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Desafios de u ma coleção
Adélia Borges, diretora

A edição deste livro com parte dos móveis que com-

cada peça, foi chamada a arquiteta Gloria Bayeux, ex-fun-

põem a Coleção Museu da Casa Brasileira atende a

cionária do Museu e autora de textos do livro O móvel da

uma demanda freqüente de nossos visitantes. Duas

casa brasileira, portanto grande conhecedora da coleção. A
pesquisa se desdobrou, ainda em 2004, com um trabalho
de arte-educação desenvolvido por Cildo Oliveira e Maria
Christina Rizzi. A partir do depoimento dos monitores do
MCB, que revelaram o grande interesse do público pela
casa e pelo ato de morar, eles desenvolveram uma ação
educativa de leitura do acervo do MCB baseada nas idéias
do pensador francês Gaston Bachelard no livro A poética

obras anteriores dedicadas ao tema - O móvel da casa

brasileira, de '997, e Museu da Casa Brasileira, da
série do Banco Safra sobre as instituições museológicas de nosso país, de

2002 -

encontram-se com suas

edições esgotadas. Era, assim, uma questão de honra para
a nossa gestão editar uma obra com o acervo. Deixamos
para fazê-lo, contudo, não no início, mas no final de um

Associação de Amigos do Museu da Casa Brasileira con-

do espaço. Esse trabalho foi decisivo para a concepção posterior da montagem da coleção.
O segundo passo, em 2005, preocupou-se com a
gua rd a adequada dos móveis. As peças fora de exposição
se encontravam armazenadas no porão de forma precária,

tratou uma avaliação técnica de todas as peças à museólo-

até mesmo amontoadas umas sobre as outras, sem segu-

processo de cuidados e ações relativas à coleção.
A primeira ação transcorreu em

2004

e voltou-se

para a pesquisa e a informação. Dada a inexistência de
museólogos no quadro de funcionários do Museu, a
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ga Cecília Machado, que teve a supervisão da museóloga

rança e sofrendo devido às variações de umidade do ar.

Diná )obst, funcionária de Secretaria de Estado da Cultura,

Com recursos obtidos por meio de edital junto à Fundação

e o acompanhamento da equipe do Museu, tendo à frente

Vitae, gerenciamento da Associação de Amigos do MCB e

o historiador Wilton Guerra. Originalmente, a base de

coordenação técnica do arquiteto Alexandre Penedo, im-

dados com informações do acervo estava em fichas catalo-

plantou-se uma reserva técnica no subsolo. O projeto com-

gráficas . Em '997 fora confeccionado um banco de dados

preendeu a instalação de estanteria especialmente produ-

informatizado; esse banco, contudo, não foi encontrado

zida em aço, que permitiu o correto acondicionamento de

quando a atual gestão assumiu o MCB, e, portanto, as in-

maior número de peças que anteriormente; a instalação de

formações sobre cada peça não estavam acessíveis. Cecília

tampos de vidro nos dois fossos que antes eram fechados,

e Diná, assim, tiveram de manusear as fichas e várias ano-

trazendo assim luz natural à área do subsolo, e a compra

tações esparsas sobre cada obra. Para digitalizar toda essa

de desumidificadores e termoigrômetros para controle do

informação e elaborar um novo banco de dados informati-

ambiente. O resultado geral foi a melhoria das condições

zado, que permitisse o rápido acesso às informações sobre

de conservação, controle, observação e estudo das peças
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pelos pesquisadores. Longe das vistas do público, essa

de diferentes tipologias,

ação foi extremamente importante para a melhoria da

períodos históricos, proce-

qualificação museológica do MCB.

dências e linguagens artís-

A terceira etapa do programa contemplou a com -

ticas. Já em 1971, o nome

pos ição do acervo. Essa questão esbarrou num problema

foi alterado para Museu da

comum a todos os museus com acervos tridimensionais:

Casa Brasileira, sem mu-

enquanto pinturas, gravuras e des nhos - obras de arte

dança nos objetivos.

bidimensionais - podem ser armazenados em trainéis

O acervo só voltou

ou gavetas, permitindo a guarda de muitas obras num

a ter um crescimento significativo por ocasião da criação

espaço reduzido, quando se trata de peças como móveis,

do Prêmio Design MCB, em 1986. Em algumas de suas

objetos e esculturas, por exemplo, a exigência de metra-

edições, os vencedores deveriam ceder ao Museu o objeto

gem cúbica não se altera, esteja a peça em exposição ou

premiado, de forma que a instituição pudesse testemu-

na reserva. Isso limita fortemente a expansão das cole-

nhar em sua coleção o crescente Aorescimento do design

ções tridimensionais.

brasileiro no campo dos equipamentos para o habitat.

Encontramos um acervo engessado. A grande maioria das peças que o compunham haviam sido adquiridas

O levantamento que realizamos em

2004,

con-

tudo, constatou que grande quantidade de objetos e

no período de gestão de seu primeiro diretor, Ernani Silva

móveis do acervo havia sido transferida pelas gestões

Bruno. A comissão formada para compor o patrimônio

anteriores para outros museus da capital e do interior

do Museu na época contou com intelectuais como Sérgio

pertencentes à Secretaria de Cultura e para outras insti-

Buarque de Hollanda, Carlos Lemos e Antonio Candido de

tuições congêneres.

