
Willis Faber Dumas, Ipswich (1974/75, Suffolk), Hong 
Kong & Shangai Bank (1979/85), Médiathèque, Maison 
Carrée (1984, Nîmes, França), Terminal do Aeroporto 
de Stansted (1980/91, Essex) e Century Tower (1992, 
Tóquio).    

 RENZO PIANO (1937): Arquiteto italiano bastante 
interessado pelas novidades tecnológicas e pela 
edificação ecológica, tendo trabalhado com Richard 
Rogers (a “máquina cultural”  Centro Pompidou) nos 
anos 70. Assim como os arquitetos da Escola High 
Tech de Londres), toma como ponto de partida as 
funções técnicas, procurando lograr uma qualidade 
estética particular e experimentos estruturais (chapas 
metálicas, membranas suspensas, cabos de aço, etc.). 
Recentemente, aplica tais conceitos em projetos sociais 
e cívicos, inclusive trabalhando com o engenheiro inglês 
Peter Rice de Ove Arup & Partners. Obras destacadas: 
Laboratórios de Investigação PATS Centre (1973/77, 
Cambridge, Inglaterra, com R. Rogers), Bairro 
Residencial Experimental em Corciano (1978/82, 
Perugia), Museu da Coleção De Menil (1981, Houston, 
Tex.), Supermercado Bercy II (1987/90, Paris), Stadio 
Nuovo (1990, Bari) e Exposição Colombo 92 (1992, 
Gênova). 

 NICHOLAS GRIMSHAW/ MICHAEL HOPKINS:  
Arquitetos ingleses também pertencentes à Escola High 
Tech de Londres. O primeiro associa as preocupações 
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expressivas da alta tecnologia com as questões 
ambientalistas. Utiliza-se de coberturas em elementos 
“shed”, vedações com lonas de fibras têxtil, controles de 
entrada de luz por células solares e fechamentos 
envidraçados. Seus maiores projetos são o Financial 
Times Building (1987/88, Londres) e o Pavilhão 
Britânico na Exposição Universal de Sevilla de 1992.  
Quanto a Hopkins, este tem uma fascinação especial 
por membranas suspensas, que são estabilizadas 
através de um engenhoso sistema de cabos metálicos e 
ancoragem de alta resistência. Sua obra mais 
importante é o Schlumberger Cambridge Research 
Center (1985), na Inglaterra, no qual emprega uma 
construção secundária relativamente complicada de 
pares de barras de pressão, que estão colocadas de 
forma verticalmente paralela entre si, e de cabos de 
tração fixados no solo.  

 GUSTAV PEICHL : Arquiteto austríaco considerado 
grande expoente do ultratecnicismo, cuja engenharia de 
seus edifícios fala a linguagem da estética mecânica 
nos anos 70 e 80. Reagiu ao pós - modernismo com 
caricaturas satíricas, sob o pseudônimo “Ironimus”. 
Atualmente, seus projetos não têm o mesmo impacto 
que anteriormente, mas mantêm suas características 
básicas de exploração do High Tech até as últimas 
conseqüências. Suas principais obras são: Estúdios da 
Rádio Estatal Austríaca ORF (1970, Salsburg), Estúdio 
da Rádio de Burgenland ORF (1981/83, Eisenstadt), 
Anexo do Städel Museum (1987/90, Frankfurt), o 
Kunstforum Wien (1988/89, Áustria) e o Kunsthalle de 
Bonn (1989/92). 

 GÜNTER BEHNISCH (1922): Arquiteto alemão cuja 
obra considera-se incluída na tradição orgânica da 
arquitetura moderna. Seu trabalho nos anos 60 
concentrou-se no projeto de escolas pré - fabricadas; 
cada vez mais decepcionado com a rigidez sistemática 
deste tipo de construção, buscou formas mais livres, 
variadas e flexíveis, além de projetos mais adaptados à 
ecologia, voltando-se para Hans Sharoun e Hugo 
Häring. A idéia de que “as novas técnicas e materiais 
conduzem a novas ordenações e possibilidades” é 
básica em seu pensamento. Seu trabalho mais 
conhecido é do Parque Olímpico para as Olimpíadas de 
Munique de 1972, para o qual consultou Frei Otto sobre 
as leves coberturas suspensas. Atualmente, explora as 
possibilidades do deconstrutivismo. Outras obras de 
destaque: Colégio Secundário de Schufersfeld (1975/87, 
Lorch), Hans Keller Haus (1983/84, Stuttgart), Biblioteca 
da Universidade de Eichstadt (1985/87), Instituto 
Hysolar da Universidade de Stuttgart (1986/87) e  
Museu Posta de Frankfurt (1982/90).  

 JEAN NOUVEL (1945): Arquiteto francês que 
ultimamente vem desenvolvendo uma pesquisa a nível 
de habitação social na França, onde se importa 
principalmente com o conteúdo tecnológico dos projetos 
Suas obras caracterizam-se pelo uso de materiais High 
Tech (alumínio, aço, reticulados metálicos, tubos 
fluorescentes e refletores) e pelo recurso da mutilação 
arquitetônica, através de rasgos, fendas e estrias, para 
dar a idéia de ruptura ou fragmentação irreversível. É 
um dos maiores expoentes da “Arquitetura 
Inteligente”. Sua obra de maior destaque é o Instituto 
do Mundo Árabe de Paris (1981/87).  

