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EEMMEENNTTAA  

Percurso pela história da casa, em seu aspecto interno, e do mobiliário ocidental, 
relacionando a concepção formal dos móveis e o espaço doméstico com elementos 
da história da arte, da história cultural e da vida cotidiana de cada período, 
investigando o significado dos móveis e da moradia no tempo. 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Pode-se definir casa como o lugar que abriga, ou seja, a cobertura ou teto que 
envolve, dá segurança e oferece proteção contra os rigores do sol, da chuva, do 
vento e das demais intempéries e perigos da natureza ou da sociedade. Trata-se 
enfim do local destinado geralmente à habitação, também conceituado como 
vivenda, morada ou moradia, isto é, a edificação ou parte dela que serve de 
residência; ou ainda, o objeto construído à espera de um uso familiar em que as 
relações nos planos físico e emocional de seus moradores possam fazer dela um lar. 

A caverna – a primeira proteção usada pela espécie humana contra o clima e seus 
inimigos naturais – consiste na manifestação mais evidente da essência do ato de 
abrigar, o qual surgiu ema forma de instinto 1. Logo, a história da arquitetura coincide 
com a história do habitat humano que, uma vez estabelecido passou a ser 
executado com a intenção plástica. O abandono da caverna fez o homem construir 
sua primeira morada, de matérias naturais (galhos e folhas) e forma cônica: a choça. 

Desde então, ao longo do tempo e nas diversas partes 
do globo, diferentes tipos de habitação foram surgindo, 
em resposta a necessidade de proteção frente a 
climas distintos, tais como os iglus dos esquimós, as 
tendas dos tuaregues, os teepees dos índios 
americanos, as ocas dos índios brasileiros, os yurtes 
das estepes asiáticas e assim por diante. E as 
habitações primitivas evoluíram em paralelo com o 
desenvolvimento das civilizações.  

Deste modo, pode-se dizer que a história da civilização está intimamente ligada à 
história da casa, dos interiores e do mobiliário e, em linhas gerais, que o espírito de 
cada época ficou expresso categoricamente nos móveis e na decoração dos 
ambientes internos. Torna-se, portanto, fundamental, 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 mesmo tempo, o conhecimento dos diversos períodos históricos permite se 
verificar que, em cada um deles, houve o predomínio de determinadas linhas ou 
estilos artísticos, que expressavam o caráter de cada época. Isto serve como 
instrumento de auxílio para a concepção de espaços interiores até o momento atual. 
                                                
1 O instinto de abrigo acompanha passo a passo toda a escalada de evolução dos animais, 
manifestando-se  junto ao seu inseparável parceiro: o instinto de conservação. A este binômio 
associa-se o instinto construtor – presente tanto no homem como nas abelhas, no castor e em outros 
animais – do que resultou a tríade sobre a qual se apóia toda a história da vida e evolução do abrigo. 
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EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  IINNTTEERRIIOORRIISSMMOO  

Denomina-se espaço interno o conjunto de condições interiores a uma edificação, 
composto por fatores físicos, pessoais e sociais, os quais influenciam o 
desenvolvimento das atividades práticas, o relacionamento social e a saúde e ânimo 
dos seres humanos. Trata-se do espaço interior que é organizado a partir dos 
aspectos de estabilidade, permanência e continuidade, sempre levando em 
consideração fatores funcionais, técnicos e estéticos na busca da harmonia 2.  

Embora o homem se utilize dos ambientes internos desde as bases da civilização, o 
estudo do interiorismo adquiriu maior importância e destaque na era contemporânea, 
quando sobre ele incidiram novas ciências e tecnologias que tornaram sua atividade 
multidisciplinar. Atualmente, o design de interiores envolve diversas áreas de 
conhecimentos, entre as quais: 

• Arquitetura 
• Artes Plásticas 
• Conforto Ambiental 
• Decoração 
• Engenharia 
• Ergonomia 
• Marketing 
• Medicina 
• Psicologia 
• Sociologia 

No decorrer da história, existiram várias linguagens estéticas, cada qual contendo 
uma série de chaves visuais reconhecíveis pelos historiadores, artistas e críticos de 
arte. Em seu conjunto, englobavam todas obras – nas mais diversas áreas (pintura, 
escultura, arquitetura, mobiliário, vestuário, dança, teatro, etc.) – que exprimiam um 
ideal de beleza específico tanto no tempo e como no lugar.  

A definição de um estilo 3 é uma tentativa do crítico – ou do artista – de estabelecer 
uma unidade aparentemente onde esta não existe, ou seja, visa buscar uma 
coerência artística nas obras envolvidas em maior grau que a divergência entre elas. 
Assim, um estilo de decoração ou mobiliário indica a ocorrência, com certo grau de 
probabilidade, de determinados elementos ou de suas combinações dentro de um 
sistema. Quando identificado e/ou estabelecido, há uma coincidência de certos 
traços marcantes nas obras de uma cultura, os quais expressam as perspectivas 
ideológicas de determinado momento histórico. 
                                                
2 Por harmonia entende-se o conjunto de princípios e normas que visam a concordância ou 
disposição bem ordenada entre as partes de um todo, e que depende de relações de equilíbrio, 
simetria e ritmo. No caso de interiores, determina-se através de: valores lineares (relação entre linhas 
, sulcos, frisos e molduras), valores de superfície (relação entre planos, texturas e cores), valores de 
massa (relação entre tamanhos e volumes) e valores espaciais (relação entre distâncias e vazios). 
3 Pode-se conceituar estilo como a síntese de todas as forças e fatores – elementos, princípios, 
técnicas e finalidades básicas do artista – que predominam esteticamente para a unificação ou 
integração das decisões em uma obra de arte. Trata-se da adaptação das formas artísticas ao 
espírito ou gosto de uma época, sendo um código coletivo ou um conjunto de elementos sígnicos, 
portadores de informação estética. 
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Ao se estudar a evolução das formas de morar e dos modos de vida 
correspondentes a cada período, é possível detectar as características espaciais e 
funcionais da habitação e as alterações de comportamento e perfil do grupo 
doméstico que a utilizava. Tendo isto como base, pode-se identificar 04 (quatro) 
períodos da história do interiorismo, a saber: 
 

PPeerrííooddoo  
AAnnttiiggoo  

PPeerrííooddoo  
CClláássssiiccoo  

PPeerrííooddoo  
MMooddeerrnnoo  

PPeerrííooddoo  
CCoonntteemmppoorrâânneeoo  

Da Antiguidade ao 
Renascimento 

Ênfase técnica 

Forte relação entre 
decoração e religião 

Escassez de mobiliário 

Uso exclusivo de 
materiais naturais e 
técnicas artesanais 

Do Humanismo à 
Industrialização 

Ênfase estética 

Interdependência entre 
decoração e poder 

Complexidade 
crescente do móvel 

Predominância de 
materiais manipulados  

Do Maquinismo ao 
Funcionalismo 

Ênfase funcional 

Predomínio de fatores 
sociais e econômicos 

Universalismo e anti- 
ornamentalismo 

Materiais artificiais e 
técnicas industriais 

Do Modernismo até a 
atualidade 

Ênfase conceitual 

Internacionalização e 
valorização profissional 

Novas fontes de troca e 
inspiração artística 

Materiais e tecnologias 
mistas(experimentação) 

PPEERRÍÍOODDOO  AANNTTIIGGOO  

O homem começou a habitar as cavernas quando abandonou a vida nômade, nas 
quais já demonstrava seu desejo de enfeitar o ambiente natural, embelezando as 
superfícies. Tanto as palafitas como as primeiras construções de madeira, tijolo e 
pedra já expressavam preocupações de agenciamento dos espaços internos.  

As primeiras construções 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.  

As habitações megalíticas possuíam, em seus 
interiores, pedras planas e polidas que serviam de leito 
e assento e, quando havia duas divisões, a primeira era 
geralmente destinada à cozinha e a segunda para lugar 
de repouso. Sempre presente também estava uma 
rústica lareira (fonte de calor) e uma fossa ao centro do 
cômodo, para eliminar a infiltração de águas. 

Choupanas, cabanas, tendas e chalés, entre outros, 
são tipos de casas primitivas que apresentavam 
características próprias conforme quem as erigiam. 

Embora acontecendo de modo isolado em locais diversos, a arquitetura residencial 
nesse período já ostentava dois de seus atributos permanentes: o aspecto estático 
que expressa a luta contra a gravidade nas construções humanas; e a intenção 
plástica nos monumentos, 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 se tornaram os abrigos da religião, sob a forma de templos.    
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EEssttiilloo  MMeessooppoottââmmiiccoo  

Expressão artística dos povos que viviam na região formada pelas bacias dos rios 
Tigres e Eufrates, no Oriente Próximo, a partir de 3000 até cerca de 1250 a.C., 
reúne as manifestações dos sumerianos (Caldéia), assírios (Assíria) e acádios 
(Acad). Suas construções eram feitas em argila, junco e bambu, limitando-se o uso 
do barro cru (adobe) às paredes internas e o cozido (tijolo) externamente, o que 
possibilitou paredes verticais e em prumo.  