Mello e Souza, entre outros, liderados pelo historiador e

Como empreender uma desejável ampliação do

jornalista Ernani, que, por nove anos consecutivos, dirigiu

acervo num contexto de enormes dificuldades de gestão

o MCB. Eles se guiaram pelo decreto de criação da insti-

de um museu público) As dotações orçamentárias gover-

tuição, então denominada Museu do Mobiliário Artístico

namentais para a cultura não têm ultrapassado o percen-

e Histórico Brasileiro e voltada para o trabalho de classifi-

tual de 1%, tanto em âmbito federal quanto nos Estados,

cação, catalogação, exposição, conservação e restauração de

uma proporção irrisória, especialmente quando se verifica

móveis e objetos considerados de valor histórico e artístico

a capacidade que a cultura tem de gerar riquezas diretas

para o país. Um perfil, portanto, de museu de artes de-

e indiretas para o país, além de ser um dos meios mais

corativas ou artes aplicadas, aberto para móveis e objetos

eficazes de inclusão social e de melhoria de auto-estima
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da população. Outro pro-

tindo assim vis lumbrar como a elite paulis tana vivia em

blema é a divisão interna

meados do século 20. Para dar dinamismo à programação,

desse mirrado bolo, que

abrimos um segundo espaço destinado a exposições tem-

como

porárias, perfazendo um total de 385 m' para essa finali-

música e cinema em detri-

dade, de tal forma que o visitante sempre encontre uma

privilegia

áreas

mento das chamadas artes

nova mostra, ao vir ao Museu. Outras áreas também se

visuais. Como se isso não

destinam a uso público, como o atendimento a escolares,

bastasse, dentro do quesi-

o restaurante etc. Nosso entendimento foi o de que, ape-

to artes visuais, design e arquitetura - áreas nas quais o

sar de suas limitações, o Museu da Casa Brasileira possuía

Museu da Casa Brasileira se especializou - raramente são

excelentes instalações, muito bem localizadas, ou seja, um

citadas, quanto mais atendidas. Assim, os museus maio-

ótimo hardware; o necessário era ocupá-lo com softwares

res e voltados para as fin.e arts carreiam a maior parte da

que gerassem dinamismo na programação.

pequena fatia destinada a esse setor.
A exigüidade dos recursos nos desestimulou a
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Assim, a ação relativa à expansão do acervo ficou
circunscrita ao limite da capacidade física de armazena-

pensar em obras de expansão fisica do Museu, condição

mento das peças. Já em 2004 começamos o mapeamento

necessária para a expansão do acervo. A sede do MCB,

de algumas obras que haviam sido transferidas pela gestão

esta bela casa, outrora ocupada pelo generoso casal Fábio

anterior. Esse mapeamento foi apresentado ao Conselho

da Silva Prado e Renata Crespi Prado, tem um porte que

Diretor, que teve poder de liberativo durante toda esta ges-

dá a impressão de fartura de espaço. No entanto, a área

tão, para que ele avaliasse a conveniência ou não de solici-

construída, de 2.500 m ' , é pequena em face das necessi-

tar a devolução desse objetos ao MCB. Nesse processo, pe-

dades de um museu. Demos prioridade ao uso do espaço

ças consideradas imprescindíveis para a compreensão da

na área-fim do Museu, ou seja, a realização de exposições,

história dos equipamentos domésticos no Brasil voltaram

que ocupam hoje I.087 m ' (735 m ' no andar térreo

ao Museu, como a rede lavrada de algodão, de Sorocaba,

e 352 m ' no andar superior). Desse total, o acervo

exemplar raro por ter qua tro punhos, em estilo bandei-

ocupa 350 m ' , considerando a sala expositiva principal e

rante, e a poltrona Gaivota, do designer Reno Bonzon,

os halls do Museu. O andar superior é ocupado por ou-

vencedora do Prêmio Design MCB em 1988.

tra exposição permanente, da Coleção Crespi Prado, que

Outro esforço visou à obte nção de doações que

exemplifica como era a ocupação do edifício no período

pudessem, se não preencher, ao menos ameniza r as prin-

em que era a residência do casal Renata e Fábio, permi-

cipais lacunas do acervo. O foco se voltou para o século
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20, que se encontrava proporcionalmente pouco repre-

em nosso país - do mestre Mario Seguso, ainda atuan-

sentado. A receptividade encontrada junto aos designers

te, aos contemporâneos Elizabeth e Eduardo Prado, e

e aos fabricantes de suas peças foi enorme, e pudemos

Jacqueline Terpins.

enriquecer a coleção, a começar com a poltrona Mole, de

Ainda quanto à composição do acervo, decidimos

Sergio Rodrigues, de I957, talve2 individualmente a peça

abrir uma nova vertente na coleção, dedicada à fotografia.

mais célebre da história do design brasileiro. De meados

Iniciado em 2006, um programa de inventário visual da

do século 20, período que vem encontrando valorização

casa brasileira pretende investigar sistematicamente as

crescente no mercado internacional, passamos a contar

maneiras de morar do brasileiro. Optou-se por começar a

também com a cadeira Paulistano, de Paulo Mendes da

coleção com imagens dos interiores das residências, loeus

Rocha, e com um bar do lendário Móveis Artísticos Z, de

privilegiado de expressão do morador e ponto de intersec-

José Zanine Caldas. Entre as peças criadas mais para o fim

ção entre a arquitetura e o design, que são os dois temas

do século 20, incorporamos a cadeira Girafa, de autoria

principais de nossa instituição. A busca, aberta às várias

de Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki, e o

regiões do país e aos vários cômodos das casas, preocu-

carrinho de chá Nômade, da designer Claudia Moreira

pou-se menos com a forma arquitetônica em si e mais

Salles. Para estrear o século 2I na coleção MCB, pudemos

com o modo de morar do brasileiro. Até para fazer frente

contar com as poltronas Namoradeira, de Hugo França,

ao mobiliário de elite que predomina na coleção, num pri-

exposta no jardim do Museu, Pelicano, uma síntese de

meiro momento as imagens escolhidas espelharam casas

50 anos de trabalho do mes tre Michel Arnoult, precursor

de pessoas comuns, especialmente das faixas populares,

do design democrático em nosso país, e Diz, uma prova

em ensaios feitos pelos fotógrafos Anna Mariani (região do

de que Sergio Rodrigues continua fértil. dando lições às

Cariri - CE), Iêda Marques (Chapada Diamantina - BA),

novas ge rações.