 RON ARAD (1951): Designer israelense que estudou na 
Architectural Association de Londres, formando-se em 
1979. Abriu estúdio próprio ONE OFF em 1981no 
Convent Garden, tornando-se um dos grandes 
expoentes do design britânico contemporâneo, 
juntamente com NIGEL COATES. Inspirando pela 
imagem mecânica e industrial, seu trabalho caracteriza-

se por chapas metálicas dobradas e formas anti - 
funcionalistas, que o aproximam da corrente 
deconstrutivista. Fez vários mobiliários e interiores, 
destacando-se a Rover Chair (1981), a Well Tempered 
Chair (1986/87), a Big Easy Volume 2 (1988), a AYOR 
Chair (1990) e o interior da Tel Aviv Opera House (1990) 

 SHIN  TAKAMATSU: Arquiteto japonês que se dedica 
ao tratamento decorativo de seus edifícios através de 
um arcabouço tecnológico, com a mesma devoção que 
os pós - modernistas usam colunas e cornijas clássicas. 
Sua arquitetura, que às vezes parece uma locomotiva a 
vapor ou um tanque de guerra, pode ser considerada 
como um jogo de formas de enorme exatidão. De modo 
acontextual, emprega janelas circulares e inserções 
metálicas no concreto, produzindo verdadeiras 
esculturas tecnológicas. Suas obras são a Clínica 
Odontológica “A Arca” (1981/83), o Origin III  (1985/86) 
e o Syntax Building (1988/90), todas em Kyoto. 
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99..44..  MMIINNIIMMAALLIISSMMOO  

No final dos anos 60, denominou-se 
MINIMALISMO a tendência a partir da qual se 
procurava expressar  o mínimo conteúdo de arte 
através de pesquisas básicas de cor e 
tonalidade, de superfície e textura e de volume 
e estrutura. Segundo sua teoria, dever-se-ia 
retirar os traços estéticos, tais como forma, 
textura, cor e volume, do objeto artístico e 
reduzi-lo a estruturas primárias puras, ou seja, 
àquele mínimo que, de longe e na sua essência, 
lembra arte. 

Baseando-se assim em um método de 
rejeição, o que valia não era aquilo que se 
colocava, mas sim aquilo que se deixava de 
fora. Cunhada pelo filósofo Richard Wolheim, 
em 1965, a expressão Minimal Art, passou a 
ser aplicada em todos os campos artísticos, 
principalmente pelos norte - americanos, 
atingindo a arquitetura nos anos 70 e 80. A 
arquitetura minimalista enfatiza a pureza 
absoluta, a ordenação geométrica e a clareza 
conceitual, eqüivalendo, pois, a um retorno 
disciplinador dos princípios básicos do 
racionalismo ortodoxo. Para seus arquitetos, as 
obras devem se expressar através de uma total 
abstração, simplicidade e alto grau de 
acabamento.  

 Segundo GABLIK (1991), os 
minimalistas compartilham com Piet Mondrian a 
crença em que uma obra de arte deve ser 
completamente concebida pela mente antes de 
sua execução. A arte era uma força pela qual a 
mente podia impor sua ordem racional às 
coisas, mas a única coisa que a arte, em 
definitivo, não era, de acordo com eles, era 
expressão.  

 Assim, introduz-se um cubo 
epistemológico, que simbolizava um 
compromisso com a clareza, com o rigor 
conceitual, a literalidade e a simplicidade. 
Desejava-se  desviar a arte para um rumo 
alternativo de metodologias mais precisas, 
medidas e sistemáticas, contrapondo-se à Pop 
Art. Conjugando o cubo ao infinito, transmitia-se 
uma impressão de perfeito equilíbrio e produzia-
se uma simetria visual que nunca se desvia de 
seu campo rigidamente planejado. Como 
destaques, podem ser citados artistas como 
Frank Stella, Sol LeWitt, Carl Andre, Dan Flavin, 
Robert Morris e Donald Judd.  

 A obra de arte passa a ter o mínimo 
possível de elaboração formal, utilizando-se de 
materiais já industrializados. Cria-se esculturas 

com módulos (padrões) que se repetem e se 
combinam segundo regras matemáticas, 
mudando de uma exposição para outra. A 
arquitetura apega-se às heranças loosiana e 
miesiana, tendo as seguintes características:  

 Industrialismo: enfatiza a perfeição técnica e a pureza 
absoluta, através do emprego de materiais 
industrializados (elogio à tecnologia e não tecnolatria), 
como a madeira compensada, a cerâmica vitrificada, o 
aço inoxidável, o alumínio, a fórmica,  o vidro, as pedras 
nobres, os materiais sintéticos, entre outros; 

 Purismo: fundamenta-se no emprego de estruturas 
primárias (superfícies e volumes puros compondo 
espaços neutros) e na exploração das qualidades 
mínimas da matéria, como cor e textura (efeitos de 
contrastes, de luz-e-sombra e de transparências);; 

 Anti-ilusionismo: busca uma radical simplificação, 
guiada pela padronização e repetividade, mas sem 
abandonar valores históricos ou culturais, preocupando-
se com questões contextuais e tradicionais; 

 Funcionalismo: apoia-se no uso racional e lógico dos 
espaços, expondo grande fluidez espacial e formas 
austeras racionalistas,  tendo como principais baluartes 
a economia, a ordem e a eficiência. 