Havia o emprego de madeira no teto dos terraços e do sistema de abóbadas para 
cobertura dos cômodos, feitas em alvenaria e utilizando argamassa ou aglutinante. 
As casas podiam ter até quatro pavimentos, em alvenaria de tijolos e tetos planos, 
com pátio interno central e uma única abertura para a rua.  

Os palácios possuíam várias câmaras, sendo divididos 
em 03 compartimentos bem distintos e todos possuindo 
um lado para o pátio principal: o aposento destinado às 
mulheres e crianças, mobiliado de maneira mais rica do 
que o resto da casa e ao qual se podia chegar somente 
através de um corredor tortuoso e vigiado; o masculino, 
que compreendia numerosos cômodos de recepção; e 
aquele destinado aos trabalhos, bastante complexo, pois 
era constituído de cozinhas, fornos, cocheiras para 
cavalos e dromedários, armazéns e depósitos. 

Os interiores sumerianos caracterizavam-se pela monumentalidade e predominância 
dos cheios sobre os vazios, além da simetria e policromia. Eram ricamente 
decorados e abundantemente ajardinados, com pilastras e meias colunas dispostas 
verticalmente. 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.  

Havia altos-relevos de grande teor artístico e temática decorativa representada por 
animais ferozes, caçadas, combates e deuses alados: os lamassi (touros monolíticos 
e androcéfalos), com 05 pernas para, conforme o ângulo, parecem parados ou em 
movimento). 

O mobiliário era simples e pesado, feito geralmente em cedro. Emprego de frisos 
verticais, painéis e baixos-relevos de cerâmica esmaltada em cores (vermelho, 
branco e negro). Era comum ladear as portas dos templos, sobre um grande degrau, 
com 02 leões de cobre e uma colunata, geralmente constituída de troncos de 
palmeira revestidos com betume, sobre o qual eram assentados mosaicos.  

EEssttiilloo  EEggííppcciioo  

Expressão artística da civilização da região Nordeste da África, às margens do Rio 
Nilo, compreendeu 03 (três) períodos: o Antigo Império (Era Menfita), de 2650 a 
2000 a.C., o  Médio Império (Era Clássica), de 2000 a 1580 a.C. (quando ocorreram 
as invasões dos hicsos); e o Novo Império, de 1580 até 1085 a.C. (devido às 
invasões dos romanos, até 30 a.C.). 
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As habitações egípcias eram construções em adobe, troncos de palmeira e argila, 
com alicerces em pedra, enfatizando-se a horizontalidade e o aspecto trapeizodal, 
com paredes inclinadas e interiores enfeitados. Predominavam casas simples com 
planta retangular em 02 andares (vestíbulo, cozinha, despensa e cocheiras no 
térreo, e dormitórios no pavimento superior), com pátio interno e terraço.  

Os palácios tinham 02 entradas, sendo que a 
pública dava para um pátio que se 
comunicava com uma sala hipetra a céu 
aberto; e a privada para o pátio onde 
estavam localizadas os cômodos dos 
criados, cozinhas e cisternas. 

Nos interiores, havia a predominância de 
cheios sobre vazios, substituindo-se as 
janelas por iluminação zenital, embora 
existissem janelas estreitas no térreo, 
dotadas de persianas ou grades de madeira. 
A decoração era policromática e profusa 
através da estatuária, figuras em afrescos, 
baixos-relevos e desenhos em sulcos 
coloridos sobre o granito. 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.  

Um elemento fundamental da decoração egípcia eram as colunas, que 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 (ordem hatórica). 
As linhas que constituíam os desenhos eram gravadas na pedra e em seguida 
cheias de massa colorida, geralmente com os tons puros das cores primárias.  

Os móveis mais utilizados eram as cadeiras, mesas, camas de noite e de repouso, 
além da cama fúnebre, cofres e suas variantes. Importavam-se madeiras da Síria e 
Fenícia (pinho, cedro, oliveira e figueira), já que as nativas (palmeira e tamarindo) 
não eram muito resistentes. Usava-se a madeira natural, com encaixes e cavilhas, 
além de transversais para evitar empenamento. O polimento era feito por pedras-
pomes e como cola utilizava-se vísceras de galinha. Nos móveis de luxo, usava-se 
pastas cerâmicas vítreas, tiras de ouro, prata e marfim. Uso de tecidos, bordados ou 
não, fixados através de pequenos cravos de madeira, e de almofadões de plumas.  

As cadeiras possuíam quatro pés quadrangulares, cilíndricos ou em forma de patas 
de animal, geralmente felino, que pousavam em pequenos tacos. Havia pernas lisas 
ou com círculos gravados, além de baixos-relevos e incrustações. Os pés eram 
unidos, às vezes, por numerosas travessas, verticais ou oblíquas, sem ordem 
prevista. O assento era geralmente côncavo e apresentava-se em tecido com fibras 
vegetais ou numa só peça de couro, podendo também ser de tiras entrelaçadas.  
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EEssttiilloo  PPeerrssaa  

Expressão artística do povo que vivia no planalto do atual Irã e descendia das 
mesmas raízes étnicas que os habitantes da Índia. Suas habitações eram feitas em 
tijolos e sistema abobadado. Como na casa mesopotâmica, os aposentos eram 
geralmente menores e mais desadornados daqueles de recepção, sendo os 
masculinos também segregados dos femininos, aparecendo estes em pavilhões 
separados por muros. As cornijas e salas hipostilas eram de influência egípcia. 

Sofrendo a influência de assírios e babilônicos, os persas criaram muitos palácios, 
casas e túmulos a partir de plataformas elevadas e ornatos esculpidos, cujos 
motivos decorativos eram leões e touros alados androcéfalos, baixos-relevos e 
ladrilhos esmaltados em cores. Os interiores eram marcados pela modulação, 
harmonia e proporção construtiva, além de esbeltez e policromia. Porém, não eram 
os móveis – levíssimos e escassos como em todas as moradias orientais –, que 
davam a impressão de riqueza, mas os tapetes, as cortinas, as almofadas e, 
sobretudo, a preciosidade do vasilhame que, com jóias e cerâmicas ricamente 
decoradas, constituíam orgulho persa.  

Os tapetes persas, feitos em lã, foram sempre símbolos de personalidade, elegância 
e bom gosto, até os dias atuais. Considerados novos com até 30 anos; velhos, de 30 
a 60; e antigos, com mais de 60 anos; devem ser varridos diariamente no sentido do 
pêlo, senão a poeira penetra mais. De quatro a quatro meses, devem ser expostos 
ao sol, do lado do avesso, eliminando-se assim a eventual umidade retida na trama. 
Devem ser colocados longe de janelas e portas envidraçadas, pois o sol pode 
desbotá-los. Seus principais tipos são: 

Kilim: Tem como motivos decorativos desenhos geométricos, executados por tribos nômades 
de várias procedências, sobretudo da Anatólia, do Irã e do Cáucaso; 

Hamadan: Proveniente da cidade de mesmo nome, antiga Ecbátana, localizada na encosta 
setentrional do monte Elvend, Irã, possui como motivos flores simétricas; 

Isfahan: Executado na cidade de mesmo nome, localizada no oásis do piemonte nordeste do 
Zagros, Irã, caracteriza-se pelo motivo floral e linhas sinuosas; 

Turcomano: Executado no Nordeste do atual Irã, possuindo flores geométricas; 
Beluch 
Improvisado 

Original da região do Irã sul-oriental e do Paquistão ocidental, seu desenho é 
improvisado na hora da execução; 

Beluch Geométrico Disponível em somente três tonalidades, apresenta traçado geométrico simples 
Beluch Russo: Possui desenho originário da cidade de Bukhara, localizada  no Usbequistão, oásis de 

Zeravchan, Rússia. 

A principal característica dos ornatos persas era a forma geométrica repleta de 
losangos, espirais e triângulos. Havia um alto grau de estilização, o que promoveu 
vários motivos ornamentais, que variavam de região para região, devido a diferenças 
de flora e fauna. Depois, o estilo acabou alterando-se pela influência muçulmana.  

EEssttiilloo  GGrreeggoo  

Expressão artística que se localizou essencialmente na península balcânica e que 
conheceu o auge de seu desenvolvimento entre os séculos VI e IV a.C., quando da 
invasão macedônica. Os antigos gregos passavam a maior parte do tempo ao ar 
livre, pois a vida privada era relegada em segundo plano. Logo, suas casas eram 
simples e pouco mobiliadas, caracterizando-se pela presença de um pátio (aulas).  
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As habitações gregas eram construções em tijolo, 
madeira (telhados e escoramento), pedras (granito 
e mármore) e argamassas (cal, areia e pozolana). 
Podiam ter até três andares e possuíam um 
vestíbulo, geralmente elegante e ornamentado por 
estátuas, o qual conduzia, através de uma 
segunda porta e um corredor, ao pátio dominado 
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 serviços. 
Ao lado oposto da entrada, abria-se o 
andronitide (aposento dos homens); 
enquanto o apartamento completo da dona 
da casa (gineceu), das crianças e das 
ancilas, ficava no andar superior. Nas casas 
suburbanas, o gineceu ficava continuava o andronitide, e a este se seguia um 
jardim. Às vezes, o primeiro andar servia de armazém e até habitação de escravos. 