João Urban (colônia polonesa no sul do Paraná) e Andrés

Para dar a dimensão histórica do móvel brasileiro

Otero (imigração italiana na região da Quarta Colônia

e extrapolar a herança portuguesa, já tão bem represen-

- RS). O objetivo desse projeto é espelhar os habitats brasilei-

tada, um banco indígena foi a única aquisição, a nosso

ros em sua rica e pouco conhecida diversidade, celebrando a

ver essencial para fazer um contraponto e expressar a es-

imensa pluralidade das formas de morar país afora.

sencialidade da morada indígena. A parte de objetos, que

O passo seguinte foi a elaboração de uma nova ex-

mais tarde será tema de um catálogo à parte, também se

posição do acervo, pois a anterior se encontrava imutável

enriquece u com várias peças, entre elas, três exemplares

desde I998. O Solar Prado passara por significativas adap-

de uma linhagem da maior expressão do design de vidros

tações para adequação a montagens expositivas nos anos
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1990, na gestão Marlene Acayaba, quando toda a ala originalmente destinada aos dormitórios e banheiros sofreu
demolição parcial das paredes divisórias para concentrar a
exposição do acervo e foram criados diversos forros falsos
de gesso, fechamentos com tapadeiras e nichos expositivos_ Na atual gestão, sob a coordenação do arquiteto
Giancarlo Latorraca, foi feita a demolição dos resíduos de
paredes para criar uma sala contínua, permitindo assim
o aumento do número de peças expostas, flexibilidade de
montagem, circulação mais desimpedida, melhor acomodação dos grupos de visitantes e maiores fluidez, e legibilidade expositiva.
Os inúmeros desníveis da laje eram originalmente
adequados aos usos de serviço da casa, como aquecedores,
reservatórios, tubulações e instalações, mas esses equipamentos passaram a ficar inativos e tornaram-se depositários de insetos e roedores. Além disso, por problemas de
infiltração na cobertura, os vazios de gesso se tornaram
foco de umidade e acúmulo de água, aumentando a dificuldade de manutenção da iluminação embutida. Esse
quadro foi agravado com um ataque de cupins - um problema recorrente na região paulistana dos Jardins, onde
se localiza o Museu - verificado no segundo semestre
de 2006, que destruiu parte do piso de madeira. Para
resolver esses problemas, a reforma incluiu a execução
de nova estrutura metálica, eliminando os desníveis do
forro e permitindo grande flexibilidade de instalações com
previsão para novos sistemas. Tal estrutura foi calculada
de maneira a permitir possível futuro aproveitamento do
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sótão como área de apoio para montagens expositivas e/ou
trabalho administrativo. Houve respeito ao nível original
do forro da ala dos quartos, tendo-se resguardado aquelas
áreas mais nobres de pé direito maior, com a preservação
e o restauro das abóbadas existentes.
Toda a área expositiva recebeu um novo piso
monolítico adequado às condições necessárias a montagens e intensa circulação. O desenho do piso mostra o
traçado original da planta dos banheiros e dormitórios
por meio de diferenciação de textura nos locais onde
originalmente estavam as paredes divisórias. Essa ação,
aliada à manutenção do único banheiro que restou
da reforma anterior, que representa a sofisticação da
época, teve o objetivo de preservar o máximo possível a
memória original do Solar Prado.
Novas legendas foram escritas enfocando os aspectos subjetivos que constituem esses objetos, valorizando,
assim, a forma de uso, a importância do objeto dentro
da casa e sua contribuição para a qualidade de vida das
pessoas. Além disso, 66 peças, entre móveis de guarda,
descanso, repouso, utilidade e objetos de decoração, em diversos suportes (madeira, couro, tecido, cristal e marfim)
passaram por restauro e higienização.
As outras áreas em que há exposição de móveis e
objetos do acervo MCB, no hall principal e no de acesso ao
restaurante e aos banheiros do Museu, também passaram
por renovação de museografia, com o remanejamento de
peças, substituição das bases expositivas e valorização dos
acessos às várias salas de ex'Posições, inclusive do andar

DESAFIOS DF UMA
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superior, que nem sempre eram percebidos pelos visitantes mais apressados.
Essa ação se completa com a elaboração deste catálogo, que agora finalizamos. Cremos que muitos desafios
persistem no que diz respeito à coleção Museu da Casa
Brasileira. A abrangência, o foco e a composição do acervo
deveriam ser objeto de um trabalho de fôlego de um grupo curador, que ficaria encarregado de tecer um conceito
condutor para a coleção. Cremos que móveis de criadores
como Geraldo de Barros, Flavio de Carvalho e os irmãos
Campana deveriam ser incorporados tão logo possível
para tornar a coleção minimamente representativa da expressividade do design brasileiro.
Uma campanha de doação de peças, que seriam
previamente escolhidas pelo grupo curador, faz-se necessária. Esse grupo ficaria encarregado também de verificar,
entre as peças doadas pela gestão anterior a outras instituiçôes, quais deveriam voltar para o MCB. Para que essa
volta ocorra, contudo, é preciso resolver antes a questão
da [alta de espaço, tanto para a exposição quanto para o
armazenamento de peças tridimensionais. Acreditamos
que o acervo bidimensional tem muito a crescer. O inventário fotográfico da casa brasileira permite diversos desdobramentos. A implantação de um acervo de desenhos de
arquitetura poderia ser estudada.
Independente dessa necessária ampliação, contudo,
o que está disponível para o conhecimento do público já
é muito re levante e tem a capacidade de provocar o interesse não só dos estudiosos de design de interiores e de
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produtos , mas também do público leigo - afinaL todos nós