 Os maiores representantes da linha 
minimalista são: 

 LUIS BARRAGÁN (1902-1988): engenheiro mexicano 
que se destacou pelos seus projetos expressarem um 
prazer estético incomum, através da combinação entre o 
poético e o prático, reconciliando homem e natureza e 
explorando a pureza volumétrica, a fluidez espacial, o 
jogo de luzes e cores e o emprego de elementos 
naturais, tais como muros, rocha, água, etc. Muito 
preocupado com a história do lugar (obras  de La Paz y 
Colinas e Casa Gonzalez Luna, 1929, ambas em 
Guadalajara, Jalisco), passou a fazer, nos anos  50 e 
60, uma espécie de síntese entre o cubismo, o 
neoplasticismo e o regionalismo, procurou criar uma 
arquitetura temporal, opondo-se a estabelecer um estilo 
ou fazer escola. Foi sempre contra cópias, inclusive 
suas. Para ele, a arquitetura era conceito, magia, 
surpresa, cor e encantamento, e não somente formas 
simples, que tornam-se monótonas e absurdas. Suas 
obras caracterizam-se por uma volumetria pura ausente 
de decoração, mas com fluidez espacial, pátios internos 
e muros - reforço a costumes latinos, como unidade da 
moradia e trabalho no mesmo lugar, privacidade de 
pátios e ligação com os vizinhos, fornecendo segurança 
e conformando a rua. Entre suas principais obras na 
Cidade do México, destacaram-se: a Casa Figueroa 
(1940), os Jardins em El Cabrío  e Bairro Residencial El 
Pedregal de San Angel (1944), a Casa do Arquiteto em 
Tacubaya (1947), a Capela Corazón de Maria (1955, 
Tlalpan), as Torres da Cidade Satélite (1957, com 
Mathias Goeritz) e sua Trilogia Eqüestre , que se 
compõe dos Haras Las Arboledas (1961), Los Clubes 
(1964) e San Cristóbal (1968), todos caracterizados 
pelas síntese de elementos modernos e tradicionais 
reinterpretados com alto grau de abstração. Entretanto, 
sua obra prima foi a Casa Gilardi (1980, Cid. do México) 
, com cores - rosa, vermelho, amarelo e azul - e 
volumetria únicos num neoplasticismo espacial: através 
da variedade ambiental com jogos de luzes e  da 
relação entre água e luz na piscina com pilar vermelho 
(texturas e contextualidade). 
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 RICARDO LEGORRETA: arquiteto mexicano discípulo 
de Luis Barragán, que participa de seu Contextualismo, 
através do trabalho com muros, cores e luzes, 
transportando os conceitos do mestre para escalas 
maiores. Utiliza-se de variado jogo de formas e espaços, 
além do colorido e da trama para filtrar a luz. Na Cidade 
do México, seus maiores trabalhos são: o Hotel Camino 
Real (1968), a Fábrica IBM (1977) e o Edifício de 
escritórios BANAMEX (1981). 

 ÁVARO SIZA (1933):  Arquiteto português cuja obra 
caracteriza-se por um purismo ímpar a nível mundial, 
que surge como “ato disciplinador” do anarquismo que 
imperou nos anos 60 e 70. Inspirado pelos racionalistas 
do início do século, usa desde traçados reguladores até 
a disciplina dos ritmos, passando pelo correto valor das 
superfícies, pela relação dialética entre espaço 
interno/externo, pela “desmaterialização” das paredes e 
pelo uso de formas geométricas e puras, tanto a nível 
espacial, dando importância ao percurso do observador, 
como a nível de cor, com a predominância do branco. 
Sua arquitetura baseia-se no geometrismo elementar e 
platônico, como uma fusão da arquitetura popular e o 
racionalismo moderno, trabalhando sem decorações, 
poucos materiais e economia construtiva. Suas obras de 
destaque são o Restaurante Boa Nova (1958/63, Leça 
da Palmeira), Casa de Caxias (1970/72, Vila do Conde), 
Bloco Habitacional da Quinta da Malagueira (1977, 
Évora) e Casa Avelino Duarte (1981, Ovar). 

 STEVE HOLL (1947): Arquiteto norte-americano que 
estudou em Washington, Roma e Londres, começando 
sua carreira na Califórnia e, em 1976,  abrindo seu 
estúdio em New York. Tendo lecionado em várias 
universidades, é professor da Columbia University 
desde 1981. Através das suas obras, busca “a essência 
ilusória da arquitetura”, através de um ritmo sutil e 
abstrato, além da rejeição filosófica da lógica comercial 
que penetrou tão profundamente na arquitetura 
contemporânea. Principais obras: Hybrid Building 
(1984/88, Seaside, Florida), Berkowitz-Odgis House 
(1984/88, Martha’s Vineyard, Mass.), AGB Library de 
Berlim (1988) e Stretto House (1989/92, Dallas, Texas).   

 TADAO ANDO: Arquiteto japonês que parte da tradição 
japonesa da modéstia e da pureza, através de um 
neomodernismo minimalista que protesta tanto contra o 
consumismo estendido como o tradicionalismo 
romântico. Através da composição disciplinar de formas 
geométricas, austeras superfícies e galerias e materiais 
tradicionais e simples (madeira e pedra combinados 
com  vidro e concreto), confere força aos seus projetos, 
carregados de valores contemplativos orientais. Seus 
maiores trabalhos são a Casa Ueda (1979, Okayama), o 
Times Building sobre o Rio Kamo (1984, Kyoto), a 
Capela no Monte Rokko (1985/86, Kobe), a Igreja de 
Tomamu (1985/88, Hokkaido) e o café em Kyoto (1986).  

 TOYO ITO & MINORU TAKEYAMA (1934): Arquitetos 
japoneses que associam a austeridade e pureza do 
minimalismo à tecnicidade High Tech, criando um estilo 
oriental novo, caracterizado pela grande fluidez 
espacial, ressonância material e perfeição técnica. A 
partir da natureza universal e arquetípica da linguagem 
clássica, incorporam valores como a racionalidade, a 
lógica e a precisão, buscando sempre a harmonia e 
equilíbrio das proporções. Destaca-se o Hospital 
Nakamura Memorial (1978/80, Sapporo). 