Os interiores gregos possuíam elegância, ritmo, proporção e modinatura; conjunto 
das molduras arquitetônicas, podendo as mesmas serem côncavas (escócias) ou 
convexas (tosros). Havia policromia (predomínio de ocre, preto e vermelho-
acastanhado), baixos-relevos e temática decorativa baseada em deuses, heróis, 
folhas de acanto, palmitos estilizados (palmetas), rosetas (folhagens ao redor de um 
botão) e formas cardióides. Característico era o emprego de ordens arquitetônicas – 
dórica, jônica e coríntia –, que consistiam em conjuntos formados pela combinação 
de colunas (base, fuste e capitel) e entablamento (arquitrave, friso e cornija).  

Entre os motivos decorativos destacaram-se: 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 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 tarjas 
decorativas, nas quais formas alongadas amoldavam-se às arredondadas, havendo 
a alternância de palmetas e de ramos de lótus desenhados com certa secura). 

No mobiliário, as madeiras mais utilizadas foram o pinho e o cedro, mas, como havia 
muita vida ao ar livre, empregaram-se também outros materiais mais resistentes, tais 
como o bronze (trabalhado com repuxados e cinzelados), além do granito e o 
mármore (geralmente lavrado). As madeiras eram recobertas com folhas de metal ou 
filetadas; e os tecidos de procedência e/ou estilo oriental. As cores mais usadas 
foram o vermelho, o azul, o amarelo e o verde.  
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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), em forma de patas de animais, sendo usadas também 
cadeiras sem encosto, como banquetas sem grandes detalhes. A mesa comum era 
bastante simples, com quatro pés, sendo que podia ter 03 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 (kline) era 
altíssima e tinha pés torneados, acabando em volutas, com desenhos estilizados de 
palmas, ovais e outros ornamentos. Já o triclínio 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. 

EEssttiilloo  RRoommaannoo  

Expressão artística que se constituiu a partir do Império Romano, cujo avanço 
conquistador organizou províncias por todo o Mediterrâneo nos fins do século II a.C.. 
Os romanos assimilaram as aquisições culturais e intelectuais do mundo grego, que 
tinham conquistado e tornaram-se os grandes senhores da arte do mundo antigo. 

Empregando a mesma técnica grega, as casas 
romanas eram de 03 (três) tipos: 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 marcantes 
a elegância, o ritmo, a proporção e a policromia. 

A decoração era feita através de afrescos, formando 
grandes painéis que tinham, no centro, um pequeno 
motivo alegórico, e também uma arquitetura simulada, 
com colunas de uma leveza irrealizável, em um 
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.  

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 03 pés em garras e 
recebiam um candeeiro no alto. 

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 (crânios de bois 
com chifres enguirlandados). Já o jônico romano tinha um capitel cujas volutas eram 
menores e o entablamento mais rico, decorados com guirlandas e de base Ática. A 
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ordem compósita foi a aliança romana do jônico com o coríntio gregos, encontrada 
principalmente nos arcos de triunfo. 

Como motivos decorativos mais freqüentes estavam 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, com freqüência 
apresentadas de frente, com as asas abaixadas e a cabeça de perfil.     

Os móveis eram feitos de vime, madeira, pedra e bronze, sendo os últimos os mais 
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 eram circulares ou 
cilíndricas, feitas em bronze, pedra ou 
vime. Algumas traziam “descanso” para 
os pés. Possuíam pés torneados com 
discos finos (lenticulares). Apareceu a 
curul, uma banqueta com pés cruzados, 
às vezes, com alças para transporte de 
autoridades. As mesas, geralmente 
baixas e usadas para comer, 
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 o lararium,  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. A cama não servia somente para dormir, mas também para comer, 
escrever, etc., e possuía variadas formas. Era geralmente de bronze, sendo que 
passou a ser cada vez mais importante o tecido de revestimento, em forma de 
almofadões e tapeçarias.  

Utilizava-se também o triclínio e costumava-se 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. 
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A IDADE MÉDIA  iniciou-se a  partir da fragmentação do Império Romano, devido às 
invasões bárbaras; e durou aproximadamente 10 séculos, do V ao XV d.C., 
caracterizando-se pela polimerização da sociedade ocidental, especialmente devido 
ao feudalismo, além de várias transformações sociais, políticas e econômicas, 
concentradas na Europa. Em seu início, as invasões dos povos do Norte da Europa 
derrocaram o poderio de Roma e, simultaneamente, florescia, na Pérsia, a 
civilização sassânida. Enquanto isso, caravanas percorriam a Síria e a Armênia, 
promovendo a fusão de elementos greco-romanos e persas, que iriam ter encontro 
em Bizâncio. Esta cidade fundada em 750 a.C. deixou de ser colônia grega quando, 
conquistada pelos romanos em 326 d.C., passou a ser a capital do Império de 
Constantino, que alterou seu nome para Constantinopla.  

Durante o período medieval, as vilas 
rurais isoladas predominaram, cujas 
casas eram feitas de armações de 
madeira (enxaiméis) preenchidas por 
uma mistura de palha e lama (taipa) 
enxaiméis). Os telhados eram em colmo 
e o mobiliário resumia-se a bancos e 
mesas de cavaletes. As entradas eram 
fechadas com madeira, cortina de couro 
ou tecido, a lareira em pedra e o assoalho 
em terra batida.�� Em cabanas simples,, 
todos dormiam juntos em colchões de 
palha, totalmente vestidos e com porcos e galinhas. Com uma vida muito limitada e 
insalubre, o lar medieval somente se modificou depois do século XI, com a expansão 
do comércio  e a formação de núcleos urbanos em volta dos burgos. 
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O mundo dos camponeses medievais era definido pela extensão dos domínios 
senhoriais e pelo poder das paróquias. Com o tempo, os senhores feudais 
construíram castelos, cuja edificação central era a torre de menagem, com paredes 
espessas, fendas como aberturas e muralhas de proteção.  

A casa medieval era mais um lugar 
público do que privado, pois não 
havia o conceito de privacidade, 
surgido somente a partir do século 
XVII primeiramente nos Países 
Baixos e depois por toda a Europa. 
A partir de então, disseminou-se a 
idéia de corredores e salas cada 
uma com uma única função para 
comodidade de seus usuários. 

No castelo senhorial, o salão longitudinal  continha toda a estrutura básica do lar do 
senhor feudal, sendo a principal área do burgo. Ali se cozinhava, comia, recebia e 
dormia. Com o surgimento das hierarquias sociais mais complexas, foi ficando cada 
vez mais elaborado, acabando por se dividir. À medida que os senhores de terras 
enriqueciam, seus castelos enchiam-se de pessoas. Durante os séculos XIII e IV, 
construíram-se torres para hóspedes, capelas e inúmeras saletas. Do século XV em 
diante, também moravam ali roupeiros, despenseiros, camaristas e artistas. Camas 
com dosséis e latrinas de pedra logo apareceram.  

Vistas como seres inferiores e fracos, as mulheres medievais foram excluídas das 
posições de autoridade. O casamento era visto como um acordo comercial e barreira 
ao pecado, voltado à procriação. Os hábitos de higiene eram raros e pouco 
relacionados à saúde, exceto algumas providências para mitigar o desconforto e 
melhorar a aparência das pessoas.  

EEssttiilloo  BBiizzaannttiinnoo  

Estilo medieval que atingiu seu grau mais elevado 
no século VI, estendendo-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 Estilo Românico, 
atingindo toda a Europa até o século XII. Expressa 
o encontro das arquiteturas do Oriente e do 
Ocidente, devido às trocas comerciais. Do Oriente, 
chegaram a cor e a riqueza dos materiais de 
decoração e interiores, enquanto que do Ocidente 
vieram as belas proporções e o arrojo construtivo. 
A cúpula e as colunas greco-romanas integraram 
em Bizâncio 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. 
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Nos interiores bizantinos, houve o emprego de materiais como a pedra, o mármore e 
principalmente o mosaico 4, assim como abóbadas de berço, de aresta e sobre 
pendentes; colunas de capital bizantino ou capitel de duplo estádio; e 
entrelaçamentos, originários da Mesopotâmia e encontrados tanto na escultura como 
no mosaico ornamental. O conjunto possuía aspecto pesado e austero rompido por 
interiores ricos e suntuosos, com policromia e mosaicos dourados. 