tribuiu com as preciosas observações dos visitantes sobre

cotidiano. Quando se fala em museu , a primeira imagem

os móveis, e ao arquiteto Giancarlo Latorraca, responsável

que vem à mente das pessoas são pinturas, desenhos,

pela reforma do espaço e pela cenografia da exposição do

esculturas, que parecem destinados a isso mesmo, aos

acervo, com o acompanhamento de Elena Olaszek, )ulieta

espaços das galerias museológicas , e eventualmente che-

Pereira e Fernanda Grisolia, entre outros colaboradores.

gam a algumas residências. O acervo do Museu da Casa

Outro agradecimento vai ao apoio recebido da Secretaria

Brasileira, ao contrário, abriga móveis e objetos utilitários

de Estado de Cultura, cujos recursos, repassados por

que, de uma forma ou de outra, estão no dia-a-dia nas ca-

meio de contrato de gestão com a Associação de Amigos

sas das pessoas , e no Museu se encontram deslocadas de

do MCB, custearam todos os gastos dessa última fase de

seus habitat natural.
A coleção pode ser "lida" pelo aspecto das técnicas

trabalho, desde abril de

2006.

E não poderíamos deixar

de mencionar também os membros do Conselho Diretor

que ela revela, dos estilos artísticos ou mesmo da evolução

do MCB e os integrantes da Associação de Amigos, que

do comportamento das pessoas , que os móveis espelham

deram seu tempo e competência para permitir que trilhás-

tão bem. Mais do que isso, ela permite uma bela viagem

semos esse caminho.

através de diferentes tempos e lugares para traçar um pou-

Se muito foi obtido com auxílios de tantas frentes,

co da história do modo de morar do brasileiro, que é uma

os desafios permanecem, pois uma coleção só é signifi-

expressão de nossa cultura.
A todos os que tornaram todo esse trabalho possível, quero expressar os nossos agradecimentos, especialmente aos designers , produtores e colecionadores que
doaram essas peças tão significativas para a compreensão
de nossa história. Gostaria também de agradecer vivamente à equipe do Museu da Casa Brasileira, que sempre
demonstrou um grande apreço pela coleção, em especial a
Wilton Guerra , que coordenou todo o trabalho de pesquisa
e produção da exposição e deste catálogo, com o acompanhamento precioso de Renata Simões e ainda de Juliana
Batista e Rebecca Enke, todos historiadores; ao filósofo
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Moisés Cuer, coordenador do Serviço Educativo, que con-

moramos e nos cercamos de objetos úteis para o nosso

cativa quando permanece viva e mutável, não só em sua
composição, mas também nas infinitas interações que
podemos estabelecer com ela.
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Brevíssima história do acervo
do Museu da Casa Brasileira
Carlos A. C. Lemos

~

Ernani Silva Bruno e o Conselho Diretor do Museu

.

_~~

,

anualmente exposições referentes à evolução dos equipa-

da Casa Brasileira levaram exatos oito anos para

mentos da habitação através dos séculos de nossa História

' oferecer ao povo paulistano aquilo que julgaram
ser o modelo definitivo da museologia da insti-

até chegarmos às soluções do moderno design. Com essas
exposições o museu enriqueceria o seu acervo devido à do-

tuição. Em 1978, abriram ao público a Exposição

ação de peças ou de aparelhos de última geração efetuada

Permanente do Museu da Casa Brasileira, publicando,
inclusive, um catálogo, hoje raridade bibliográfica devido a

pelas indústrias ali representadas.

dos esforços comuns de Ernani e de seus amigos conse-

A história desse acervo exibido na exposição de
1978 merece ser lembrada porque resultante da dedicação
ímpar do diretor Ernani Silva Bruno e de alguns conselheiros. Tal exposição apresentava as seguintes etapas:
"Pré-história: o Brasil pré-cabralino e sua contribuição
cultural"; "Os séculos 16 e 1/'; "O século 18"; "A Corte e

lheiros em criar um museu temático destinado a acolher

o Primeiro Reinado - 1808/184°"; "O tempo de Segundo

toda a sorte de artefatos da cultura material brasileira re-

Reinado - 1840/1889"; "A República e a Primeira Guerra

lacionados ao modo de morar em nosso país, dos tempos
coloniais até hoje. Está claro que o acervo exposto não

- 1889/1918"; "O século 20 - os tempos recentes".
De começo, o museu imaginado pelo governador

não ter chegado a ser distribuído porque saíra do prelo nos
dias da posse do novo secretário da Cultura, cUJO nome
evidentemente não constava no impresso encomendado
pela autoridade anterior. Esse livrinho representa o ápice

passava de tímida imagem daquele sonhado por todos,

Sodré e pelo seu amigo secretário da Fazenda Luís Arrobas

que estavam cônscios da grandiosidade do tema e dos

Martins seria o Museu do Mobiliário Artístico e Histórico

enormes espaços expositivos que exigiria.

