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Erica de Oliveira Nascimento2 

Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação 

 

 

Gabinetes e escrivaninhas: notas sobre leitura, escrita e estudos nas casas do século XIX e início do século XX 

 

Neste número da série Acervo Revelado falaremos brevemente sobre a escrita, leitura e estudos, ou seja, 

determinados processos físico-mentais e como estes poderiam ser realizados nas casas urbanas, com foco em São Paulo 

e Rio de Janeiro, de meados do século XIX e início do século XX. Partiremos do exame da relação entre as pessoas e o 

mobiliário/objetos envolvidos nessas práticas, com ênfase para a escrivaninha/secretária, e entre as pessoas e os 

cômodos onde as atividades ocorriam. O recorte temporal se deve à constituição do acervo MCB, posto que nosso objetivo 

é tratar de temas a partir dos objetos da instituição — embora haja uma coerência em relação a padrões de moradia 

desse período. Atualmente, temos em nossa coleção três cômodas-papeleiras, duas escrivaninhas e alguns objetos que 

poderiam estar associados ao cômodo específico da casa burguesa destinado a esse fim, os gabinetes, tais como: 

cadeiras, luminária de mesa, rede, canapé, marquesa, datados do intervalo balizador dessas notas.  

Se na casa burguesa as práticas de leitura e escrita ganharam um cômodo específico e, como veremos, marcado 

pelo gênero, outras soluções foram encontradas nas casas de pessoas remediadas e mais pobres, como a alocação das 

escrivaninhas e secretárias nos quartos e até mesmo na sala de visitas. Estes arranjos mistos poderiam estar relacionados 

a fatores econômicos, mas também a uma diferença nas maneiras de viver, conforme propõe Maria Luiza Ferreira de 

Oliveira (2003) ao analisar as formas de morar dos setores médios em São Paulo no final do século XIX. Para a autora, 

a mistura de tipologias construtivas nas casas e o compartilhamento de funções dos cômodos diz respeito muito mais a 

uma forma de se relacionar com a cidade e a moradia do que necessariamente com estar à sombra de um padrão burguês 

de casa, no sentido de uma imitação (OLIVEIRA, 2003, p. 74). Atentar-se a essa questão é fundamental para não criarmos 

uma linearidade nos processos históricos que, partindo do que é eleito o padrão/norma, trata experiências ditas diferentes 

como inexistentes3.   

 

 

 

                                            
1 Este é o décimo segundo artigo do projeto Acervo Revelado que tem como objetivo apresentar ao público pequenos textos sobre peças 
do acervo do Museu da Casa Brasileira. É também intenção desta ação que o público possa contribuir com informações sobre os objetos 
apresentados aqui e nos demais artigos já publicados no site do MCB. 

2 Analista de Preservação e Pesquisa no MCB e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São 
Paulo.  

3 A casa burguesa é considerada o padrão para o período, a norma, o que significa dizer que há uma tendência em tratá-la apenas como 
“a casa”. Nesse texto, no entanto, mesmo se tratando da parte principal desta análise, sempre que nos referirmos a esse padrão de 
moradia o designaremos “casa burguesa”, a fim de, minimamente, deslocá-la do lugar universal, especificando-a. 
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Espaços: gabinetes e cômodos com funções compartilhadas   

 

Na casa burguesa do século XIX e início do século XX, como parte da construção do ideal de domesticidade4 e 

do processo de especialização dos espaços e móveis5, organiza-se um cômodo específico para a leitura, escrita e 

gestão/contabilidade familiar: os gabinetes6 ou escritórios. Este espaço era exclusivo do chefe da família e basicamente 

composto por uma escrivaninha, secretária ou mesa, poltronas, cadeiras, divã, armários ou estantes para livros (MALTA, 

2011, p. 79). Em São Paulo, localizavam-se, normalmente, na parte da frente das casas e poderiam ter uma entrada 

independente, o que estabelecia uma relação direta entre o homem e o mundo externo (CARVALHO, 2008, p. 138). Os 

textos literários referentes ao Rio de Janeiro também mencionam sua proximidade com a sala de visitas, ou seja, na frente 

da casa: "Tinha três janelas de peitoril na frente; duas pertenciam à sala de visitas; a outra a um gabinete contíguo. O 

aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação” (ALENCAR, 1971, p. 29). Como podemos 

observar nesta passagem do romance Senhora (1875), de José de Alencar, apesar dos gabinetes serem frequentes nas 

moradias abastadas, as casas mais pobres também poderiam ser providas do cômodo. Trata-se, portanto, de um espaço 

privado, embora com certa abertura, praticamente inexistente antes desse período e, como veremos adiante, bastante 

diferente dos escritórios domésticos contemporâneos (IMAGUIRE JR, 1999, p. 147).  

Apesar de ser um cômodo destinado à atividade intelectual, o gabinete reunia um conjunto de outras práticas — 

bastante descrita nos romances e contos do período7 — para além da sua função primeira. Recebia-se pessoas para 

conversas particulares, estabeleciam-se acordos e contava-se segredos: “- Pois vamos cá ao gabinete, e você ficará 

sabendo do que se trata [...] E os dois encerraram-se no grave escritório do comendador” (AZEVEDO, 1973, p. 90-1, 121-

2); jogava-se voltarete e outros jogos com familiares e amigos: "[...] propus cartas, podíamos jogar uma partida de 

voltarete. [...] Passamos ao gabinete." (MACHADO DE ASSIS, 1975. p. 93); fumava-se (embora algumas casas pudessem 

ter uma sala específica para este fim); fazia-se a cesta: "O conselheiro não foi logo, porque [...] fazia a sesta no divã do 

seu gabinete." (AZEVEDO, 1970. p. 203); ou descansava-se de um modo geral. Para tanto, havia móveis como divãs, 

canapés, marquesas e até mesmo redes (imagem 1): "Era um gabinete pequeno com quatro janelas que o enchiam de 

luz. Perto de uma janela havia uma rede estendida. Sobre a rede via-se um homem negligentemente deitado com um 

                                            
4 A domesticidade é “o conjunto de emoções sentidas e não um único atributo. Está relacionada à família, à intimidade, à devoção ao lar, 
assim como uma sensação da casa como incorporadora – e não somente abrigo – desses sentimentos. […] O interior não era só um 
ambiente para as atividades domésticas – como sempre havia sido – mas os cômodos, os seus objetos agora adquiriram vida própria” 
(RYBCZYNSKI, 1996, p. 85)   