As paredes eram geralmente em alvenaria de tijolos e havia ainda pequenas janelas, 
em geral sem vidro, protegidas por tecido ou lamelas recortadas de alabastro ou 
mármore (transenas). Os pisos estavam integrados de mosaicos policrômicos que se 
resolviam em desenhos caprichosos, sendo também as abóbadas decoradas com 
painéis do mesmo material. 

Quanto ao mobiliário, houve grande influência greco-romana, existindo móveis 
marcados por delicados trabalhos de relevo em marfim. Havia bancos com e sem 
encosto; e bancos com pernas torneadas. As mesas, geralmente metálicas ou de 
pedra, eram quase sempre redondas ou em D. Era particularmente ostentoso em 
palácios reais, possuindo mesas de marfim e ouro para mais de 30 convidados para 
banquetes. Havia tronos pesados de madeira, com forma arquitetônica, decoração 
pintada e com jóias incrustadas, habitualmente usados com um banquinho para os 
pés (escabelos), num estrado ou sob um baldaquino. Existia também grande número 
de caixas com diferentes finalidades, desde o pequeno escrínio à grande arca, que 
podia servir de assento, cama ou mesa. 

EEssttiilloo  RRoommâânniiccoo  

Contemporâneo ao desenvolvimento da sociedade feudal e das ordens monásticas, 
surgiu no final do século X, desaparecendo por volta de 1150 na Île-de-France, seu 
local de origem, e no início do século XIII, nos outros lugares. Espalhou-se pela 
Alemanha e restante na França, sendo resultado da confluência de linhas artísticas 
como o Romano, o Bizantino e o Oriental. 

Não existia um modelo único de habitação 
românica, mas havia sempre um salão, usado 
como divisão principal por todos os moradores 
como sala de estar. Em muitas casas, era 
único, servindo como quarto de dormir, cozinha 
e estrebaria. Podia haver naves laterais, como 
se fossem igrejas, usadas como despensa e 
quarto de empregados. A fumaça saía por 
chaminés no teto. Existiam casas bicelulares 
(com duas partes de 2 ou 3 andares), tendo 
cada andar um salão. Algumas casas 
possuíam torreões ou torres de guarda, com 
altura de 3 a 4 andares.  

                                                
4 Denomina-se mosaico a reunião de pequenos cubos esmaltados, que ocupava o lugar mais 
importante na decoração bizantina, recobrindo os pisos, as paredes e as cúpulas. Era uma espécie 
de gravura em pedra, que lembrava um bordado.  Muitos capitéis eram esculpidos de acordo com 
este processo. Além disso,  
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Os interiores românicos eram marcados pela sobriedade e aspecto resistente, com 
repetição de elementos construtivos, como janelas e colunas geminadas. Os móveis 
apresentaram-se com poucas novidades, e os mais utilizados eram a cadeira, a 
mesa, a cama, o escritório, a arca e o armário. Caracterizavam-se pela decoração 
pesada e escura, com temática baseada em motivos gregos (folhagens espiraladas 
e gregas), meandros, losangos, pontas de diamante, animais e monstros. Influências 
orientais de Bizâncio e do Islã ibérico, assim como a persistência de tradições celtas. 

As cadeiras eram bastante simples e pobres, sem detalhes significativos; utilizavam-
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. 

EEssttiilloo  MMuuddééjjaarr  

No início do século VIII, os muçulmanos do Norte da África – almorávidas e 
almóadas (mouros) – 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 reconquistaram-na. Durante esta 
dominação, ocorreu a fusão da arte muçulmana com a cristã, dando origem ao Estilo 
Mudéjar (do árabe mudaggin, que significa “ficar morando árabes entre cristãos”). 

Seus interiores caracterizavam-se por uma 
decoração mais rica que a árabe, na qual os 
projetos elaborados a partir da geometria, 
caligrafia e motivos de plantas foram criados em 
azulejos ou estuques, rebuscando o Estilo 
Mourisco, Islâmico ou Muçulmano. Também 
fizeram o uso do arco em ferradura, herdado dos 
visigodos. Havia escassez de móveis e profusão 
de almofadas, tapetes e cortinas feitos com 
tecidos riquíssimos. A influência européia fez-se 

sentir pelo Gótico e, durante séculos, o mobiliário espanhol apresentou dualidades. 
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O principal móvel mudéjar era a arca, feita em couro e madeira (cedro, oliveira e 
nogueira). Figuras geométricas, muitas vezes entrelaçadas, eram os ornamentos 
mais comuns, assim como incrustações de metais, marfim, osso, madrepérola e 
madeira, formando desenhos orientais. Surgiram os vargeños ou bargueños, 
cômodas-escrivaninhas sobre pés, cuja parte anterior se abria de cima para baixo, e 
que no seu estilo mais puro estavam decorados com motivos de grande 
simplicidade. 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. 

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. 

EEssttiilloo  GGóóttiiccoo  

Iniciado em meados do século XII, nasceu da evolução técnica do românico através 
das abóbadas de aresta, arcos ogivais, arcobotantes e contrafortes de pedra, 
chegando ao apogeu no século XIII com as grandes catedrais européias. Possuiu 
duas derivações: o Gótico Irradiante (do final do século XIII ao XIV), marcado pelo 
vazamento das paredes em forma de rosáceas; e o Gótico Flamejante (do final do 
século XIV ao século XV), caracterizado pelo traçado do rendilhado das janelas, que 
evocava a imagem de chamas agitadas pelo vento. 

Nos interiores, houve a predominância dos vazios sobre os cheios e da linha vertical, 
além da simetria e impressão de força, grandiosidade e delicadeza. Nas igrejas, 
destacaram-se os grandes vitrais 5. Inicialmente, havia um abuso de motivos 
geométricos, com predominância da colocação de molduras na ornamentação, e 
depois se passou a motivos vegetais, preferindo-se as plantas com contornos 
tortuosos como o cardo, a alcachofra e o repolho crespo.   

Na Baixa Idade Média, a casa urbana constituía-se em uma construção longa e 
estreita, geralmente de dois andares e servia como moradia e ambiente de trabalho. 
O andar térreo era uma loja ou oficina, e o superior possuía apenas um grande 
espaço: o salão, que era utilizado cozinhar, para comer, entreter convidados, fazer 
negócios e dormir à noite. Os móveis mais usados foram as cadeiras, as mesas, as 
arcas e as camas, destacando-se o aparecimento das credências, ou seja, 
pequenos aparadores, que no início eram apenas arcas com os pés bem altos, para 
facilitar seu uso, com portas frontais.  

                                                
5 Vitrais constituem-se na composição de vidros tingidos na massa, realçados de grisalha (pintura 
cinzenta), mantidos por chumbos que cercavam as figuras e funcionavam como ornamento 
translúcido e colorido, especialmente no espaço religioso. Após 1260, os tons tornaram-se mais 
claros, recorrendo-se cada vez mais ao amarelo-prata e à grisalha. 
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Os móveis góticos eram feitos em carvalho e 
ornamentados com pinturas, entalhes inspirados na 
arquitetura, tapeçarias e muito dourado. Eram 
constantes painéis com representações da fenestragem 
(conjunto de aberturas), ogivas ou então reproduções 
da natureza, como folhagens, figuras de animais e 
desenhos orientais (dragões).As cadeiras eras 
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, mas se usavam 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. A cama era sempre com dossel, este feito em madeira, e, 
como geralmente as camas ficavam num canto do ambiente, as cabeceiras e os pés 
de madeira seguiam até o dossel. Destacavam-se ainda o escabelo (banco pequeno 
para descansar os pés) e o arcaz (grande arca com gavetões).  

EEssttiilloo  IIssaabbeelliinnoo  

Estilo gótico tardio da Espanha, cujo apogeu se concentrou entre 1480 e 1510, 
caracterizado por formas que pareciam derivar de rendas. Os fundamentos da 
nação-estado espanhola foram estabelecidos por Isabel I de Castela e Fernando II 
de Aragão. A partir dessa união militar, diplomática e religiosa, por volta de 1469, os 
Reis Católicos, como eram conhecidos, tiraram Granada do poderio mourisco. 

O  Estilo Gótico foi importado da França  e a decoração entalhada chegou à sua 
maior expressão de opulência. Houve o emprego predominante do carvalho e da 
nogueira nas decorações com trabalhos em relevo de ferro forjado ou perfurado, ou 
ainda, ocasionalmente, em prata, aplicado a um fundo de veludo vermelho. O uso 
excessivo de prata levou ao Estilo Plateresco. 

Neste período, ocorreu o desenvolvimento do guadamecil, apurado trabalho em 
couro, de origem árabe, de execução muito elaborada e quase sempre colorido, 
constituindo um material rico usado pelo estofador. Também houve o aparecimento 
de cadeiras espanholas específicas: o sillón de cadera, versão requintada da cadeira 
em X ou de anca articulada; e o sillón de fraileros (ou cadeira de frades), cadeira de 
braços, robusta e aberta, leve e fácil de transportar. O assento e o espaldar eram 
cobertos de couro fixado com grandes pregos decorativos e orlas franjadas. 