Brasileiro e, vigente essa intenção, foram adquiridos de

No entanto, esse era um assunto a ser empurrado

antiquários móveis antigos, sobretudo coloniais, para dar

dentro das possibilidades. O que interessava no momento

início ao acervo da ins tituição criada em maio de 1970 Com

era mostrar que o enfoque cultural antropológico era viá-

a mudança do enfoque museológico para o viés da antropo-

vel e em andamento, e naquela "Exposição Permanente"

logia cultural, todos passaram a imaginar onde encontrar,

poderiam acontecer substituições de peças em museogra-

adquírir ou ganhar artefatos representativos das etapas

fias sucessivas, de modo a evitar mesmices enfadonhas

do ato de morar. Como sempre, verbas diminutas, mas

e afugentadoras do público. Essa seria a maneira de se

em aproximadamente sete anos o acervo passou do quase

encarar a pouca área expositiva oferecida pelo Solar Fábio

nada a centenas de objetos, maquinetas, cerâmicas, vidros,

Prado. Na cobertura anexada ao prédio pelo antigo usuá-

pratas, porcelanas, tecidos bordados, além de mobiliário

rio Buffet Torres ocorreriam eventos vários e, inclusive,

complementar alheio ao comércio de antigüidades.

BREVíSSIMA HISTÓRIA DO ACERVO DO MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Dentre os conselheiros, Eldino da Fonseca Brancante

adquiri móveis importantes para o nosso acervo. Agora cabe

e eu fomos os mais entusiasmados na busca de objetos e

a você providenciar o seu transporte ainda hoje." Assim foi

móveis destinados a ocupar vazios existentes na coleção.

feito. No referido catálogo, elas aparecem como "doação dos

Inclusive, Eldino foi bastante eficaz perante os ânimos de

conseUleiros do MCB". De maneira semelhante, dezenas e

dona Renata Crespi na seleção de seus bens a serem doados

dezenas de bens foram ali parar, mas, por último, é necessário

ao nascente museu. Eu, pelo meu lado, certa vez, por ser

que nos lembremos das coisas vindas da Cúria Metropolitana

diretor do Condephaat, fiz amizade com dona Júlia Ferraz,

de São Paulo. Quando foi anunciada a mudança do cardeal

herdeira de antigo sobrado tombado em Atibaia onde havia

D. Paulo Evaristo Ams do Palácio Episcopal, que acabara de

precioso mobiliário remanescente dos tempos coloniais.

ser vendido no bairro da Bela Vista, Emani foi alertado sobre

Devido à idade avançada, aquela senhora decidiu abando-

os pertences que seriam deixados pelo prelado por serem

nar o solar histórico de seus antepassados e, quando fiquei

incompatíveis com a sua nova habitação, muito modesta, por

sabendo daquela intenção, logo intuí que os móveis antigos

sinal. O saudoso diretor do Museu, dada a nossa proximidade

não iriam acompanhá-la. Fui àquela cidade e convenci-a a

e convivia freqüente, solicitou-me que o acompanhasse ao

nos doar o que não fosse levar consigo. Escolhi várias pre-

palacete da Cúria para examinar, escoUler e solicitar emprés-

ciosidades e, depois, solicitei a Eldino que também fosse

timo, para fins expositivos, de móveis ou objetos de nosso

a Atibaia para aquilatar a seleção que havia feito. O caro

interesse. Separamos algum mobiliário e também peças

amigo não só concordou como também conseguiu mais

referentes à sala de jantar, como louças, vidros e talheres de

peças, providenciando o transporte de tudo num caminhão

prata. Só a grande cristaleira, denominada no catálogo como

que chegou abarrotado ao casarão da Faria Lima. Que Deus

"Grande Aparador", teria valido nossa visita, tendo enrique-

tenha dona Júlia Ferraz.

cido sobremaneira nossa exposição. Era móvel riquíssimo

Certa vez, ao comprar material de demolição num

nos entalhes, imenso nos seus quatro metros de altura, uma

imóvel da rua Ceará, Higienópolis, vi que a garagem nos fun-

catedral. E ali está escrito no catálogo: "Patrimônio da Cúria

dos do lote estava repleta de móveis, alguns do maior interes-

Metropolitana, em custódia no Museu".

se, como duas soberbas poltronas Art Déco e um carrinho

Desse início da montagem do acervo até hoje, hou-

de chá de junco merecedor da atenção de qualquer cronista

ve retrocessos e avanços. Apesar dos pesadelos havidos, o

da vida social, dada a qualidade de seu desenho in vulgar. No

sonho do museu da morada do homem brasileiro não se

mesmo instante, comprei aqueles exemplares do demolidor,

desvaneceu. Ainda chegaremos lá.

que também ficara com os pertences abandonados pela família que se retirara. Fui ao museu e disse a Emani: "Descobri e
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Apontamentos sobre a história do
mobiliário brasileiro
Wilton Guerra e Renata Simões

Contar a história do móvel brasileiro, ou mesmo descre-

e, a partir de então, inferir dados sobre o modo de viver

ver os interiores das casas, ainda parece ser um desa-

de populações, seus costumes, técnicas etc. No caso dos

~:»Iflr-

fio a tod os os pesquisadores que se debruçam sobre
esse tema. As informações são dispersas e muitas

vezes conflitantes ou propiciam apenas desvelar parte

Com este texto, não pretendemos realizar um

busca de informações são vários, como os inventários e tes-

levantamento minucioso nem ao menos panorâmico da

os relatos

história do móvel, mas sim apontamentos sobre como

de dezenas de cronistas e viajantes registrados a partir de

se dá a presença do mobiliário na casa brasileira durante

1500,

1578,

documentos oficiais onde estão registrados os oficios

exercidos na colônia, sem falar nos livros e registros das

'Origens, Ex-pansão e Declinio

informações e fontes são válidas , desde que se tenha uma

BrasileIra, 1982.