5 A especialização é parte importante da domesticidade, pois cria um sentimento de organização fundamental à sensação de acolhimento 
que a casa passa a proporcionar, e diz respeito não apenas à delimitação de cômodos específicos para cada prática doméstica, mas 
também à criação e uso de objetos e móveis com funções cada vez mais exclusivas. O processo de especialização chegou a criar um 
mobiliário próprio para a guarda de determinadas peças de roupas, como os guarda-casacas e os guarda-vestidos (OLIVEIRA, 2003, p. 
70), além dos estojos e caixas para a guarda de toda sorte de pequenos objetos que se proliferam nesse período (RICE, 2007, p.15)  
6 De acordo com Ranum (2009), na Europa, esses espaços surgem nos palácios do Renascimento designados como studiolo. Eram 
espaços pequenos e sem janelas cuja origem é monástica. Contudo, como veremos a seguir, os gabinetes burgueses que analisamos 
possuem características mais amplas e agrupam um conjunto mais vasto de práticas e objetos.  
 
7 Todas as referências literárias utilizadas neste texto foram extraídas do Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes – 
Arquivo Ernani Silva Bruno, disponível para pesquisa no site do Museu da Casa Brasileira 
(https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/). A literatura é uma fonte profícua para o estudo da história, principalmente no que se 
refere ao exame da dinâmica entre pessoas e objetos.  A busca no arquivo pelo termo “gabinete” retornou 209 citações (inventários, 
textos de viajantes e obras literárias), sendo apenas duas delas do século XVIII, o restante é referente ao século XIX.  

https://mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/
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livro nas mãos.” (MACHADO DE ASSIS, 1960. p. 151). Ou seja, apesar das mesas para escrita, as muitas cadeiras e 

poltronas — Maria Luiza Oliveira (2003) cita um inventário o qual faz referência a uma casa média onde havia doze 

cadeiras de escritório —, as leituras poderiam ser feitas despojadamente nesse cômodo.  

Outra prática descrita pela literatura é a recepção de profissionais como costureiras e até mesmo barbeiros: “O 

barbeiro relanceou os olhos pelo gabinete, onde fazia principal figura a secretária, e sobre ela os dois bustos de Napoleão 

e Luís Napoleão” (MACHADO DE ASSIS, s.d., p. 208). Esta passagem do romance Quincas Borba (1891) chama a 

atenção por duas razões: a atividade executada no escritório (barbear) e a presença dos bustos de Napoleão como 

elementos decorativos. O personagem Rubião pede ao barbeiro que faça sua barba tal qual a de Napoleão e, a partir de 

então, em seu processo de enlouquecimento, passa a crer que é o próprio estadista. Os gabinetes eram espaços 

fortemente pessoais e personalizados, havia uma associação estreita entre os objetos e a pessoa, todo o arranjo e 

decoração criava esse emaranhamento. Um elemento bastante indicativo desse vínculo é o uso de fotografias de 

familiares e amigos como parte da decoração; quanto mais retratos, mais individualizado o espaço seria (MALTA, 2011, 

p. 186)8. Dessa forma, a presença dos bustos de Napoleão refere-se à predileção, a admiração de Rubião pelo estadista, 

de tal maneira que o faz copiar a aparência, sendo essa identificação tamanha a ponto de o personagem acreditar ser o 

próprio imperador dos franceses. O vínculo entre a pessoa e o gabinete foi expresso também pelo hábito de os homens 

se fotografarem em seus escritórios, muitas vezes posando em suas mesas de trabalho (imagem 2), cuja arrumação 

intencionava passar determinada imagem de si: uma mesa arrumada dizia de um homem organizado, racional, objetivo 

e sem confusões (MALTA, 2011, p. 177).  

Espaço privado, mas com abertura controlada à recepção e intimidade de terceiros (IMAGUIRE JR., 1999, 

p.147). Esta relação de abertura e fechamento poderia, no entanto, oscilar de maneira ao mesmo tempo tênue e radical, 

posto que não só eram recebidas pessoas conduzidas ali pelo próprio dono do gabinete, mas, a depender do caso, a 

visita o esperava sozinha no cômodo: "[...] preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete; o moço subiu 

apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado." (ALENCAR, s.d., p. 84). Contudo, quando suas portas estavam 

encerradas, poderia ser o suficiente para afastar até mesmo membros mais íntimos da família, como a esposa: “Ansiosa 

buscou o marido; mas este se havia recolhido ao gabinete onde ela não animou a entrar” (ALENCAR, s.d., p. 110-111).  

 Em seu trabalho sobre a relação entre o sistema doméstico e os aspectos de gênero em São Paulo de fins do 

século XIX até a década de 1920, Vânia Carneiro de Carvalho (2008) identifica uma correspondência de estilo e arranjo 

entre os cômodos associados ao masculino dentro das casas, tais como os gabinetes, halls de entrada e as salas de 

jantar: há entre esses espaços uma “equivalência dos atributos tipológicos (poltronas, cadeiras de balanço, material de 

escritório), formais, (matéria-prima, cores, design do mobiliário) e funcionais (instrumental)” (CARVALHO, 2008, p. 137). 

Esses cômodos eram guarnecidos de móveis densos, em madeiras mais escuras, com contorno retos e revestidos em 

couro. Ainda de acordo com a autora, a decoração dos ambientes masculinos é semelhante aos halls e escritórios de 

                                            
8 Além das fotografias dos gabinetes exibirem as fotos nas paredes e sobre os móveis (MALTA, 2011, p. 186), esta presença é também 
mencionada nos romances da época: “olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia [...] Estava de pé sobre a casaca abotoada, 
a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida no peito [...] A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória escrita 
embaixo [...]” (MACHADO DE ASSIS, 1974, p. 148). Em Dom Casmurro (1899), a presença da fotografia do amigo morto, Escobar, no 
gabinete de Bentinho é importante na trama, pois o contemplar da imagem do amigo é parte do processo que alimenta seu ciúme em 
relação a Escobar e Capitu. Ou seja, as fotografias desempenham um papel importante no cultivo de certos sentimentos, no caso de 
Dom Casmurro, o ciúme, mas o objetivo principal era a pessoalização do espaço através do cultivo das afeições.    
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edifícios públicos e de empresas. Os manuais domésticos recomendavam para o escritório o uso de móveis que 

conotassem austeridade e simplicidade, comportando estilos como o Jacobino inglês, Sheraton, Anne, Queen (ver 

imagens 3, 4 e 5), em contraste com os espaços associados ao predomínio feminino, por exemplo, a sala de visitas, cuja 

preferência eram os luíses, os revestimentos com tecidos adornados, superfícies brilhantes e o emprego de cores 

(CARVALHO, 2008).  