Nas cadeiras, o tecido consistia o elemento decorativo principal, mas a travessa 
central tinha tremidos ou torcidos. Os armários de corte eram habitualmente peças 
de mobiliário muito ornamentadas, por vezes com embutidos. Havia ainda camas 
com dosséis, arcas e mesas de abrir. 
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EEssttiilloo  MMaannuueelliinnoo  

Estilo gótico tardio de Portugal que floresceu no reinado de Manuel I, entre 1495 e 
1521, e que continuou a ser muito divulgado após a morte do monarca. 
Caracterizava-se pelo uso de tema marítimos inspirados da Era dos Descobrimentos 
e por uma ornamentação intensa.  

Nos interiores, havia 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.  

Ramos curvos e exótica folhagem enrugada lembravam motivos hindus. O calcário 
macio era o material mais empregado, pois permitia um trabalho complexo no 
rendilhado, especialmente de arcos e portais. Colunetas eram empregadas 
inteiramente cobertas com motivos de pérolas, conchas e espirais.  

PPEERRÍÍOODDOO  CCLLÁÁSSSSIICCOO  

A arte renascentista foi criada a partir do século XV, marcada por um grande 
interesse na cultura greco-romana e iniciando o período áureo do interiorismo. 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, sendo seguida pela 
França e a Inglaterra, e depois pelas demais nações européias. Arquitetos passaram 
a se inspirar nos modelos clássicos ao invés dos góticos e românicos; e o 
surgimento das leis da perspectiva e resgate dos valores da proporção e harmonia, 
influenciados pelo Humanismo, conferiram aos ambientes maior graça e requinte.  

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. Contudo, ainda era pouco o espaço reservado para a higiene. 

O palácio urbano (palazzo) era uma vasta mansão 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. 
Já as casas de campo ou vilas repetiam a disposição e formato dos palacetes 
citadinos, mas apresentavam o acréscimo de varandas, sobrelojas e vasto jardim. 
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No RENASCIMENTO, a configuração do espaço doméstico medieval marcado pela 
presença de poderosos clãs modificou-se por que o perfil do grupo familiar que a 
habitava alterou-se à medida que o Estado assumiu papel de destaque no cenário 
público. Aos poucos, uma maior importância assumiram os locais dedicados à vida 
social e esta necessidade de ostentar a própria riqueza acentuou-se nos séculos XVI 
e XVIII, em pleno Barroco, através da maior opulência da mobília e dos tapetes, 
além do aumento de salas de recepção, das galerias e dos átrios.  

EEssttiilloo  RReennaasscceennttiissttaa  IIttaalliiaannoo  

Expressão artística dos séculos XV e XVI na Península Italiana que se caracterizou 
pelo retorno dos valores estéticos da Antigüidade Clássica. O Quattrocento teve seu 
centro em Florença e 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. 

As principais características dos interiores foram: o emprego sistemático das ordens 
greco-romanas e o interesse da ornamentação em detrimento da estrutura, com uso 
abusivo de abóbadas, arcadas e galerias, além da pintura mural ou revestimento em 
materiais coloridos; o ritmo regular e a predominância de massas compactas, 
produzindo um aspecto imponente e sólido; e escassos mobiliários, constituídos de 
arcas, camas, mesas e bancos, feitos geralmente em nogueira. 

Surgiu 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. O móvel mais característico foi o cassone, um caixão pesado, 
pintado ou não, feito em madeira e usado para guardar desde roupas até jóias. Era 
baseado nos sarcófagos romanos descobertos na época e inspirados nos baús e 
arcas. Às vezes, possuía pés; em outras, era rente ao chão. Aqueles que pertenciam 
a um casal eram os mais bonitos, identificados pelos brasões familiares.  

No Cinquecento, que encontrou seu apogeu em Roma, caracterizou-se pelo máximo 
de elementos decorativos inspirados na Antigüidade Clássica, tais como folhas de 
acanto, cariátides, pilastras e estilóbatos. Como as casas eram enormes, os móveis 
também tinham grandes proporções. Na sala, grandes arranjos tinham inúmeros 
assentos e as mesas, de diversas formas, eram enfeitadas com toalhas de tecidos 
riquíssimos. O elemento decorativo mais usado era o gueridon, pequena coluna 
sobre a qual colocavam-se bustos ou esculturas.  

O cassone do período anterior 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. Seu espaldar geralmente 
aparecia numa sucessão de molduras e o assento, às vezes, forrado com tecido ou 
couro. Repousando ora em pés de garras, ora num soco, a decoração destas 
grandes arcas consistia em esculturas, em estuques ou ainda em pinturas 
separadas por balaústres. Por sua vez, a marchetaria (intarsio) passou a ser 
amplamente utilizada, sendo influenciada pela perspectiva pictórica  do século XV. 
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Denomina-se BARROCO 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, sociais e religiosos culminou na total transformação da 
cultura européia. Antecedido pelo Maneirismo – fase marcada pela liberdade de 
interpretação pessoal dos artistas –, possibilitou a difusão de 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. A partir de 1730, o 
Rococó triunfou sobre as linhas barrocas, sucumbindo com o Neoclassicismo. 

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. 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. 

Os estilos Luíses 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 (pé cabriolet). 
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. 

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 Luís XIII, entre 1610 e 1643, os ministros cardeais Richelieu e Mazarin 
tornaram possível a monarquia absoluta de Luís XIV, o Rei Sol, que durou de 1643 a 
1714. Luís XV o sucedeu, até 1774, seguido por Luís XVI, até 1794, este último 
bastante influenciado pelo Neoclassicismo. 

EEssttiilloo  LLoouuiiss  XXIIIIII  

Estilo francês derivado do Renascimento, que é considerado frio, sóbrio e 
desprovido de riqueza imaginativa, reflexo da vida severa do início do século XVII, 
durando de 1610 a 1643. Da arte renascentista ficaram algumas influências como os 
motivos com guirlandas envolvendo medalhões com bustos, cariátides e frontões. 
Nos interiores, havia formas rústicas tanto nas paredes como nos portais, 
oferecendo um rigoroso repertório de refendimentos e bossagens (saliências ou 
reforços dos cantos com pedra lavrada). 

Houve a permanência de tetos com vigas e caibros aparentes, decorados de 
monogramas, emblemas e cártulas, além do lambril à francesa 6. Os dormitórios 
eram aposentos de receber, geralmente sem muitos móveis, mas com finos 
detalhes. Além dos entalhes, as peças tinham incrustações de pedras ou marfim, 
madrepérola e metais. O couro gravado ou estampado substituía as ricas telas de 
tapeçaria que davam um tom mais acolhedor ao conjunto. 

                                                
6 O lambril à francesa era uma 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. 
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Os motivos decorativos freqüentes eram: as modinaturas espessas e repletas de 
intumescências e saliências; as cártulas, medalhões, nichos, frontões, tabernáculos 
e gradeados salientes; as pontas de diamante (desenho geométrico em forma de 
pirâmide baixa); e as frutas, em particular, as maçãs e as pêras. 

No mobiliário Louis XIII, houve o uso 
de madeiras maciças (nogueira e 
ébano, e, para móveis rústicos, 
pinheiro), além de novas técnicas, 
tais como: placas de ébano com 
folhas de 8 a 10 mm de espessura, 
esculpidas em baixo-relevo; 
incrustações de madeiras coloridas 
ou mármore; e a marchetaria. Nos 
assentos, a madeira torneada 
adotava a forma dos montantes, dos 
pés, dos suportes dos braços e das 
travessas em forma de H. Havia 02 

tipos de pernas: em rosário (contas) e espiral. Os espaldares podiam ser muito 
enfeitados com entalhes, enfeites ovais ou com formato de folhas e grutescos.  

Destacaram-se: a cadeira de braços – futuras poltrona –, que possuía assento 
retangular baixo; espaldar reto, baixo e largo; braços retilíneos e perpendiculares; 
hastes dos pés em forma de H; e pés pouco decorados, da mesma maneira que as 
traves de sustentação; e a cadeira de encosto, que tinha as mesmas características 
da anterior, mas sem os braços; com  assento quadrado e menos espaçoso e 
encosto mais alto. Ambos tipos de cadeiras apresentavam guarnição de couro ou 
assentos estofados em tecido bordado, presos com pregos de cabeça larga. 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. 

Havia ainda a cadeira em forma de tesoura, dobrável e que tinha peças curvas 
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. O 
banco ou canapé  era ainda um assento grande e rústico, com espaldar e braços. Já 
o escabel 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, inspirado na antiga cadeira curul.  

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. As arcas 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.  