Pera Vaz de Caminha descreveu em sua

de madeira, e das iLhargas de tábuas, e cobertas de paLha,
de razoável altura; e todas de um só espaço, sem repartição
algLlma , tinham de dentro muitos esteios; e de esteio a esteio
uma rede atada com cabos em cada esteio, altas, em que

em mobiliário, arquitetura, design e decoração. Todas as

Brasileira boletim nO 4J.

1500,

as fontes são mais abundantes: revistas, jornais, anúncios
Leila Mezan.

São Paulo: Museu da Casa

Em

carta a El Rei D. Manuel as casas da nova terra: ''[. .. ] eram

publicitários, além de diversos estudos especializados

Brasil". In: Musw da Casa

esses cinco séculos.

20,

igrejas, das câmaras, entre outros. A partir do século

do uso da rede de donnir no

com aqueles menos comuns.

dessa história. Os caminhos que podemos percorrer em
tamentos de famílias, que se iniciaram em

ALGRA~TI

móveis, percebe-se que os visitantes têm difi culdade em
observá-los sem tocá-los, tamanha a familiaridade, mesmo

metodologia de trabalho bem definida, caminho que ainda
está sendo trilhado.
O acervo do Museu da Casa Brasileira é constituído
de móveis e objetos dos séculos

17

ao

21.

Não se pode es-

dormiam." O nome rede foi adotado pelos portugueses
pela semelhança às redes de pesca, mas os indígenas a
chamavam de "ini" .
Durante cerca de 30 anos após a chegada dos por-

perar que a coleção de uma instituição seja completa, seria

tugueses, não foram realizadas tentativas sistemáticas

impossível. Mas as múltiplas abordagens para a análise e a

de colonização ou povoamento do Brasil. Aqueles que

obtenção de informações sobre as peças devem ser constan-

desembarcavam de Portugal traziam poucos pertences e

tes. Há numerosas possibilidades de trabalho, com enfoque

passavam a utilizar os equipamentos indígenas .

no estilo, na técnica , nos materiais etc. , mas nenhuma delas
deve perder de vista a dimensão da ação humana.

A rede foi muito difundida entre os portugueses,
mas podemos destacar outros equipamentos incorporados

As peças de museus, antes peliencentes ao cotidia-

ao uso cotidiano, como as esteiras, muitas vezes feitas de

no, são desligadas de sua dimensão prática, ou de uso, sen-

folhas de palmeiras, que eram utilizadas como apoio às

do assim possível observá-Ias com certo distanciamento

refeições, para o descanso ou para o assento durante o

APONTAM ENTOS SOBRE A HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO BRASILEIRO

trabalho; o jirau, espécie de cama suspensa, composto por

Esse cenário de escassez só começou a se modifi-

estacas fincadas no chão sobre as quais se armava um tran-

car com o advento do açúcar no século

çado de palmeira ou couro de animal, onde se podia deitar.

e a descoberta do ouro na região Centro-Sul. A riqueza

Estruturas elevadas do solo que serviam para acondicionar

proporcionada pelo comércio de produtos obtidos da

os utensílios da casa também eram denominadas jirau_

cana-de-açúcar possibilitou aos senhores de engenho a

17,

no Nordeste,

Com os colonizadores da primeira metade do século

construção de sedes de fazenda com um número maior

r6, vieram arcas, canastras, baús e poucas cadeiras_ As ar-

de móveis e equipamentos, muitas vezes vindos do Reino

cas, que serviam para guardar os pertences dos moradores,

ou confeccionados aqui por exímios artesãos portugueses.

como roupas, louças e documentos, eram uns dos poucos

As sedas e os veludos eram importados da Europa para o

móveis da casa_ Esse século foi de um grande pauperismo

Nordeste brasileiro e serviam como um símbolo de osten-

no que diz respeito à mobilia, como podemos observar por

tação. Foi nesse ambiente que o chamado móvel brasileiro

meio dos inventários e relatos dos primeiros cronistas que

"quinhentista ou seiscentista" se desenvolveu.

RA

O plantio de cana-de-açúcar apresentou-se como

descreveram esta terra.
As camas, como legítimos leitos, só tiveram maior
presença no final do século

AIXA Cf FRE DE MA)

16

e início do

17,

e sua es-

uma via econômica possível. O mercado europeu tinha
demanda para absorver a produção da colônia e o empre-

_\1 AC H ADO AIcn t n
band~lran 'e_

cassez chegou a provocar brigas. Uma delas, digna de

go de mão-de-obra escrava africana tornou a lucratividade

Vida e morte de

nota, encontra-se registrada nas atas da Câmara paulista

ainda maior, criando um novo mercado, o tráfico negreiro,

Sdo Paulo: GOVérno do

e ocorreu entre um morador da vila, Gonçalo Pires, e a

que trouxe fortes impactos culturais à colônia.

r stado. ' 978. p 61-2.