 

 
Imagem 1 
Foto Rômulo Fialdini 
 
Rede9 
Século XIX 
Sorocaba – SP 
270x180 AxL (cm) 
Compra Museu da Casa Brasileira / Governo do Estado 
Acervo do Museu da Casa Brasileira  
 
 

   
 

Imagem 2 
Fotografia 
1860-1869  
Hills & Saunders (fotógrafo) 
Fotografia de albumina em 
cartão. 
Coleção da Royal Photographic 
Society / Victoria and Albert 
Museum, London 
 
No Brasil, esse tipo de 
fotografia de homens em seus 
gabinetes ou mais 
especificamente em suas 
mesas de trabalho foi bastante 
comum. Para exemplos do Rio 
de Janeiro, ver MALTA, 2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 3 
Foto Rômulo Fialdini 
 

Cadeira  
Século XX 
Faia (madeira) e fibra vegetal (palhinha do 
assento) 
108x47x50 AxLxP (cm) 
Doação de Antiquário Nóbrega 
Acervo do Museu da Casa Brasileira  
 
Esta cadeira, conhecida como cadeira 
americana, era de uso comum em espaços 
nos gabinetes devido seu estilo (cor da 
madeira, estruturas retas balaustradas): 
"Batista [...] esticou-se numa cadeira 
americana [...]" (MACHADO DE ASSIS, 
1957. p. 147).  

                                            
9 A rede é um objeto mencionado nos gabinetes. Para uma discussão específica sobre a peça ver: GUERRA, W. A rede e seus usos. 
2017. Disponível em: https://mcb.org.br/wp-
content/uploads/2019/uploads/post_files/file/58decb1d50e50a001c000038/GUERRA_Wilton_A_rede_e_seus_usos.pdf 
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Imagem 4 
Foto Rômulo Fialdini 
 
Canapé  
Século XIX 
Jacarandá e canela (madeiras) e fibra vegetal (palhinha 
do assento) 
86x192x58 AxLxP (cm) 
Doação de Sarita de Morais Abreu 
Acervo do Museu da Casa Brasileira  
 
Este canapé tem estilo Sheraton, preferido aos 
gabinetes por suas linhas retas e simplicidade. 
 

 

 
 
Imagem 5 
Foto Rômulo Fialdini 
 
Cadeira 
Século XVIII 
Carvalho (madeira), couro e metal 
137,5x63x66,5 AxLxP (cm) 
Doação de Titina Crespi 
Acervo do Museu da Casa Brasileira  
 
Cadeiras como esta aparecem nos registros 
fotográficos de gabinetes particulares do 
período aqui tratado (Cf. Malta, 2011, p. 
127).  

A respeito das características do mobiliário e a identificação do espaço com o gênero, esta aproximação é 

operada também no âmbito da linguagem, através do emprego de adjetivos entendidos como atributos masculinos tanto 

para se referir às pessoas, quanto aos objetos. Alguns gabinetes descritos por Machado de Assis, por exemplo, levam o 

adjetivo “grave”: “O gabinete era pequeno; poucos livros e bons, os móveis graves10, um retrato de Batista com a farda 

de presidente, um almanaque sobre a mesa, um mapa na parede, algumas lembranças do governo da província." 

(MACHADO DE ASSIS, s.d. p. 144). Há uma profusão de passagens em textos distintos em que o autor caracteriza seus 

personagens masculinos como graves, palavra cujo significado está relacionado a uma certa seriedade da pessoa, um 

certo ar de reflexão, construído por meio de movimentos medidos do corpo. Contudo, apesar da gravidade dos móveis, o 

ambiente era decorado com coberturas e outros objetos, sem, no entanto, retirar-lhe a atmosfera proposta (CARVALHO, 

2008, p. 148), ou mesmo ainda com flores, numa demonstração de cuidado por parte da esposa: "O gabinete tinha flores 

frescas e uma gaiola com um passarinho. Tudo em ordem, cada coisa em seu lugar, obra visível da mulher." (MACHADO 

DE ASSIS, s.d., p. 594).  

                                            
10 Grifo meu. 
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Marize Malta (2011), ao discutir a decoração nas casas burguesas cariocas desse mesmo período, mostra-nos 

uma compreensão, explicitada nos manuais de decoração, de que formas e cores carregavam expressões, provocavam 

sentimentos e efeitos nas pessoas. A autora cita os argumentos utilizados na época, os quais defendiam que linhas retas 

horizontais exprimiam quietude, calma e estabilidade, enquanto “as linhas verticais produziam sentimentos de exaltação 

e de inquietação nuançados de poesia” (HARVARD, 1883, p. 221, apud MALTA, 2011, p. 61). Altura, largura e 

profundidade corresponderiam, segundo esta mesma perspectiva, respectivamente, às ideias de elevação, estabilidade, 

mistério. Ainda de acordo com Malta (2011), tais conclusões partiam da análise da fisionomia do rosto humano: “linhas 

inclinadas ascendentes promoviam alegria, enquanto as descendentes passavam tristeza, assim como as expressões 

faciais” (MALTA, 2011, p. 62), o que tornava estas últimas mais adequadas à decoração móvel, enquanto as linhas 

ascendentes deveriam ser empregadas na decoração fixa.  