 TAKEFUMI AIDA (1937): Arquiteto japonês que se 
fundamenta num estilo básico e próximo à estética 
Shinto, associando a utilização de materiais 
industrializados convertidos em formas geométricas 

platônicas, como arcos semicirculares, frontões retos e 
muros-janelas de quadrados subdivididos. Faz 
complexas assimetrias espaciais, lembrando o 
neoplasticismo holandês, num hibridismo pós-
modernista representado pela fusão entre o elemento 
construtivo sensível e a composição racional e mínima. 
Destacam-se o Motel em Shiobara (1975/76, Tochigi) e 
a Casa Bloco de Brinquedo III (1980/81, Tóquio). 

 SHIRO KURAMATA (1934-1991): Arquiteto e designer 
japonês que começou a atuar independente a partir de 
1965. Nos anos 80, produziu projetos para Menphis e, 
no final da década, para  Vitra, Toyo Sash Co. e Kokuyo 
Co. Sua reputação cresceu a partir do desenho de 
interiores, principalmente aqueles para Seibu, Esprit e 
Issey Miyake. A partir de uma cuidadosa escolha de 
materiais e sentido de proporções, produziu um 
mobiliário de refinado senso de claridade e espaço. 
Seus trabalhos criam formas minimalistas não usuais, 
leves e transparentes. Suas cadeiras mais famosas 
foram a How High the Moon (1986/87), a Begin the 
Beguine - Homenagem a Joseph Hoffmann (1985)  e a 
Miss Blanche Chair (1989).    

 

 

 

 



 95 

 

 

 

99..55..  MMAAXXIIMMAALLIISSMMOO  

 Fenômeno artístico contemporâneo, a 
Deconstructional Art é resultado da 
confluência de trabalhos de vários artistas nos 
anos 80 e 90. Suas bases teóricas encontram-
se na filosofia de Jacques Derrida, que se utiliza 
dos conceitos de perda de centro e de negação 
da unidade e ordem: cada realidade humana ou 
objeto é uma totalidade estruturada e 
significativa que, quando articulada no próprio 
sistema, permite-nos descobrir suas leis 
internas e buscar sua estrutura profunda. Isto 
pode ser exemplificado pela própria linguagem. 

 Nas artes, sua intenção básica é 
explorar a relação entre a instabilidade da 
vanguarda construtivista, do início do século, e 
a estabilidade dos preceitos modernos, 
rompendo conceitos e formas tradicionais, 
subvertendo ou substituindo valores, como os 
de equilíbrio e unidade, por uma estrutura 
intrinsecamente falha. Até então, sempre 
buscou-se a estabilidade, a ordem e a pureza.  

 Segundo MONTANER (1993), as 
formas sempre foram compostas de maneira 
que evitassem conflitos entre si, e qualquer 
desvio da estrutura ou impureza era 
considerada uma ameaça à harmonia. Foi no 
Construtivismo soviético que as possibilidades 
inquietantes foram vistas pela primeira vez: 
havia uma composição desarmônica através de 
formas puras, mas que se dissolveu à medida 
que enfrentou o problema da construção e a 
influência dos ideais de pureza do Movimento 
Moderno.  

  O objeto artístico torna-se alvo 
de toda a inquietação teórica, inquietação esta 
não produzida por um novo espírito do tempo, já 
que não se trata de um movimento, e nem é 
produto da angústia pessoal, mas sim que é a 
anulação de inibições formais tradicionais. 
DECONSTRUTIVISMO não é destruição, 
demolição ou dissimulação: não se destrói, 
apenas se evidencia uma impureza reprimida. 
Não se desmonta a obra, mas sim localiza-se os 
dilemas inerentes em seu interior. A arte da 
deconstrução não se coloca como vanguarda 
nem como retórica do novo: apenas se propõe a 
explorar a debilidade da tradição, procurando 
expor a estranheza oculta sob a mesma, não 
querendo superá-la, mas sim alterá-la. Não é 
uma projeção do futuro (tardomodernismo) nem 
um resgate historicista (pós - modernismo): é 
uma tentativa de entrar debaixo desta tradição 
viva, irritando-a por dentro. 

 Conforme CEJKA (1993), o 
Deconstrutivismo arquitetônico passou a ser 
conhecido internacionalmente a partir de uma 
exposição no MoMA, New York, em 1988, 
dirigida por Philip Johnson, embora os trabalhos 
de Peter Eisenman já o tivessem antecipado. 
Segundo os próprios arquitetos, “a arquitetura 
deconstrutivista é fruto do reconhecimento do 
caráter imperfeito do mundo moderno e a 
tentativa de expressar os prazeres da 
incomodidade”. 

 Entre os trabalhos deconstrutivistas de 
Peter Eisenman, podem ser citados o Centro 
Wexner de Artes Visuais da Ohio State 
University  (1982/89), o Biocenter da 
Universidade de Frankfurt (1987) e o Jardim do 
Parc de la Villette de Paris (1986, com Jacques 
Derrida). 

 Na teoria deconstrutivista, a idéia da 
forma pura foi alterada. A forma é contaminada, 
torturada e interrogada, desafiando a harmonia 
e a estabilidade: o sonho da forma pura torna-se 
pesadelo. As principais características da 
arquitetura deconstrutivista são: 

 Fragmatismo: desagrega os elementos e as variáveis 
construtivistas (linhas, planos e volumes), não pela ação 
de uma força externa ou fratura, mas pela exploração de 
uma tensão geométrica interna, que se torna expressa, 
resultando em formas e espaços fragmentados e 
complexos;  

 Materialismo: concentra-se no emprego de materiais 
contemporâneos, como chapas metálicas, malhas e 
telas, espelhos e vidros, além de concreto armado e 
outros revestimentos, abusando em sobreposições e 
reflexões, numa composição caótica;  

 Anti-funcionalismo: desenvolve uma coerência 
arquitetônica ao enfrentar os problemas básicos da 
construção - estrutura e função -, apesar de o fazer de 
maneira pouco convencional; primeira a forma é 
perturbada e só então um programa funcional é dado a 
ela: a função segue a deformação; 