Câmara da Provincia de São Paulo. Em

1620 ,

a vila estava

O sincretismo, resultante desse processo de coloniza-

prestes a receber a visita do ouvidor geral, Amâncio Rebêlo

ção, presente no Brasil ficou impresso na arte e na técnica

Coelho, vindo da corte para resolver questões de interesse

do período. A construção de móveis aliava os equipamentos

Gra/lde e

do Reino. Na intenção de acomodar o ilustre visitante, os

e o modo de fazer indígena, a mão-de-obra escrava africa-

Globa l. 2004 . P 560 .

oficiais propuseram que Gonçalo, detentor da única cama

na, as necessidades e os conhecimentos portugueses aos

digna para se dormir, a alugasse para uso do ouvidor geral.

materiais existentes na terra. O resultado foi uma produção

ão querendo sacrificar as suas comodidades, o morador

bastante híbrida e funcional, que supria as necessidades

recusou a proposta e, num ato arbitrário, a Câmara confis-

dos colonos, uma vez que o acesso aos móveis europeus

cou-lhe a cama com colchão, travesseiro, cobertor e lençol.

continuava diflcil e custoso para a maioria da população.

Após o retorno do ouvidor para o Reino, iniciou-se uma
disputa entre o morador e a Câmara, que durou 7 anos.

FRnRE Gilberto. Ca'"
~é>Jzala

Sao
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Inicialmente executados em canela, cedro e, depois,
em vinhático, jacarandá e outras madeiras de lei, que va-
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CANTI, Tilde. O móvel no

riavam de acordo com a região em que eram produzidos,

indispensável estendido em cordas e paus sobre a rede e

Brasil - Origens, evolução e

os móveis desse período se caracterizavam por serem re -

que a vedava até o chão.

características. Lisboa. Editora
AGIR. 1999, p. 64·
5 TO LLENARE,

Louis

François de Notas Dominicais

produção de peças lusas, muitas delas com características

No século 18, a colônia passou por grandes trans-

do estilo Manuelino, geralmente "reproduzido em madei -

formações econômicas e culturais. Com a descoberta

ra mais grossa, em maiores proporções e mais rústico que

de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o eixo

seus modelos originais"

do poder econômico se deslocou para o Centro-Sul do

O contraste entre a casa grande e a senzala era ex-

Brasil, contribuindo decisivamente para a modificação

Tomadas Durante uma

plícito, pois as senzalas tinham poucos móveis, objetos

da região, que passou por um processo de urbanização e

Viagem em Portugal e no Brasil

e equipamentos, situação que perdurou praticamente

desenvolveu uma malha de fornecimento de alimentos e

em 1816, 1817 e 1818. Salvador:

durante todo o período da escravidão. Já no século 19,

escoamento de metais.

Livraria Progresso Editora,

o comerciante francês Louis F. Tollenare, ao se referir a

O grande fluxo de funcionários e militares da corte

195 6,P·79

uma senzala em Pernambuco, no Engenho da Mata, em

e outros milhares de súditos de D. João V, que chegaram

1816 cita: "Uma esteira, uma cuia ou cabaça, e às vezes,

em busca das vantagens auferidas pelo ouro, impuseram

alguns potes de barro , alguns andrajos, eis toda a mobília de

fortes influências à casa brasileira. Muitos dos hábitos

6

FREYRE, Gilberto.
Op. cito p. 560.

um casal negro " .

passaram a ser importados da metrópole, as residências

Na São Paulo setecentista , nos pequenos e isolados

e seu mobiliário sofreram importantes transformações,
notadas principalmente nos bolsões de riquezas pro-

SOUZA. Laura de Mello

núcleos urbanos , as casas eram "de uma simplicidade,

e 'Formas provisórias de

de um ascetismo de móvei s e de uma rudeza de utensílios

piciadas pelos lucros obtidos com ouro na região das

eXIstênCIa: a vida cotidIana

quase fran ciscana " . Com exceção do açúcar e da marme-

minas ou com a produção açucareira no Nordeste, pois,

nos caminhos, nas fronteIras

lada , ambos produzidos em pequena escala, os atrativos

em geral, prevalecia nas habitações grande simplicidade

e nas fortificações." In.

econômicos da região eram poucos , o que tornava mais

e escassez de móveis.

Hl s.0ria da vida privada

difícil o transporte de mercadorias entre a Europa e o li-

Brasil, vai I São Paulo:

toral vicentino , dificultando assim a aquisição de equipa-

Paulo e outras mais ao sul, apesar da expansão da cria-

Editora Companhia das

mentos para a casa. Os recursos da terra eram adaptados

ção de gado de corte para abastecer as minas, o cenário

Letras, 1997, p. 50.

e utilizados de acordo com as necessidades dos colonos.

de carência de mobiliário só mudou no século 19, com o

Nos caminhos e fronteiras paulistas , a rede se apresen-

advento do café e a chegada em massa dos imigrantes.

'10

Nas províncias distantes , como era o caso de São

tava como a "cama mais pronta e mais portátil", mas não

O mobiliário brasileiro da primeira metade do sé-

era suficiente para enfrentar os mosquitos e as chuvas. O

culo 18 foi pautado pela transição entre o estilo Nacional·

mosquiteiro, uma adaptação do dossel , era equipamento

Português e a "explosão" do Barroco que teve como

APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO BRASILEIRO

berço as Minas Gerais, onde a arquitetura e o mobiliário

lizadas eram o vinhático, o jacarandá-da-baía e a cabiúna.

desenvolveram formas próprias, com ricos entalhes, cur-

Esses móveis eram feitos sob encomenda, projetados por

vas, recortes e o uso de pintura com diversos motivos em

mestres portugueses e por seus aprendizes negros, sofre-

armários, baús etc. No mesmo período, teve início em

ram grandes influências inglesas e francesas, reflexo das

Portugal o estilo D. João V, que chegou à colônia com certo

relações políticas e comerciais da coroa portuguesa.

atraso e não teve grande aceitação entre os colonos.