Nesse sentido, além da homologia entre elementos decorativos e expressões do rosto descrita por Malta (2011) 

e das adjetivações mencionados anteriormente, que aproximam o masculino aos seus espaços e objetos de domínio, 

parece-nos existir também uma correspondência entre o próprio corpo masculino e as formas retas do mobiliário 

empregado nos gabinetes. Gilda de Mello e Souza (1987) traça uma linha visual das transformações ocorridas nos 

vestuários feminino e masculino ao longo do século XIX. Os trajes masculinos passam de peças cujo efeito produzido no 

corpo era curvo (imagem 6), mais próximo, portanto, do que os vestidos criavam no corpo feminino11, e se geometrizam 

até chegarem nos paletós de cortes retos e nas cartolas (imagem 7). Portanto, o corpo masculino, em razão da 

indumentária, passa de curvilíneo a retilíneo (SOUZA, 1987, p. 67). Além disso, as mulheres costumavam utilizar tecidos 

e elementos decorativos semelhantes tanto para seus vestidos, quanto para as coberturas produzidas para os móveis da 

casa, demonstrando mais um aspecto da imbricação entre os corpos e a moradia.  

 
Imagem 6 
Fashion plate 

Autor desconhecido 
ca. 1845  
Inglaterra  
Litografia, colorida à mão 
Victoria and Albert Museum, London 

 

 
Imagem 7 
Fashion plate 

Autor desconhecido 
1876 
Inglaterra e França 
Litografia 
Victoria and Albert Museum, London 

                                            
11 No caso feminino, a produção da curvatura corporal através da indumentária alcança seu extremo com o uso do espartilho.   
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A casa burguesa, em especial seus cômodos mais privados, busca fornecer elementos para sustentação da 

individualidade de seus moradores, criar a estabilidade tão desejada para suas personalidades (RICE, 2007; MARE, 

1999). Se tomarmos um exemplo radicalmente diverso, como o analisado por Nicole Boivin (2008), observaremos a 

dimensão dessa busca por fixidez. Boivin investiga o papel do barro nas práticas e significados produzidos pela casa 

Balatal, na Índia rural contemporânea. De acordo com a autora, nestas moradias, as paredes de barro são derrubadas e 

os espaços reconstruídos de tal forma que a casa esteja estreitamente alinhada aos ritmos temporais da vida social, 

econômica e ritual da comunidade (BOIVIN, 2008). Embora a casa burguesa também estabeleça determinados fluxos e 

práticas, esse papel se dá no sentido da estabilidade. Dessa forma, é exemplar da fixação/identificação operada pelos 

espaços/objetos da casa burguesa a passagem do romance Helena (1876) a respeito do gabinete do falecido conselheiro 

Vale:  

Quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro, Estácio parou.  
— Vamos entrar num lugar triste para mim, disse ele. 
— Que é? 
— O gabinete de meu pai. 
— Oh! deixe ver! 
Entraram os dois. Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera. Estácio deu 
algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai; mostrou-lhe a cadeira em que ele 
costumava ler, de tarde e de manhã; os retratos de família, a secretária, as estantes; falou de quanto 
podia interessá-la. Sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera: eram 
as Máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-
lhe dos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível; brotou, deslizou-se e foi cair 
no papel. 
— Coitado! murmurou ela. 
Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois de 
jantar, e olhou para fora. O dia começava a aquecer. O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto 
de flores de quaresma, com suas pétalas roxas e tristemente belas. O espetáculo ia com a situação de 
ambos. Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice. (MACHADO DE ASSIS, s.d., 
p. 41) 

 

 Helena é filha de fora do casamento (na verdade, uma filha adotiva, mas esta situação só será revelada ao final 

do romance), assumida oficialmente pelo conselheiro Vale em testamento, aberto pela família apenas após sua morte. 

No documento, o conselheiro deixa a ordem expressa para que Helena seja recebida no seio da família, pois a moça já é 

também órfã de mãe. Nesta cena, seu suposto irmão, Estácio, mostra-lhe o gabinete que fora do pai de ambos. O trecho 

demonstra a intocabilidade do lugar, ainda mais após o falecimento de seu proprietário, o congelamento do espaço no dia 

exato de sua morte. Estácio mostra o escritório à irmã como que a restituir-lhe memórias as quais deveriam também lhe 

pertencer, caso tivesse sido criada naquela casa. Helena, ao sentar na cadeira do conselheiro, busca recuperar ou 

estabelecer contato com a “presença” do morto e com a vida ali vivida. A atmosfera do lugar, por fim, faz Estácio mergulhar 

em suas reminiscências de infância. O gabinete é, portanto, um microcosmo de seu proprietário, um espaço de 

sociabilidade íntima e de estar a sós consigo. E se há um jogo de transposição das pessoas às coisas (MALTA, 2011, p. 

174), na mesma medida, estas coisas criam esse eu, fixam a identidade, posto que a identificação produz um retorno 

para a própria pessoa e para os terceiros.  

 Maria Luiza Ferreira de Oliveira (2003) demonstra, através dos inventários, que entre os setores médios de São 

Paulo a casa em que se morava poderia servir de fonte de renda. Os imóveis térreos analisados pela autora tinham a 

parte da frente alugadas. Assim, a sala de estar, por exemplo, poderia se tornar o consultório de um médico. No caso dos 

sobrados, mantinham-se um pequeno negócio embaixo e a família ocupava apenas o andar superior, ou a parte de baixo 
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também era alugada, inclusive para outras famílias. O exemplo a seguir, em Dom Casmurro (1899), mostra-nos o caso 

de uma família que possuía um comércio na frente da casa: “Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. 

A loja era escura, e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas.” (MACHADO DE 

ASSIS, 1974). Essa configuração, segundo Oliveira, referia-se a um universo bastante distante da realidade das casas 

abastadas com seus cômodos específicos para cada atividade. A prática da habitação conjunta, a mobilidade, o aluguel 

de mobília e de partes da casa, demonstra que a domesticidade, tal como se organizou nos interiores burgueses, ainda 

era pouco experienciada. Havia uma outra relação com a moradia. Poucos eram os investimentos em mobiliário mais 

requintado, embora a autora também argumente que tais casas eram adornadas com espelhos, relógios de parede, 

quadros e objetos ligados à religiosidade do morador (OLIVEIRA, 2003, p. 74).  