 Anti-utopismo: abandona modelos universais ou 
esquemáticos, visando fazer com que a forma se 
produza novamente a partir de si mesma, se reproduza; 
cada trabalho interroga a linguagem “pronta-para-o-uso” 
dos modernos, descobrindo, reprimidas entre as formas 
puras, a impura e enviesada geometria, os volumes 
torcidos, os planos dobrados e as linhas de colisão; 

 Na arquitetura da deconstrução, produz-
se a sensação de desassossego e insegurança 
(pisos, tetos e paredes parecem mover-se de 
modo desconcertante) , mas não de fragilidade, 
uma vez que os projetos são firmes através de 
uma solidez organizada de maneira pouco 
familiar. A estrutura é sacudida, retorcida, 
empenada e ainda assim solidificada, 
resultando em descontinuidade, desarmonia, 
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planos fraturados e linhas diagonais: é a 
expressão do caos, que no sua essência possui 
uma ordem incomum.  

 COOP HIMMELBLAU (1968): Grupo austríaco de 
arquitetura formado pelo arquiteto austríaco WOLF D. 
PRIX (1942) e pelo arquiteto polonês HELMUT 
SWICZINSKY (1944), que explora as análises e 
soluções da deconstrução. No final dos anos 60, estava 
experimentando construções neumáticas de modo 
futurista e nos 70 desenvolveu plásticas construtivistas, 
que serviram de base à deconstrução de algumas lojas 
vienenses  (p. ex., os Calçados Humanic.) nos anos 80. 
Tendo como base a obra de Hans Hollein, seus projetos 
baseiam-se no princípio da união entre elementos 
funcionais modelados estruturalmente. A rotação e a 
oscilação dos componentes arquitetônicos individuais 
questionam as convenções visuais de forma a criar uma 
identidade própria. Em sua obra, o atrativo reside no 
contraste entre o não usual e o trivial, no qual o cliente 
tem as funções normais que necessita, mas que são 
molestadas por uma excitante plástica arquitetônica 
(“form follows fiction”). Principais obras: Reis Less 
Sphere (1971, Basel), Café Anjo Caído (1980/81, 
Viena), Blazing Wing (1980, Essen), Dependência 3 da 
Fábrica Funder de St. Veit, Glan (1988/89, Kärnten, 
Áustria), Reconversão de Telhado da Falkestrasse 6 e 
Sala dos Advogados Schuppich (1983/88, Viena), Nova 
Cidade Melun-Senart (1987) e Teatro Ronacher (1987, 
Viena). 

 ZAHA M. HADID:  Arquiteta iraquiana estabelecida na 
Inglaterra, que participou da AA (Architectural 
Association) - escola londrina dirigida por Alvin Boyarski, 
em que, nos anos 70, trabalharam Bernard Tschumi, 
Rem Koolhaas e outros, cujo trabalho, influenciado 
diretamente por Peter Eisenman,  fundamentava-se nos 
ideais dos suprematistas e construtivistas russos -, que 
foi a primeira a modificar o partido arquitetônico 
deconstrutivamente, através da alteração geométrica 
por escavações a aterramentos topográficos. Sua 
projeção deu-se depois de obter o primeiro lugar no 
concurso internacional para a Sede do clube The Peak 
(Hong Kong, 1983). Neste, associou elementos 
modernistas (rampas, pilotis e tetos planos) a elementos 
dos anos 50 (paredes delgadas e seções em formas de 
diafragmas), abandonando a geometria ortogonal e 
vazando a zona intermediária, na qual vigas sustentam-
se sobre finos suportes oblíquos. Além disso, tratou 
radicalmente o terreno, aplainando-o todo e criando 
terraços geométricos e arestas vivas. Suas propostas - 
inclusive mobiliário e interiores -caracterizam-se pelo 
conflito entre espaço interno e externo, pela subdivisão 
em unidades ortogonais pontiagudas e irregulares, pelo 
uso de curvas facetadas e  pelo diálogo entre o vazio e 
a densidade. Principais obras: Edifício Multiuso (1989, 
Dusseldorf), Restaurante Monsoon (1989/90, Sapporo) 
e Edifício do Corpo de Bombeiros da Fábrica de Móveis 
Vitra (1992, Weil-am-Rhein).  

 BERNARD TSCHUMI: Arquiteto suíço que lecionou na 
AA (Architectural Association) de Londres, mantendo lá 
contato com a vanguarda dos anos 70 e tornando-se 
famoso por ganhar o concurso para a ordenação do 
Parc de la Villette (1982/90), na periferia de Paris. 
Utilizando-se de pontos (pavilhões construtivistas de aço 
chamados folies), linhas (caminhos elevados ou térreos) 
e superfícies (áreas verdes ou não, limitadas por formas 
orgânicas ou água), faz uma superposição 
deconstrutivista de diferentes sistemas. De modo geral, 
embasa seus projetos em sistemas que partem de uma 
estrutura ideal - uma forma pura -, mas que vão se 
sobrepondo uns sobre os outros, distorcendo a ordem 

básica. Seu trabalho desafia a forma pelo conflito de 
forças, tendo como módulo o cubo básico, que é sempre 
legível interna e externamente. Seu maior discípulo é 
NIGEL COATES, do Grupo NATO (Narrative 
Architecture Today). Destacam-se também o Edifício da 
Administração do Departamento de Estrasburgo e 
Projeto do Concurso da Ópera de Tóquio. 