Escrivaninhas ou  cômodas-papeleiras enriquecidas de colunas, frontões, pilastras, 
balaústres e nichos. Seu uso introduziu o 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.  
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EEssttiilloo  LLoouuiiss  XXIIVV  

Estilo francês referente ao reinado de Luís XIV, que se dividiu em 03 períodos: de 
1643 a 1660, durante a menoridade do rei, marcado pela persistência das formas 
Louis XIII e por uma forte penetração do Barroco italiano; de 1660 a 1690, o primeiro 
Estilo Louis XIV, fase triunfante do reinado pessoal, ao qual correspondeu uma arte 
de corte brilhante e ostentatória (Palácio de Versalhes); e de 1690 a 1715. o 
segundo Estilo Louis XIV, tido como  transição, já que a leveza das formas e a 
fantasia das linhas já anunciavam o Estilo Louis XV. 

Nos interiores, havia riqueza dos materiais e a busca do efeito monumental. 
Emprego de adornos de mármore e  jogos policromáticos deste com 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. Acima de pesadas cornijas, putti, figuras e arquiteturas fingidas 
ordenavam-se dentro de molduras enriquecidas de estuques.  

Máscaras e cabeças de deuses (encimadas de uma palmeta irradiante) juntaram-se 
aos inúmeros atributos do monarca: a águia de Júpiter, o leão, o galo, a máscara de 
Apolo, além de monogramas coroados e bastões reais cruzados. Troféus, elmos 
guerreiros, ramos de carvalho simbolizando a vitória, carcases (estojo para flechas e 
arcos) e maças (claves) de armas, realizadas em bronze dourado ou esculpidas na 
madeira, destacavam-se em forte relevo no meio de mármores.  

Houve o emprego de móveis maciços (carvalho, mogno, nogueira, pereira e ébano) 
com ornamentação opulenta, esculpidos e dourados, além de madeiras coloridas. A 
marchetaria era típica, usando materiais de duas origens: animal (a tartaruga, o 
chifre, o marfim e o osso) e mineral (o cobre, o estanho e o bronze). Os tecidos 
preferidos foram as fazendas com motivos coloridos, veludos de Gênova e seda 
trabalhada em ouro e prata.  A tapeçaria era feita à mão e usada nos assentos de 
luxo. 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 Luís XIV entrelaçada. O interesse por 
materiais do Oriente (seda e marfim) era grande e as lacas vermelha e preta foram 
usadas para decorar gabinetes, armários com várias finalidades.  

Os assentos tinham pés “em soco” 
(quadrangulares e afinados embaixo) 
ou “em balaústre”, complicaram-se 
então com óvalos, caneluras e 
folhagens. A travessa em H evoluiu 
para X. Os braços, em geral 
arqueados, terminavam em ponta 
encurvada ou em voluta. A etiqueta 
favorecia o aparecimento de inúmeros 
ployants (cadeiras dobráveis) e placets 
(tamboretes), às vezes também 
enriquecidos de esculturas. Algumas 
cadeiras usavam franjas. 
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As mesas Louis XIV apresentavam os mesmos pés e montantes das cadeiras. A 
travessa em X podia terminar em volutas ou em consolos invertidos, e a cinta 
recebia uma rica ornamentação esculpida. Móveis típicos da época, a cômoda 
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), feito em madeira pintada de dourado 
e com incrustações de mármore. 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.  

EEssttiilloo  LLoouuiiss  XXVV  

Estilo francês situado entre 1715 e 1774, durante o reinado de Luís XV, também 
conhecido como Estilo Pompadour, sendo considerado inteiramente novo e barroco. 
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.  Por volta de 1750, ocorreu 
uma reação muito forte contra os excessos, quando começou então o segundo 
Estilo Louis XV, de espírito neoclássico.  

A primeira fase é reconhecida pelo emprego de linhas curvas e sinuosidades (bordas 
onduladas e flamejadas), bem como pela tendência de suprimir as ordens clássicas. 
Sob a progressão dos enrolamentos e dos retorcidos, os cantos dos aposentos se 
arquearam, as cornijas se aprofundavam e avançaram. Quadros, tapeçarias e 
espelhos davam um ar vivo e alegre. O ouro reluzia sob os tetos, que agora eram 
brancos. Na segunda etapa, a tendência ao despojamento das formas acentuou-se 
em benefício da clareza dos volumes e da nudez das superfícies. Às rocailles  e às  
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. 

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 e nas cornijas. Ramos de palmeira ou juncos entrelaçados de fitas 
subiam ao longo das molduras dos espelhos. O gosto neo-Louis XIV ressuscitou o 
repertório guerreiro do grande reinado, passando seus troféus de armas serem 
inscritos em painéis com divisões quadrangulares.  

O elemento rocaille foi sobretudo empregado nos consolos com um exagero das 
linhas arredondadas. 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” 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. Todos 
os móveis tinham pernas finas, com a linha curva em forma de S, geralmente 
terminando em metal (bronze ou cobre) trabalhado.  
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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. Madeiras usadas: pau-
rosa, palissandra e acaju. 

Leveza, conforto e harmonia das linhas 
caracterizaram seus assentos. A 
travessa de entre-perna 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. A 
ornamentação esculpida compreendia 
florzinhas, palmetas, conchas, cártulas 
e folhagens espiraladas. Os espaldares 
tinham a forma de violino (violonnés), 
ou seja, eram mais estreitos na altura 
dos braços. Destacaram-se as 

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). Havia 
ainda a poltrona cabriolet (com encosto e assento em tecido e com as pernas bem 
finas); e a poltrona cabinet (própria para se colocar nos cantos da sala). 

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. 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. Os móveis de repouso caracterizavam-se por 
sua comodidade: os almofadões de plumas e os gêneros suntuosos cobriam os lits 
de repos  e as chaise-loungues.  

EEssttiilloo  LLoouuiiss  XXVVII  

Estilo francês que correspondeu ao reinado de Luís XVI, de 1774 a 1794, 
considerado essencialmente neoclássico. A imitação da Antiguidade, através do 
“gosto pompeano” e depois do “gosto etrusco”, foi ficando cada vez mais precisa. O 
motivo composto por um vaso ou por uma caçoula fumegante de onde pendem 
lateralmente folhagens enfeitadas de fitas era muito freqüente. Assim como 
guirlandas com folhas de carvalho ou oliveira. Nos interiores, houve a preferência 
pelos avanços, recuos, grandes cornijas, jogo vigoroso dos frontões cortados, 
consolos, nichos e relevos vigorosos. 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.  
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Característicos do estilo eram os entrecruzamentos e entrelaçamentos. De cada lado 
dos espelhos ou das portas, subiam os feixes de junco e as fitas entrecruzadas. 
Como principais motivos decorativos estavam: os elementos da Antigüidade (frisos 
de cordão e de gregas, óvalos, fiadas de pérolas e motivos cordiformes, palmetas, 
rosetas, folhagens espiraladas e guirlandas de loureiro); e os temas sentimentais e 
galantes (coroas, fitas, carcases, tochas, corações ou caules de canas 
transpassados de flechas, e instrumentos aratórios). 

As principais características do 
mobiliário Louis XVI foram o 
perfeito equilíbrio e a grande 
elegância das formas. A 
marchetaria em mosaico e com 
“contrastes de fundo” do estilo 
anterior 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. Feitos principalmente de 
mogno, eram envernizados ou encerados. 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, palmatórias e acantos clássicos.  

Os pés das cadeiras eram retos, com freqüência canelados. 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. 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. Além de 
instrumentos musicais, os motivos decorativos eram variados (corações flechados, 
pássaros, águias, delfins, rosáceas, pérolas e motivos bucólicos).  

As camas Louis XVI tinham a coroação do baldaquim e, desde Luís XIV, enfeites 
com plumas de avestruz:, o que lhes conferia maior teatralidade. Ficavam no centro 
de cômodo, com tablado e balaustrada, além de cortinas. Denominava-se cabaret o 
serviço de quarto e bureau o consolo com gavetas nas laterais, um vão no centro. 
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.  
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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.  

O NEOCLASSICISMO foi a 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 (1789/99) e o Império de Napoleão. Baseava-se na busca de um “belo” 
absoluto, universal e eterno, a partir da inspiração nos modelos clássicos. Havia o 
predomínio de ângulos retos em uma decoração rígida, equilibrada e simétrica 

Ainda nesse período não existia nos palacetes 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 materiais mais empregados foram os 
chapeados; os tampos escuros e filetes em madeira clara ou rosada, com uso de 
ouro. Os centros dos móveis, eram em marchetaria de motivos geométricos ou 
florais. 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. As paredes eram  forradas por 
panos drapeados, presos por cordões de seda. Além do Estilo Louis XVI, os 
principais estilos neoclássicos franceses foram o Diretório e o Império. 

EEssttiilloo  DDiirreettóórriioo  

Predominante entre 1789 e 1804, foi um estilo de transição entre a época Luís 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). 

Depois do parêntese da Revolução de 1789, a arquitetura francesa reatou com um 
estilo arcaizante delicado e flexível, já praticado sob Luís 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 Luís XVI, porém já um tanto mais rígido.  

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, principalmente pelo uso de colunetas e molduras de painéis. 
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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). 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 e de camafeus.  