Em moradias sem escritórios, os móveis de escrita, quando existentes12, eram acomodados tanto nas salas, 

quanto nos quartos. A localização em cada um desses cômodos implicava em diferenças nas experiências vividas. Ao se 

referir à casa do padre Melchior, do romance Helena (1876), o narrador descreve a habitação e a alocação dos objetos 

de escrita e estudos:  

Melchior habitava uma casinha, situada no centro de um jardim diminuto, a algumas braças da residência 
de Estácio. Tinha duas salas o prédio, janelas por todos os lados, uma porta na frente e outra nos fundos. 
A da frente abria entre duas janelas de venezianas. A sala de visitas era ao mesmo tempo gabinete de 
estudo e de trabalho. Simples era a mobília, nenhuns adornos, uma estante de jacarandá, com livros 
grossos in-quarto e in-fólio; uma secretária, duas cadeiras de repouso e pouco mais (MACHADO DE 
ASSIS, s.d, p. 135).  

 Nessa passagem, embora não haja a relação de locação exposta por Maria Luiza Ferreira de Oliveira (2003) 

para os casos de São Paulo, há a descrição de um certo padrão de simplicidade, que tem como referência a casa burguesa 

abastada. São três os elementos desta simplicidade: a decoração (mobília sem nenhum adorno), o tamanho (expresso 

pelo diminutivo “casinha”) e o compartilhamento de função: a sala faz as vezes de escritório e sala de estar. Por se tratar 

de um padre, cuja função implica em atividades de leitura e escrita, temos não apenas uma escrivaninha localizada na 

sala, mas um cômodo de fato misto, pois além da mesa, o espaço comporta estante de livros (em jacarandá) e cadeiras.  

Como mencionamos, as escrivaninhas e secretárias poderiam ser alocadas nos quartos. Muitas vezes havia 

apenas o móvel, contudo, ocorria também a mistura dos dois cômodos, gabinete e quarto, tal como a sala do padre 

Melchior: “Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com três camas, cadeiras de todos os feitios, duas 

estantes com livros e uma secretária, — vindo a ser ao mesmo tempo, alcova e gabinete de estudo” (MACHADO DE 

ASSIS, 1960. p. 178). O quarto de Luís Alves, do romance A mão e a luva (1874), era grande, com muitos móveis, cadeiras 

de tipos diferentes, convergindo com a heterogeneidade do uso do espaço — diferente dos gabinetes exclusivos, cujos 

móveis obedeciam um padrão —, duas estantes, enquanto o padre só possuía uma, e a secretária. Em ambos os casos 

de cômodos mistos os proprietários são homens. O exemplo a seguir refere-se ao quarto de Guiomar, personagem 

também de A mão e a luva, em que o narrador menciona apenas uma mesinha: “Venho porque do meu quarto pareceu-

me ouvir rumor de passos aqui, e depois vi luz. Pensei que tivesse algum incômodo. Mas, pelo que vejo, continuou a 

inglesa deitando os olhos para a mesinha em que pousava o livro aberto, — pelo que vejo ainda não acabou de ler o seu 

romance…” (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 63).  

                                            
12 É importante destacar que o índice de analfabetismo no século XIX era de quase 70% da população (GUIMARÃES, 2012). 
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Melchior, enquanto padre, não divide a casa com família, portanto, sua relação com o escritório pode ser mais 

pessoal, embora a sala seja também um espaço de recepção. Entretanto, no caso de Luís Alves, que nesta passagem 

do romance ainda mora com a mãe, há uma convergência entre as funções do quarto e do gabinete no sentido da 

pessoalidade, da intimidade, do recolhimento, do espaço de reflexão e repouso, visto que o quarto também era um 

cômodo, privado e de solitude, aliás, o mais privado de todos, para o caso das famílias que puderam conservar um quarto 

individual (PERROT, 2011). O exemplo de Guiomar, por sua vez, marca novamente a associação dos escritórios e das 

práticas nele desenvolvidas ao masculino, visto que a personagem vivia em uma casa abastada. Em seu quarto, apenas 

uma mesinha, no diminutivo.   

 

Secretárias e escrivaninhas: os móveis de escrita  

 

 Os móveis de escrita assumiram algumas configurações ao longo do tempo, tiveram diversos formatos e 

agruparam, além da função de escrita, também as de guarda. A partir dos trabalhos de Montenegro (1995), Atterbury e 

Tharp (1996), Bayeux (1997) e Canti (1999), Suzete Mengatto (2012) reuniu um apanhado das tipologias deste mobiliário. 

Dentre os itens levantados pela autora, destacam-se as caixas de escrever ou escrivaninhas portáteis (imagem 8), peças 

transportáveis, com tampa, geralmente apoiadas em cima de outras superfícies na hora do uso. Entre os móveis com 

dupla função, temos o exemplo das cômodas-papeleiras (imagem 9), as quais, como o próprio nome diz, reunia a função 

de cômoda e, na parte superior, a estrutura de papeleira — móvel cuja função era guardar papéis e servir de mesa para 

escrita (LIMA, 2016, p. 2). Havia também a secretária-contador, surgida na França do século XVIII, que agrupava em um 

só móvel a forma e a função de mesa e contador13, e era constituída por um alçado cumprido com portas e gavetas 

superpostos no tampo da mesa. Mengatto cita até mesmo uma escrivaninha-mesa de costura (MENGATTO, 2012, p. 27-

31).  

 Nesta segunda parte, trataremos das práticas de leitura, escrita e estudo desenvolvidas nas secretárias e 

escrivaninhas, deixando os móveis duplos, como a cômoda-papeleira14 ou a secretária-cantador, por exemplo, em 

segundo plano. Assim como no tópico anterior, valemo-nos das fontes literárias extraídas do Arquivo Ernani Silva Bruno. 