 DANIEL LIBESKIND: Arquiteto polonês, também 
participante da AA (Architectural Association) londrina e 
que trabalha em Milão, Itália, propondo, através de suas 
obras, o critério da contorção geométrica para a 
exploração da lógica da arquitetura e da cidade. Seu 
trabalho mantém um parentesco direto com as 
composições e projetos similares do arquiteto russo El 
Lissitzki por volta de 1920. Diferenciando-se dos outros 
componentes da AA, Libeskind criou seu próprio 
sistema formal, mecânico e tecnicista, próximo à 
música, à escultura e às matemáticas, tendo sido 
influenciado pela busca especulativa do mágico 
empenhada por John Hejduk nos anos 80. Em suas 
obras, a multiplicidade de planos internos desloca as 
formas e volumes, embora a pele da estrutura limite o 
caos. Obras mais destacadas: 5 Arctic Flowers (1979), 
Ala Alef  e City Edge (1987, Berlim) e Projeto do 
Concurso do Museu Judeu de Berlim (1989). 

 GRUPO OMA (1975): Grupo norte-americano, que 
significava Office for Metropolitan Architecture e cuja 
arquitetura deconstrutivista é bem mais moderada que 
de Coop Himmelblau ou Hadid, fundado pelos arquitetos 
holandês REM KOOLHAAS (1944) e grego ELIAS 
ZENGHELIS (1937), que também estudaram na AA 
londrina. Iniciou-se, inspirando-se pelo Archigram 
liderado por Peter Cook e pelo Superestudio de Adolfo 
Natalini com projetos bastante surrealistas para New 
York, como o Exoduz Project (1972) e o Hotel Sphinix 
(1975), além do livro “Delirious New York” (1978), 
passando a questionar a forma através da obliqüidade 
de planos, procurando sempre o diálogo/conflito entre a 
linguagem modernista e os ângulos construtivistas.  Em 
1980, ao retornarem para a Europa, seus membros 
fundaram três estúdios (Rotterdam, Londres e Atenas), 
começando a trabalhar independentes. A obra recente 
de Koolhass é expressão da ênfase na autonomia da 
cada peça arquitetônica e a vontade de recriar novas 
idéias de espaço. Entre suas obras encontram-se o 
Boompjes Project (1982, Rotterdam), o Danstheater ou 
Teatro Nacional de Dança (1984/87, La Haya, Holanda) 
e o Centro de Arte e Tecnologia dos Mass Media 
(1989/90, Karlsruhe).  

 FRANK GEHRY (1929): Arquiteto canadense formado 
nos EUA, onde em 1962 estabeleceu-se como 
profissional em Los Angeles, Califórnia. Seu trabalho 
consiste num processo de romper, retorcer, fragmentar 
e descobrir partes do sistema construtivo, expressando 
assim uma vitalidade de dentro para fora, da estrutura 
para a forma. Sem uma ligação muito direta com as 
fontes inspiradoras dos arquitetos europeus, 
interessava-se mais pelo trato com materiais baratos e 
fáceis de manusear, como chapas onduladas ou de 
madeira). Destacou-se também no design de mobiliário 
(Easy Edges Collection, 1972; Powerplay Chair, 
1990/92). Sua arquitetura, caracteriza-se pelo conflito 
entre a morfologia interna e externa, no qual as formas 
são retorcidas e agregadas em tensão geométrica. Além 
disso, introduz elementos escultóricos em seus edifícios, 
por considerar a arquitetura também escultura e querer 
criar o inesperado. Principais obras: Gehry House 
(1978/88, Sta. Monica), Loyola Law School (1981/84, L. 
A.), Califórnia Aerospace Museum (1983/84, L.A), 
Norton House (1983, Venice, Cal.), Chiat/Day Main 
Street (1984/91, Venice), Schnabel House (1986/89,  
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Brentwood, Cal.), Vitra International Furniture 
Manufacturing Facility & Museum (1989, Weil-am-Rhein, 
Alemanha), University of Toledo Art Building (1990/92, 
Toledo, Ohio) e  American Center em Paris (1993). 

 ERIC OWEN MOSS (1943): Arquiteto norte-americano, 
que se graduou em 1965 , mestre pela UCLA em 1968 e 
por Harvard em 1972, abrindo estúdio próprio em 1976. 
Em seu trabalho, bastante concentrado na Califórnia, 
especialmente em Culver City, enfatiza materiais 
invulgares (“junk”), tais como correntes velhas, 
armaduras quebradas e outros elementos incongruentes 
que ocupam lugar em seus edifícios, como se fizessem 
parte de uma escultura moderna. Considerado por Philip 
Johnson um “joalheiro da sucata”, continua fazendo 
experimentações com materiais e formas inesperadas, 
segundo ele, um comentário social e político sobre o 
mundo e a forma como funciona. Principais obras: 
Central Housing Office, Univ. da California (1986/89, 
Irvine); 8522 National Boulevard (1986/90), Lindblade 
Tower (1987/89), Paramount Laundry (1987/89) e Gary 
Group (1988/90) todos em Culver City; e 
Lawson/Westen House (1988/93, Los Angeles). 

 GRUPO MORPHOSIS: Grupo norte-americano, cujo 
mentor e fundador foi o arquiteto californiano THOM 
MAYNE, formado em 1968 e mestre por Harvard em 
1978, que lecionou na UCLA, Harvard e Yale, tewndo 
sido bastante influenciado por Peter Eisenman.  
Segundo ele, “a propensão modernista para a unificação 
e a simplicidade tem de ser abolida”. Seu trabalho tem 
salientado a importância das alterações sociais, como o 
papel crescente das comunicações eletrônicas e o 
“colapso de uma convenção social da vida em comum”. 
Com alguns componentes japoneses, o grupo insiste em 
quebrar a fronteira entre o interior e o exterior dos 
edifícios, interessando-se pela teoria do caos e por 
outros conceitos científicos recentes como forma de 
explicar e justificar a diversidade e as formas 
aparentemente desordenadas por ele propostas. Sua 
obra, ainda, tenta mudar a relação entre construção e 
natureza, para se tornar a arquitetura mais um “suporte” 
do que uma “dominante”. Principais obras: Lawrence 
House (1981, Califórnia), Venice House III (1984, 
Califórnia), Kate Mantilini Restaurant (1986, Bervely 
Hills) e Crawford House (1987/92, Montecito, Cal.).od).  