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 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 
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 02 pés. As 
madeiras mais utilizadas foram o ébano, o acaju e as árvores frutíferas, 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. 

EEssttiilloo  IImmppéérriioo  

Estilo francês que predominou entre 1804 e 1814, referente ao reinado de Napoleão 
Bonaparte, que assumiu o título de imperador e estendeu seus domínios pela maior 
parte da Europa ocidental, colocando seus irmãos e irmãs nos tronos dos países 
conquistados. 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.  
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Da arte greco-romana foram copiados, além das gregas, dos óvalos, dos motivos 
cordiformes, das palmetas, etc., os atributos guerreiros (escudos, gládios, elmos). 
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 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 esfinges,  capitéis, bases decoradas de lótus e 
hieróglifos figurados. A fauna era representada pelos cisnes, águias e cabeças de 
leões. Os emblemas napoleônicos eram as abelhas, o N e a águia. 

Nos interiores Império, houve a persistência das proporções alongadas e da 
policromia de gosto pompeano. Da época anterior, este período conservou as 
esbeltas colunetas, os arabescos e o grafismo do ornamento. 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 arquitetural: grandes vãos rítmicos de pilastras ou de arcadas.  

Os móveis eram impessoais e 
davam a impressão de uma cópia 
fiel e fria dos modelos greco-
romanos. 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. 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.  

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. Encontravam-se também 
as mesas redondas assentadas em 03 grifos, esfinges ou leões monópodes. 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. 
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Quanto ao RENASCIMENTO INGLÊS, este se traduziu primeiramente apenas pelos 
revestimentos de estruturas góticas tradicionais com elementos decorativos 
italianizantes. Sob Henrique VIII (1491-1547), cujo reinado durou de 1509 a 1547, 
subsistiram ainda os tetos “em leque” e permaneceram os traços medievais. 
Contudo, 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 por sua irmã Elizabeth I, garantiu sua posição. Começou 
a exploração além-mar, provocando disputas com outras potências européias 
interessadas no Novo Mundo. A Renascença nas artes e no conhecimento 
espalhou-se pela Europa e finalmente chegou à Grã-Bretanha. 

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 04 sub-estilos de interiores, que 
corresponderam às diferentes épocas políticas da Inglaterra, a saber: o Elisabetano, 
o Jacobino, o Cromwell e o Carolíneo.  

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. 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, 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. 

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.  
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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 em 
1685, por Jaime II, o qual foi deposto por simpatizar-se com o catolicismo.  

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 a América, onde ali se modificou o mesmo. 
Predominantemente geométrico, representou o Renascimento inglês propriamente 
dito, continuado por Carlos I e II. 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 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 

EEssttiilloo  CCrroonnwweellll  

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. 

EEssttiilloo  SSttuuaarrtt  

Também conhecido como Estilo Carolíneo ou Jacobino II, 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 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.  



 
HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO E DA DECORAÇÃO 

 

UTFPR                            II CEDIN 2006/07              PROF. ANTONIO CASTELNOU 
 

Em 1690, o exército anglo-holandês de William 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 William II em Glencoe. Durante o reinado dos 
Stuart, até 1702, surgiu um estilo influenciado pelos ideais do Barroco continental.  

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.  

EEssttiilloo  WWiilllliiaamm  &&  MMaarryy  

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 pêndulo 
(Tompión) e, daí em diante, relógios de mesa e os relógios de pé ou carrilhão. 
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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 na 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, 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. 

EEssttiilloo  QQuueeeenn  AAnnnnee  

Considerado mais como um estilo de transição que como uma renovação 
propriamente dita, este estilo pré-barroco caracterizou-se principalmente pela linha 
curva, 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, 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 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 tomou 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, escrivaninha-biblioteca 
decorada com tímpanos em forma 
de arco de meio ponto, quebrado ou 
com volutas. O corpo superior era 
formado por estantes ou gavetas, 
podendo possuir vidro. Logo, as 
vitrinas, para sala de visitas, usadas 
para expor objetos de porcelana ou 
marfim passaram a ser comuns. 
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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. 

EEssttiilloo  GGeeoorrggiiaannoo  

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.  

O Early Georgian Style  introduziu a 
época de ouro da cultura no 
mobiliário inglês. Foi quando se 
descobriu 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 o 
mobiliário inglês, que inicia a 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 cômodas para roupas com capitéis 
(Tallboys); e secretárias com espaço para as pernas. As cadeiras receberam pernas 
arqueadas, graciosas e estofamentos, passando a ter braços freqüentemente, 
espaldares com abas laterais e talhas com motivos de conchas nas curvas. 
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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.  

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. 

EEssttiilloo  CChhiippppeennddaallee  

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 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. 

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 arremates do mobiliário. 
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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 toilette fabricada em nogal em duas variantes, uma 
semelhante a um escritório e outra como um pequeno armário totalmente fechado.    

EEssttiilloo  AAddaamm  

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. 

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. Seus móveis eram desenhados com 
grande precisão e riqueza de detalhes: a pureza geométrica de suas formas – 
esplêndidas cômodas semi-ovais – 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.  

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. 
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EEssttiilloo  HHeepppplleewwhhiittee  

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). 

EEssttiilloo  SShheerraattoonn  

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. 

As mesas eram circulares ou retangulares, com um suporte central terminando em 
04 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.  
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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. 

Empregou-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. 

EEssttiilloo  RReeggeennccyy  

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) foi um dos 
primeiros a propor o Regency Style, sendo o principal responsável pela sua difusão, 
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.  
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EEssttiilloo  GGuussttaavviiaannoo  

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 Neoclassicismo, 
correspondente ao seu reinado. Este adaptava as modas da época para um país 
com menos luxos. No lugar das tapeçarias gobelin 7, 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. 

EEssttiilloo  BBiieeddeerrmmeeiieerr  

O termo Biedermeier 8, 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. 

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.  

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 
                                                
7 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. 
8 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). 



 
HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO E DA DECORAÇÃO 

 

UTFPR                            II CEDIN 2006/07              PROF. ANTONIO CASTELNOU 
 

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. 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 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. 

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 Phelippe. 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 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. 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. 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, provocando a admiração do mestre moderno Le Corbusier. 
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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, favorecida pelo maior conhecimento dos edifícios de todos os países e 
períodos do passado. O historicismo 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.  

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

EEssttiilloo  RReessttaauurraaççããoo  

Estilo ligado ao reinado de Carlos X, entre 1824 e 1830, o qual mesclava às ordens 
antigas, aos troféus e às figuras nas pedras angulares os artifícios cênicos copiados 
do Renascimento italiano e da Era Clássica. Serviu de transição para o Ecletismo, 
em que se radicalizaram as cópias dos séculos passados. 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 Estilo 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.  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 na Antigüidade, mas estavam marcadas por uma graça quase 
feminina, quando as formas tornaram-se menos angulosas e as curvas mais suaves. 

Abandonou-se a caoba e predominaram as madeiras claras, de tonalidades 
alouradas e efeitos de nó, tais como fresno, olmo, limoeiro, arce, plátano e sicômoro. 
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. 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.  
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EEssttiilloo  LLoouuiiss  PPhhiilliippppee  

A influência de Luís Felipe, rei francês entre 1830 e 1848, sobre o estilo que leva 
seu nome foi praticamente nula. Do monarca, conhece-se sua paixão pelos móveis 
classicistas de André-Charles Boulle (1642-1732), que colecionou e fez com que 
copiassem, enquanto que em suas residências, de Tulleries a Fontainebleau, o 
mobiliário seguia o mesmo que nos tempos de Napoleão I. A volta dos estilos do 
passado, sobretudo o Gótico e o Renascimento, além do Barroco, do Louis XV e do 
Louis XVI, foi sua característica dominante. As linhas tornaram-se mais pesadas, a 
decoração sobrecarregada e as proporções menos elegantes. 

Sob Luís Felipe, os motivos medievais complicaram-se 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 
(técnica de forrados com motivos florais ou listras), sanefas e cortinas transparentes.  

Ao contrário do que ocorria no reinado de Carlos X, a 
voga passou a ser do mobiliário escuro. 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. Nas cadeiras, 
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 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.  

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 a borne, 
canapé 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.  

Geralmente, se empregavam pés, travessas e elementos verticais torneados e 
reapareceram os pináculos góticos. Mesas, cadeiras, bufês, 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.  
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EEssttiilloo  SSeegguunnddoo  IImmppéérriioo  

Miscelânea estilística correspondente ao reinado de Napoleão III, entre 1852 e 1870, 
caracterizada pela imitação de estilos antigos, o gosto do aparato e do conforto e a 
redundância. À variedade acrescentou-se um ecletismo que copiava todos os 
modelos e misturava uma profusão de motivos imitados servilmente ou agrupados 
de maneira arbitrária. O acúmulo e a profusão da ornamentação não deixavam 
espaço para o vazio. Ao amontoado dos motivos correspondeu uma 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-renascentista acarretou um novo interesse pela nogueira, carvalho, faia 
ou pereira escurecidas como ébano. Essas cores escuras convinham às salas de 
jantar que se guarneciam de veludos carmesins ou de móveis esculpidos. 
Encontravam-se bufês ou credências ornados de colunas trabalhadas, de frontões 
cortados, de cártulas recortadas e enfeitadas de mascarões, putti e quimeras. As 
cadeiras de espaldar rígido e curto eram guarnecidas de couro lavrado, estampado 
ou de panos imitando couro.  