As buscas pelo termo secretária15 no Arquivo Ernani retornaram 59 citações, todas da literatura do século XIX. Já a busca 

pela palavra escrivaninha retornou 28 citações, dentre elas, quatro dizem respeito ao objeto escrivaninha (tinteiro)16 e não 

                                            
13 Contador: “Móvel em forma de caixa com gavetas pequenas à vista (de seis a dezesseis), assentado sobre mesa ou estrutura vazada 
de 4 pernas. Destina-se à guarda de documentos e valores. Oriundo da Índia, sua difusão deu-se a partir do século XVII. No Brasil, o 
contador aparece em raros exemplares vindos de Portugal ou mesmo da Índia. Foi também denominado de "escritório", mas distingue-
se deste por não possuir o tampo abatível que esconde as gavetas” (FERREZ, 2016, p. 323) 
 
14 Para um texto específico sobre a cômoda-papeleira, em especial a cômoda-papeleira do MCB, veja: LIMA, Paula Coelho M. de. A 
cômoda-papeleira e seus segredos. 2016. Disponível em: https://mcb.org.br/wp-
content/uploads/2019/uploads/post_files/file/56fc3f6cd3150b6fff000072/FINAL_Artigo_Comoda-papeleira_1Tri_2016.pdf  

15 Secretária, escrivaninha, mesa de escrita ou mesa de escritório, eram termos usados para designar o mobiliário de escrita que 
normalmente possuía também alguma gaveta ou compartimento de guarda. Ao longo do século XX, o termo secretária cai em desuso.  

16 “Pequeno recipiente, geralmente de vidro, em que se deposita tinta para escrever, dotado ou não de tampa.”(FERREZ, 2016, p. 731) 
 

https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2019/uploads/post_files/file/56fc3f6cd3150b6fff000072/FINAL_Artigo_Comoda-papeleira_1Tri_2016.pdf
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2019/uploads/post_files/file/56fc3f6cd3150b6fff000072/FINAL_Artigo_Comoda-papeleira_1Tri_2016.pdf
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ao móvel e, entre as 24 restantes, dezoito advém de fontes literárias do século XIX, enquanto apenas seis se referem a 

citações de inventários (sendo quatro do século XIX e duas do século XVIII). Além da questão do alcance da 

documentação consultada para a criação do Arquivo Ernani, a concentração de referências a esses móveis no século XIX 

é condizente com o processo de especialização dos móveis/cômodos acima mencionado e com o aumento da presença 

de mobiliário nas casas, bastante escassos no período colonial (SUANO, 1992).  

As secretárias e escrivaninhas são móveis de escrita que tiveram diversas variações formais. Contudo, suas 

características comuns nesse período eram certamente o fato de agregarem a função de guarda de papéis, como gavetas 

e escaninhos, e geralmente possuírem chave. Além disso, havia muitos modelos com cobertura no tampo para esconder 

o material guardado sobre a mesa e nos compartimentos. No que se refere à estrutura da parte inferior do móvel, ou seja, 

do tampo para baixo, temos a secretária de buraco (imagem 10), com tampo retangular, duas colunas de gavetas até o 

chão, uma em cada lateral, e um espaço no meio para o encaixe do corpo, mas com um fechamento por painel traseiro, 

de modo que as pernas não eram vistas. Além da secretária de coluna (imagem 11), semelhante à de buraco, com as 

duas colunas de gavetas nas laterais sustentando o tampo, porém sem o painel traseiro, de modo que o corpo se 

encaixava inteiramente entre as colunas, mas as pernas podem ser visualizadas. A respeito das estruturas do tampo ou 

a ele superpostos, havia escrivaninhas com tampo inclinado, os modelos com alçado (imagem 11 e 12) e as fechadas por 

tampa cilíndrica (imagem 12) ou tampa em 45° graus (MENGATTO, 2012, p. 27-31). As secretárias com alçado possuíam 

uma estrutura de estante ou gavetas e escaninhos em cima do tampo. As secretárias com cilíndrico surgiram na França 

do século XVIII e consistiam em modelos cuja tampa de encobrir o tampo era desenrolada (MENGATTO, 2012, p. 29-30). 

Estes são apenas alguns exemplos de estruturas existentes, pois as peças poderiam ser uma combinação de vários deles 

e, como dissemos, assumiram uma grande diversidade de tamanhos e formas, como, por exemplo, esta referência a um 

móvel de escrita muito alto com banco inclinado e fixado à estrutura da mesa: "Havia uma carteira de escrita, muito alta, 

com o seu mocho inclinado [...] já instalado no mocho da secretária." (AZEVEDO, 1975. p. 46-7); ou a presença de 

detalhes como as prateleiras deslizantes específicas para apoiar velas ou castiçais (MENGATTO, 2012, p. 30).   

A secretária de cilindro (imagem 12) recém incorporada ao acervo MCB é um exemplo das diversas composições 

do período. É constituída, na parte inferior, por duas colunas de gavetas e fechada por painel traseiro, possui alçado no 

tampo com escaninhos e a tampa cilíndrica para cobertura. Na imagem 13, temos um exemplo de escrivaninha também 

pertencente ao acervo MCB, cuja estrutura é consideravelmente mais simples, a dimensão é menor, com apenas três 

gavetas na parte inferior do tampo e estrutura decorativa balaustrada. Este elemento decorativo também está presente 

na escrivaninha pertencente ao Victoria and Albert Museum (imagem 11) em um modelo bastante distinto.  
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Imagem 8 
 
Escrivaninha portátil 
ca. 1580-1620  
Southwark (provavelmente) 
Carvalho, embutido com buxo e carvalho pantanoso; 
gavetas interiores em choupo; dobradiças de ferro 
estanhado.  
Victoria and Albert Museum, London 
 

 

 
Imagem 9 
Foto Rômulo Fialdini 
 
Cômoda-papeleira 
Século XIX 
Jacarandá-da-bahia 
114,3x132x108 AxLxP (cm) 
Compra Museu da Casa Brasileira / Governo do 
Estado  
Acervo do Museu da Casa Brasileira  
 
 

 
imagem 10 
 
Design para mesa de madeira 
Charles Hindley and Sons 
1841-1884 
Grafite 
Metropolitan Museum of Art 

 

 
Imagem 11 
 
Escrivaninha 
ca. 1850 
Inglaterra 
Mogno 
Victoria and Albert Museum, London 
(Detalhe do painel inclinado).  
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Imagem 12 
Secretária  
São Paulo 
115x140x80 AxLxP (cm) 
Legado de Mario de Salles Penteado 
Acervo do Museu da Casa Brasileira 
 
Secretária com tampo cilíndrico ou de enrolar.  
 

 
 
Móvel aberto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 13 
 
Escrivaninha 
95,6x123,1x64 AxLxP (cm) 
Legado de Alfredo Mesquita 
Acervo do Museu da Casa Brasileira 

Em nosso levantamento no Arquivo Ernani encontramos referências a alguns materiais utilizados na fabricação 

destes móveis. As madeiras citadas foram a muirapiniga: "[...] aproximou-se da elegante escrivaninha de muirapiniga [...]" 