 PETER WILSON (1950) & JULIAN BOLLES (1948): 
Arquitetos australianos associados que partem da busca 
de uma nova percepção para uma época de constante 
mudança., movimento e fragmentação dentro de um 
sistema de objetos desmaterializados e transparentes, 
uma cultura que não possui hierarquias absolutas e na 
qual predomina a informação eletrônica e invisível. Para 
desenvolver sua arquitetura, fundamentam-se 
especialmente na “forma barco” e em estruturas - 
pontes, inspirando-se nos trabalhos da AA londrina. 
Principais obras: Biblioteca Municipal de Münster 
91987), Ninja House (1988) e Street Cosmos Building 
(1988,  Tóquio).  

 PHILIPPE STARCK (1949): Designer francês, que se 
destaca pelo desenho deconstrutivista de mobiliário. 
Trabalhou entre 1969 e 1979 como diretor de arte do 
estúdio de Pierre Cardin, a partir de quando tornou-se 
autônomo, dedicando-se a interiores e design. 
Desenhou móveis para Vitra, Disform, Driade, Baleri e 
Idée, tornando-se professor visitante da Domus 
Academy de Milão em 1986. Seu trabalho provoca 
impacto visual pela simplicidade e pela inventividade 
formal e material, sendo leve, firme e agudo, associando 
contornos antigos com variações tecnológicas. Seus 
objetos têm um tom e acabamento futurista ao mesmo 
tempo que recriam as modas aerodinâmicas dos anos 

50. Seus principais trabalhos reúnem a Fauteuil Costes 
e a Pratfall, mobiliário do Café Costes (1982/84, Paris), 
a Chaise Dr. Glob (1988), o Bar Restaurant Nani Nani 
(1989, Tóquio) e a Chaise Louis 20  (1992). 

 KAZUO SHINOHARA (1925): Arquiteto japonês de 
bases metabolistas,  cujas últimas obras têm 
aproximado da estética deconstrutivista, seguindo os 
passos de arquitetos como Arata Isosaki  (Centro de 
Conferências Kitakyuschu, 1990, Fukuoka) e Itsuko 
Hasegawa (Casa em Nerima, 1985/86). Começou 
produzindo casas unifamiliares a partir de 1954, 
modernamente simples e baseadas na tradição oriental, 
quando, nos anos 60, sua obra adquiriu peso nos 
aspectos conceituais e na busca de uma própria 
objetividade e abstração formal, inserindo-se no Novo 
Estilo japonês. A importância outorgada à presença da 
estrutura e os diversos jogos de tramas geométricas e 
eixos rigorosos começaram a predominar em seus 
projetos, absorvendo assim influências de Peter 
Eisenman e Bernard Tschumi. Atualmente, projeta a 
partir da intersecção, translação e sobreposição de 
diversos volumes simples.  Seus corpos são perfurados 
por tubos, chapas e volumes, proporcionando uma 
desordem premeditada, mas bastante estática se 
comparada às soluções ocidentais, pois as paredes 
permanecem verticais e as janelas são distribuídas 
regularmente. De modo geral, sua obra remete-nos à 
anarquia da metrópole japonesa, imitando-a na 
construção. Destacam-se as seguintes obras: Casa 
Tanikawa (1974, Nagonohara), Casa Cúbica em 
Kawasaki (1977), Casa sob Linha de Alta Voltagem 
(1980, Tóquio), Casa n.º 4 (1980, Hanayama), Casa 
Tenmei (1986/88) e Tokyo Institute of Technology 
Centenary Hall (1987). 



 98 

 

 

 

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

No decorrer da História da Arquitetura, 
nem todos os edifícios mereceram a atenção 
dos estudiosos, sendo apenas aqueles que 
possuíam algum valor artístico que foram 
reconhecidos como patrimônio histórico e 
cultural. Uma edificação, seja uma casa, palácio 
ou praça, é considerada uma obra de arte 
quando sobrevive graças às suas qualidades 
estéticas, independente da função, da técnica 
construtiva ou da importância social. Logo, é 
justamente a intenção estética que diferencia a 
arquitetura da mera construção, pois, 
diferentemente do valor prático-funcional, o 
valor artístico expressa a criatividade e o talento 
do arquiteto, de cuja manifestação nasce a 
verdadeira obra de arte. Deste modo, o principal 
problema da arquitetura está na conciliação 
entre as questões práticas, tais como a 
funcionalidade, a economia e a viabilidade legal 
e técnica (valores quantitativos), com as 
questões estéticas (valores qualitativos). 

Estes conceitos também se aplicam 
quando se aborda a história da decoração e do 
mobiliário. Desde o passado, os artistas do 
espaço procuraram dar aos ambientes 
características próprias, que refletiam valores 
estéticos e, ao mesmo tempo, atendiam 
condicionantes funcionais e técnicas de seu 
tempo. Toda obra arquitetônica, seja ela uma 
edificação completa, um ambiente interno ou um 
móvel, é composta por elementos visuais 
(linhas, planos, volumes, texturas, tons, cores, 
escalas, etc.), portadores da mensagem estética 
e carregados de significado. A partir de 
princípios compositivos, estes são organizados 
conforme os objetivos de cada arquiteto e de 
acordo com seus critérios de projetação. Para 
isso, são empregadas várias técnicas visuais, 
cujas categorias ou opções controlam os 
resultados na obra artística. 