Em muitos móveis, 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, ou a 
incrustação de madrepérola sobre um fundo de 
verniz preto obtinham grande sucesso. À 
madrepérola, às marchetarias de cobre e de estanho 
e às placas de porcelana acrescentaram-se o bronze 

dourado, os jaspes, os lápis-lazúlis e os colares de pérolas. Fizeram sucesso o pouf 
ou pufe (espécie de banqueta estofada, alta e circular, que servia como assento ou 
descanso para os pés); a poltroninha baixa crapaud (sapo) e a 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. 

EEssttiilloo  VViittoorriiaannoo  

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.  
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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. 

Não obstante, o gosto eclético do momento não se limitava a uma recuperação 
coerente. De fato, também se puseram 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. 

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, 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. 

EEssttiillooss  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.  



 42 

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. 

EEssttiilloo  CCoolloonniiaall  AAmmeerriiccaannoo  

O estilo colonial dos EUA dos séculos XVI e XVII  pode ser considerado como a 
reprodução de uma casa inglesa, com a diferença de que na América tinha 
simplicidade; os móveis 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.  

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 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 sobretudo em Nova York, 
apresentava um aspecto maciço, mas atenuado por pinturas que representavam 
guirlandas de flores e composições de frutas.  
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Mais tarde, foram introduzidos móveis ingleses de estilos posteriores, tais como os 
da época da Rainha Ana, de Carlos II, dos Georges e de Chippendale. As pernas 
mantiveram-se en cabriolet, adotando cada vez mais linhas menos rígidas e o 
mobiliário adquirindo uma certa elegância formal. 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.  

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. Ao final do século, a influência de 
Hepplewhyte 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. 

EEssttiilloo  CCoolloonniiaall  LLaattiinnoo--AAmmeerriiccaannoo  

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.   

A partir do século XVI, a 
decoração e mobiliário colonial 
espanhol receberam muita 
influência dos mouros, 
principalmente devido às 
invasões ibéricas. 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. 

No século XVIII, 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, 
geralmente eram maciças, com o interior liso, entalhes na frente e na base.  
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PPEERRÍÍOODDOO  MMOODDEERRNNOO  

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. 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.  

A primeira iniciativa de criação inédita surgiu na Inglaterra, com o arquiteto William 
Morris (1834-96), o qual impulsionou, com base no artesanato medieval e seus 
processos de criação, o Movimento Arts & Crafts 9. 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, defendendo a classe trabalhadora e o artesanato. 

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. 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.  

O período de 30 anos entre-guerras, que correspondeu ao Movimento Moderno 
propriamente dito trouxe enfim 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. 

                                                
9 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. Através 
de seus trabalhos em cerâmica, madeira e metais, seus expoentes 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. 
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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. 

EEssttiilloo  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. Com muitas raízes e precursores, ele manifestou-se principalmente 
na decoração, embora tenha influenciado todas as esferas da arte, inclusive moda. 
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). 

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, 
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  (EUA). 

Uma primeira tendência do estilo, de início explorada pela Escola de Nancy10, 
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.  

                                                

10 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. 
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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. 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”.  

  

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 (1868-1928). 

EEssttiilloo  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.  
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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 
Tutancamon 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.  

Basicamente, as características do Art Déco 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 flora misturados com motivos de raiz arquitetônica e inclusive 
com cenas anedóticas que se combinavam com formas e esquemas geométricos. 

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. 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. Conservaram as suas qualidades plásticas e funcionais 
nos interiores mais modernos, a par com as mais recentes criações. 

FFuunncciioonnaalliissmmoo  

Basicamente, podem ser definidas duas etapas do interiorismo 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. 
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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. 

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, tais como: 
Eileen Gray (1878-1976), Walter Gropius (1883-1969), Ludwig 
Mies Van Der Rohe (1886-1969), Le Corbusier (1887-1965), 
Gerrit Rietveld (1888-1964), Mart Stam (1899-1986), Marcel  
Breuer (1902-81) e Giuseppe Terragni (1904-43). 

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”. 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 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.  

Esta nova versão da arquitetura moderna nasceu no clima do funcionalismo, mas 
propondo-se a se libertar 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), Alvar 
Aalto (1898-1976) e  Arne Jacobsen (1902-71).  
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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. 

Na década de 1940, 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. 

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), Gio Ponti (1891-1979), Jean Prouvé (1901-84), Carlo Mollino (1905-73) e 
Marco Zanuso (1916-). A influência do espírito escandinavo alcançou uma 
intensidade particular nos EUA manifestada com o emprego de designs 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), o casal Charles (1907-78) & Ray 
Eames (1913-88), e Harry Bertoia 
(1915-88). 

Após a recuperação geral a partir das décadas de 1950 e 1960, iniciou-se outro 
período em que a renovação de conceitos em interiorismo e mobiliário 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.  



 50 

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; e 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. 

PPEERRÍÍOODDOO  CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEOO  

Vários antecedentes concorreram para o distanciamento cada vez mais acentuado 
dos 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 
(M. Ridolfi, I. Gardella, F. Albini e BBPR Studio) e o neo-historicismo norte-
americano (L. Kahn, R. Venturi, R. Stern e C. 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 

PPóóss--MMooddeerrnniissmmoo  

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. 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. 
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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: 

¾ 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); 

¾ 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.); 

¾ 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; 

¾ Ornamentalismo: recupera formas e estilos do passado, re-aproveitando 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: Ettore 
Sottsass (1917-), Robert Venturi (1925-), Charles Moore (1925-93), Robert A. M. 
Stern (1939-), Alessandro Mendini (1931-), Aldo Rossi (1931-), Hans Hollein (1934-) 
e Michael Graves (1934-). 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.  

TTeeccnniicciissmmoo  

As bases da linguagem high-tech encontram-se em várias correntes das décadas de 
1960 e 1970. 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. 
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Nos EUA, principalmente entre 1966 e 1978, o Neopurismo mostrou uma concepção  
arquitetônica que acentuava a forma pura (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. 

O TECNICISMO 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. 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. Sua beleza é resultado 
da perfeição técnica, ou seja, aqui, os meios da 
arquitetura passam a corresponder aos seus próprios fins. 

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. Seus interiores caracterizam-se por:   

¾ 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.; 

¾ 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; 

¾ 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; 

¾ Abstracionismo: abandona pressupostos simbólicos ou panfletários, apoiando-se 
no uso de formas e funções racionalizadas, sem apelos emotivos ou conotações 
expressionistas. 
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Entre os maiores representantes da linha ultratecnicista podem ser citados: Günter 
Behnisch (1922-), Richard Meier (1934-), Richard Rogers (1933-), Norman Foster 
(1935-), Renzo Piano (1937-), Jean Nouvel (1945-) e Ron Arad (1951-). 

MMiinniimmaalliissmmoo  

No final dos anos 60, denominou-se minimal 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 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 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 

Os maiores representantes da linha minimalista são: 
Luis Barragán (1902-88),  Ávaro Siza (1933-), Tadao 
Ando (1934-), Toyo Ito (1934-), Shiro Kuramata (1934-
91) e Steve Holl (1947-), entre muitos outros. A 
arquitetura minimalista enfatiza a pureza absoluta, a 
ordenação geométrica e a clareza conceitual, 
equivalendo 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, apegando-se às heranças loosiana e 
miesiana, tendo as seguintes características:  

¾ 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; 

¾ 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);; 

¾ 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; 

¾ 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. 
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DDeessccoonnssttrruuttiivviissmmoo  

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 se buscou a estabilidade, a ordem e a pureza. 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. 

 DESCONSTRUTIVISMO 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.  

Na teoria desconstrutivista, 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 características do interiorismo são: 

¾ 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;  

¾ 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;  

¾ 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; 

¾ 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, planos 
fraturados e linhas diagonais: é a expressão do caos; uma ordem incomum.  
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Entre os maiores expoentes contemporâneos da 
desconstrução – que em interiores apresenta-se com a 
tendência ao MAXIMALISMO – estão: Frank Gehry 
(1929-), Eric Owen Moss (1943), Bernard Tschumi 
(1944-), Daniel Libeskind (1946-), Philippe Starck (1949-) 
e Zaha M. Hadid (1951-); e os grupos Coop 
Himme(l)blau (1968), OMA (1975), Arquitectonica (1977) 
e Morphosis (1980). Outros designers maximalistas 
reconhecidos são: Marc Newson, Tom Dixon, Patrick 
Nourget e Wil Alsop. 
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