(ALENCAR, 1971. p. 119); araribá: “sentou-se a uma escrivaninha de araribá guarnecida de relevos de bronze dourado 

[...]" (ALENCAR, 1971, p. 19); ébano: “a secretária era de ébano, obra fina” (MACHADO DE ASSIS, 1975. p. 117); érable 

(acer): “Aurélia sentou-se à mesa de 'érable' (ALENCAR, 1971. p. 21). Além dos tipos de madeira, há referências aos 

elementos decorativos, como o bronze dourado mencionado, a madrepérola — "E Ambrosiana instalou-se na sua mimosa 

secretária de ébano com incrustações de madrepérola, e dispôs da secretária [...]" (AZEVEDO, 1973. p. 154, 205) —, 

bem como os adjetivos empregados ao referir-se às peças: “obra fina”, “elegante”, “mimosa”, “grave” (como os móveis 

graves do doutor Batista mencionados no tópico anterior).  



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 13 de 17 

_______________________________________________________________________ 

 

No que se refere aos adjetivos atribuídos ao móvel e seus elementos decorativos, é importante destacar mais 

uma vez os aspectos de gênero. A divisão entre as escrivaninhas e secretárias ditas femininas e masculinas persistiu no 

início do século XX. As escrivaninhas “mimosas”, “graciosas”, “adornadas” eram próprias para mulheres, que as 

utilizariam, supostamente, apenas para ler e escrever cartas e ler romances (MALTA, 2011, p. 181). Enquanto os móveis 

masculinos levavam adjetivos como “severos” e “fortes”: “A secretária captou as admirações gerais; era de ébano, um 

primor de talha, obra severa e forte” (MACHADO DE ASSIS, s.d. p. 199). Marize Malta (2011) ressalta também a 

correspondência entre os atributos ditos femininos como “atraente, delicada, e com graça” e a caracterização desses 

objetos nas propagandas veiculadas no início do século XX.  

Além disso, os móveis de escrita femininos conviviam, muitas vezes, com outros móveis, como “penteadeiras, 

guarda-roupas e espelhos nos quartos de vestir, por vezes, em desvantagem de tamanho, participando timidamente da 

decoração do cômodo” (MALTA, 2011, p. 181). Temos um exemplo dessa configuração na citação referente à “mesinha” 

localizada no quarto de Guiomar, mencionada na primeira parte do texto. Situação bastante distinta da secretária 

masculina, móvel principal dos gabinetes: "Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete17” (MACHADO 

DE ASSIS, 1977, p. 111); ou: "O barbeiro relanceou os olhos pelo gabinete, onde fazia principal18 figura a secretária [...]” 

(MACHADO DE ASSIS, s.d. p. 208). Contudo, Malta (2011) destaca um exemplo importante em sua análise, a do gabinete 

e secretária da escritora Julia Lopes de Almeida. Tratava-se de uma secretária grande, robusta, densa (semelhante à da 

imagem 10), de madeira escura, enfim, uma secretária grave, de contornos retos, tipicamente masculina. Aliás, seu 

gabinete de trabalho era tipicamente masculino, exceto pela presença do piano, e contrastava radicalmente com os 

atributos da escrivaninha mimosa feminina. Enquanto escritora profissional, Julia Lopes de Almeida mobilizava o universo 

atribuído ao masculino para seu gabinete. Além disso, a escritora foi fotografada em seu escritório, tal como os homens 

o faziam (MALTA, 2011, p. 182).   

 As secretárias e escrivaninhas se alinham a um desejo por privacidade concernente ao período, ao mesmo 

tempo em que o organiza, que propicia essa prática de privacidade no âmbito da escrita e da organização da vida pessoal 

e familiar: “abriu uma gaveta de segredo, tirou um livrinho de notas, de que extraiu alguns algarismos. Sobre estes 

começou uma série de cálculos e operações que o absorveram até o momento de chamá-lo o criado para jantar” 

(ALENCAR, 1971. p. 216). A contabilidade era guardada na gaveta de segredo, assim como papéis importantes, tais 

como testamentos, como é a caso do testamento do conselheiro Vale, personagem do romance Helena (1876), a quem 

já aludimos ao falarmos de seu gabinete:  

— Seu pai deixou testamento? 
— Não sei, respondeu Estácio. 
Camargo mordeu a ponta do bigode, duas ou três vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma 
reflexão. 
— É preciso procurá-lo, continuou ele. Quer que o ajude?  
Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. 
— A morte de meu pai, disse o moço, não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, 
do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. 
A secretária estava fechada; Estácio deu a chave ao médico; este abriu o móvel sem nenhuma comoção 
exterior. Interiormente estava abalado. (MACHADO DE ASSIS, s.d., p. 26) 

 

                                            
17 Grifo meu. 
18 Grifo meu. 



 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Página 14 de 17 

_______________________________________________________________________ 

 

 A estreita relação entre pessoa e objeto se dá tanto no âmbito mais amplo do cômodo, como vimos 

anteriormente, como no nível do móvel. Os documentos e coisas ali guardadas poderiam vir a conhecimento da família 

apenas após a morte do proprietário, não se tratando, normalmente, de um móvel compartilhado com outros membros da 

família. Objetos pessoais como a caixa de charutos, bilhetes, cartas, também são guardadas nas secretárias: "Jorge sorriu 

e releu o bilhete; depois fechou-o na secretária [...]" (MACHADO DE ASSIS, p. 149); assim como os perigosos, como as 

armas: "E maquinalmente foi à secretária e tirou o velho revólver que fora do pai." (AZEVEDO, 1960, p. 286). É importante 

destacar que as coberturas das secretárias davam privacidade ao conteúdo depositado no móvel mesmo em casos de 

móveis acomodados em locais compartilhados, como as salas de estar.  