Desde tempos remotos, cada 
arquiteto, artista ou artesão, impunha sobre a 
obra sua própria poética, ou melhor, a 
linguagem artística compreendida como forma 
de expressão individual e intransferível, a qual 
deriva de várias condicionantes, exclusivamente 
pessoais: a concepção de mundo (ideologia) do 
artista, os agentes promotores (sociedade) da 
arquitetura, o desenvolvimento técnico e o 
senso estético. Quando estes elementos 
passavam a ser coletivos e comuns a uma 
época, nascia então um estilo. 

No decorrer da história, muitas modas 
também se sucederam. Por moda pode ser 

entendido o estilo que cada geração reconhece 
como sendo seu, não passando de algo 
efêmero, muitas vezes considerado como uma 
deturpação da poética de um arquiteto, quando 
esta é cristalizada, esterilizada e repetida como 
uma receita. De qualquer forma, uma moda em 
decoração e mobiliário não deixa também de 
refletir um momento histórico específico, assim 
como as aspirações, expectativas e anseios da 
sociedade que a fez se desenvolver. 

Ao se estudar os vários estilos que 
aconteceram na arquitetura de interiores, não se 
pode deixar de observar que os mesmos, além 
de expressarem os valores sócio-políticos, 
técnicos e culturais predominantes, também 
tinham como fio condutor a busca da harmonia 
dos espaços internos. Denomina-se harmonia o 
conjunto de princípios e normas, que visam a 
concordância ou disposição bem ordenada 
entre as partes de um todo. Do mesmo modo 
que, na música, a harmonia resulta da 
concordância de sons agradáveis ao ouvido 
humano, nas artes visuais, esta refere-se à 
sensação agradável em relação aos olhos. 

Em uma composição artística, como 
pode ser entendida a organização de ambientes 
internos, a harmonia é conseguida de várias 
maneiras, mas quase sempre através da 
adoção de padrões de equilíbrio, simetria e 
ritmo. Quanto à sua exigência, esta varia 
conforme a tendência ou estilo visual, quando 
também interferem concepções individuais e 
coletivas do que se considera como belo. Na 
Grécia antiga, por exemplo, o conceito de 
harmonia relacionava-se com a idéia de 
proporcionalidade, ou seja, acreditava-se que a 
alma sentia-se feliz quando trabalhava com 
claras proporções matemáticas, assim como o 
fato dos sons produzidos por cordas de 
proporções simples afetarem agradavelmente 
os ouvidos humanos. 

Embora a arte e a ciência tenham 
determinado as leis da harmonia, algo se 
estabelece de forma definitiva: todos nós somos 
sensíveis a ela, mesmo desconhecendo suas 
regras. Pode-se ainda dizer que cada um possui 
sua harmonia pessoal, vinculada ao seu próprio 
complexo e na qual atuam as forças da 
hereditariedade, da raça e dos costumes. Em 
suma, na decoração, deve-se considerar que a 
harmonia está determinada pelo tamanho, isto 
é, o valor das massas – dos móveis, no que se 
refere a interiores –, e pelas distâncias, ou seja, 
o espaço livre que há entre elas. A maior parte 
dos estilos estudados aqui empregaram a 
harmonia dita clássica, ou seja, aquela baseada 
na composição de massas de igual tamanho 
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colocadas simetricamente, em ambos os lados 
de uma terceira massa diferente, isto é, maior 
ou menor do que elas. Baseado nos princípios 
da simetria, tal tipo de harmonia consiste em 
colocar massas iguais eqüidistantes de um eixo 
central. É um equilíbrio que permite permanecer 
por tempo indefinido num grupo de móveis que 
se vão neutralizando uns aos outros. E este é 
um dos motivos pelo qual denominamos as 
soluções ornamentadas abordadas neste 
trabalho de Estilos Clássicos de Decoração. 

Com a chegada do século XX e, 
principalmente, com a afirmação da sociedade 
industrializada, uma nova concepção de 
harmonia nasceu: a moderna, segundo a qual o 
equilíbrio é baseado no contrabalanceamento 
de massas e distâncias desiguais, ou seja, na 
assimetria. Nesta tendência que cresceu a partir 
dos anos 20 e 30 deste século, não se sente a 
justificação de forçar um objeto na forma de 
outro para obter equilíbrio. Podem-se ver grupos 
de móveis em escalas descendentes e 
aposentos convencionalmente divididos em três 
ou mais partes, ao invés de duas como 
determina a forma clássica. 

O ambiente moderno nasceu com os 
novos materiais e técnicas industrializadas, 
assim como através das vanguardas artísticas e 
do rompimento de dogmas classicistas. A 
ornamentação não-utilitária foi finalmente 
abolida, em prol de uma organização espacial 
prática e funcional, na qual o que mais 
interessava era as suas razões técnicas e 
econômicas. O ideal estético passou a ser o da 
pureza, da lógica e da funcionalidade, cujo 
questionamento somente nascerá no depois da 
Segunda Guerra Mundial (1939/45). No mundo 
contemporâneo, o advento do Pós-Modernismo 
fará renascer correntes historicistas e finalmente 
conviverão formas de decoração clássica e 
soluções modernas, cujo estudo é igualmente 
válido, mas no momento, pelos próprios 
objetivos da presente pesquisa adiado para uma 
outra ocasião.    

Assim, este trabalho permitiu conhecer 
os vários momentos da decoração e mobiliário. 
Da Antiguidade ao mundo contemporâneo, 
apresentou as diversas nuanças através das 
quais os ambientes internos foram organizados 
e esteticamente tratados, comprovando mais do 
que nunca como a busca da beleza, do bem-
estar e do conforto sempre foi um ideal 
constante da atividade dos artistas do espaço.   
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