 Nestes móveis, lia-se os jornais, escrevia-se cartas e bilhetes de ordem prática, visto que esta era a forma de 

comunicação do período, mas também cartas aos familiares e cartas de amor, atividade que envolvia meditação, 

recolhimento e concentração. Além disso, a manutenção de diários pessoais, tanto por parte de homens quanto de 

mulheres, envolvia uma certa disciplina de interiorização, o exame de si mesmo e dos acontecimentos da própria vida, o 

cálculo a respeito do andamento dos planos pessoais; o escritor indaga-se a respeito de sua posição no mundo e diante 

de outrem. A escrita de literatura pessoal, como poemas, também contava com esse mobiliário em seu auxílio e 

representava um momento íntimo (CORBAIN, p. 457-458, PERROT, p. 90). Para usar uma expressão cara a Machado 

de Assis, tais atividades exercidas nas escrivaninhas consistiam em práticas de ruminação19.  Sem nos esquecermos, é 

claro, dos estudos, ou mesmo da contraposição a ele, como no escrito de Walter Benjamin, em Infância em Berlim por 

volta de 1920, a respeito de sua escrivaninha:  

O médico achou que eu era míope. E me prescreveu não só óculos, mas também uma 
escrivaninha. Era engenhosamente construída. Podia se deslocar o assento de modo que ficasse mais 
próximo ou mais afastado da prancha inclinada, onde se escrevia. Além disso, havia uma trave horizontal 
no espaldar, que dava apoio às costas, sem falar de um pequeno suporte de livro removível e que 
coroava o conjunto. Essa escrivaninha junto à janela logo se tornou meu recanto favorito. O pequeno 
armário oculto sob o assento continha não só os livros de que eu precisava na escola, mas também o 
álbum de selos e outros três ocupados pelos cartões-postais. E no gancho firme da lateral da 
escrivaninha ficavam pendurados, ao lado da madeira, não só minha pasta, mas também o sabre do 
uniforme de hussardo e o tambor de herborista. Frequentemente, ao voltar da escola, a primeira coisa 
que eu fazia era festejar meu reencontro com a escrivaninha, ao mesmo tempo em que já a transformava 
no palco de uma de minhas ocupações prediletas – a decalcomania, por exemplo. Num instante, no lugar 
antes tomado pelo tinteiro, surgia uma xícara de água morna, e eu começava a recortar as figuras. [...]  

Assim, aquela escrivaninha guardava, sem dúvida, certa semelhança ao banco escolar, mas 
sua vantagem era que nela eu ficava protegido e dispunha de espaço para esconder coisas de que ele 
não devia saber. A escrivaninha e eu éramos solidários frente a ele. E mal me havia recuperado após 
um aborrecido dia de aula, ela já me cedia novo vigor. Eu podia me sentir não só em casa, mas também 
numa cela como a daqueles clérigos que se veem nas iluminiras medievais, ora em seu genuflexório, 
ora em sua mesa de trabalho, como se estivessem dentro de uma couraça [...]. (BENJAMIN, p. 2012, 
120-122) 

 Neste texto, temos uma descrição de um móvel engenhoso, como o próprio autor destaca, com assento 

deslocável, o que provavelmente quer dizer que era próprio da estrutura da escrivaninha, com tampo inclinável, ganchos 

laterais, compartimento para guarda de livros, armário oculto sob o assento. Entretanto, além disso, temos a descrição de 

uma relação com o objeto que se torna seu lugar favorito na infância. Nesta escrivaninha, o autor guardava seus cadernos 

da escola, os atuais e os antigos, mas também coisas íntimas e de sua predileção, como a coleção de selos, os cartões-

                                            
19 A importância do diário íntimo no período é expressa exemplarmente por publicações como Minha vida de menina e pelo romance O 
memorial de Aires. O primeiro, diário escrito por Helena Morley, e o segundo, romance de Machado de Assis criado em forma de diário 
pessoal.  
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postais, além de passar parte do seu tempo criando figuras por decalque, atividade que era um hobby, uma brincadeira. 

Desta forma, apesar dos deveres de escola e inclusive da semelhança com a própria carteira escolar, a apropriação 

particular do móvel, por meio dos desenhos, da guarda dos objetos pessoais, e da localização no canto da janela, torna 

a escrivaninha uma espécie de lugar mágico, onde é iniciada a aventura imaginativa das leituras, lugar capaz de recuperar 

o vigor perdido nas “chatices” das aulas, e mesmo de se opor à disciplina escolar, pois na escrivaninha ele pode esconder 

o que o professor (ou outras pessoas) não deveriam saber, pode manter seus segredos, seus tesouros. Benjamin 

descreve uma relação tamanha capaz de fazê-lo se sentir em casa.   

Durante as atividades praticadas nesses móveis ocorria mesmo uma espécie de simbiose entre o processo 

físico-mental e a mesa. As escrivaninhas e secretárias proporcionavam o espaço de recolhimento e concentração, 

operavam como um cofre de preciosidades, como lugar de solitude. Essa relação é indicada não apenas pelos elementos 

de privacidade aos quais já aludimos, mas também pela própria relação físico-corporal entre pessoa e móvel. As estruturas 

de muitos modelos mais fechados de secretárias e escrivaninhas (como a secretária de coluna e de buraco), 

configuravam-se de tal maneira que o corpo humano se encaixava a ela, adentrando-a, numa síntese em que o móvel 

opera como uma espécie de invólucro do corpo humano.  

Ao longo do século XX, estes móveis vão perdendo seus compartimentos, suas gavetinhas, seus segredos. 

Conforme mencionamos, os estilos e arranjos das secretárias e escrivaninhas e seus espaços espelhavam os halls de 

edifícios públicos e escritórios empresariais. De acordo com Forty (2007), a eliminação do alçado com os escaninhos e a 

tampa de correr das escrivaninhas dos escritórios profissionais tinha como objetivo não apenas garantir a melhor 

organização do fluxo de trabalho, visto que os escritórios passam a se organizar de forma mais eficaz em termos de 

arquivamento de papéis e documentos importantes, mas também retirar o elemento de privacidade. Com as mesas 

planas, o trabalho executado poderia ser visto pelos superiores. Apesar das alterações, inclusive de nomenclatura, pois 

ao longo do século XX deixamos de designar o móvel de escrita como secretária, a escrivaninha segue sua história 

nenhum pouco linear. O surgimento das máquinas de escrever e dos computadores de mesa com seus monitores e 

processadores colocaram novas necessidades para este móvel, que mais uma vez viu suas formas se reconfigurar. Mas 

esta já é uma outra história.  
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