Mas, em linhas gerais, nesses três primeiros sécu-

Nas residências, em muitos casos, o móvel tinha

los, as casas possuíam pequenas quantidades de móveis.

por características a facilidade no transporte e a simpli-

Aqueles importados diretamente do Reino, mesmo com

cidade nas formas por serem dobráveis ou desmontáveis,

a crescente circulação de riquezas, chegavam à colônia

demonstrando o caráter transitório de muitos dos seus

ainda em pequeno número, devido, entre outros fatores,

moradores. O mobiliário utilizado nas igrejas (arcazes,

ao alto custo do transporte causado pelas dificuldades

armários e credências), pelo contrário, possuía formas

enfrentadas na travessia do Atlântico e pela insegurança

robustas e era adornado com muito luxo.

dos ataques dos corsários, que visitavam freqüentemente

A vida religiosa na colônia transitava entre o privado

nossa costa. Diante de tal quadro, não era estranha a per-

e o público. Ir à igreja, além de um ato de devoção, era

manência do mobiliário seiscentista nessas casas, como

uma oportunidade de sociabilidade, muitas vezes recu-

bem apontou Tilde Canti .

sada pelos mais abastados, que - por não apreciarem o

Na segunda metade do século 18 desenvolveu-se em

convívio com pobres, escravos, mercadores - optavam

Portugal o estilo luso-brasileiro D. José I , que no Brasil

pela construção de capelas dentro de suas propriedades,

teve grande aceitação. No último quartel daquele século,

tarefa normalmente lenta e burocrática.

chegaram os primeiros móveis no estilo D. Maria I,

Os espaços reservados ao culto eram muito comuns

principalmente no século 19, após a chegada da Corte

de santos ou de quadros de santos venerados pela família.

Portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808.

Os oratórios tornaram-se comuns na cena doméstica no

Ainda naquele ano, a abertura dos portos às na-

século 18, apesar de já aparecerem timidamente em rela-

ções amigas facilitou o acesso às mercadorias, sobretudo

As casas abastadas receberam camas com ricos
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muito difundido entre as classes remediadas e abastadas,

no Brasil e mesmo nas casas mais pobres havia a presença

tos dos séculos 16 e 17.

(
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inglesas, mas também francesas e austríacas. Os estilos
do período importados da França (Diretóri o e Im péri o) e

entalhes nas cabeceiras, preguiceiros, mesas, mesas de

Inglaterra (Adam , Sheraton e Regência) passaram a não

encostar e belos armários pintados. As madeiras mais uti-

apenas ser importados, mas também copiados no Brasil.

'9
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SAINT-HI LAIRE, Auguste

Um dos decretos do Príncipe Regente D. João VI

Tollenare (1780-1853), durante passagem por Salvador, em

de Viagem pelo Distrito dos

determinou a criação do Colégio das Fábricas em r809.

Diamantes e Litoral do Brasil

9

A instituição inicialmente abrigava órfãos da Casa Pia de

181T "Os móveis con sistem apenas em canapés e cadeiras {. .. J.
Fazem alguns consolos de pés dourados no gênero que reinava

(1817-r8r8). São Paulo, Belo

Lisboa e qualificava mão-de-obra para realizar os ofícios

em França há trinta anos ou quarenta anos {. ..

Horizonte EDUSP / ItatIaIa

de marcenaria, trabalhos em couro, entalhe, ferraria, entre

Editora, r974. p. 28.
10

20

outros, o que refletia na produção de móveis artísticos.

r

No mesmo período, em Pernambuco, surgiu um
estilo de mobiliário com fortes influências brasileiras,

A Missão Artística Francesa, chefiada por Joachim

que ficou conhecido como Berange r ou Pernambucano.

Lebreton (1760-1819), que chegou ao Brasil em 1816 a

Desenvolvido pelo mestre marceneiro francês Juli en

François de.

convite de D. João VI, trouxe novas idéias para as artes .

Beranger, radicado em Recife em 1816, fez escola for-

Op. cit .. p. 362.

Foi fundada a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro

mando diversos artesãos e teve seqüência com seu filho,

e introduziu-se o estilo Neoclássico, em voga na Europa

Francisco Manoel Beranger, até 1857.

TOLLENARE. Louis

desde o final do século 18, o que transformou os exteriores

A presença da Corte no Rio de Janeiro teve papel

e interiores das residências mais abastadas. Nas camadas

fundamental na mudança dos hábitos e costumes da po-

inferiores da população, tais mudanças não tiveram gran-

pulação, que somente começou a ser refletida com maior

de impacto naquele plimeiro momento.

ênfase no interior das residências após a década de 1820,

Mesmo após as mudanças introduzidas pela

quando se constatou nas casas uma maior presença de

Corte, podemos perceber, pelos relatos dos viajantes que

canapés , cômodas , meias-cômodas , aparadores , toucado-

percorreram todo o Brasil, registrando os costumes e a

res , entre outros .

vida social da época , que a carência de móveis nas casas

Os adornos , como quadros com paisagens, come-

ainda persistiu por um bom tempo, como descreveu o

çaram a ser colocados nas paredes, ao lado dos santos.

botânico e naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire

Cortina dos, tapetes e tecidos em geral eram trazidos e

(1 77 9-1853) , numa viagem à região de Diamantina em

difundidos nas casas mais abastadas. Os baús passaram a

181T "Quando fiz minha s visita s de despedida , tive ocasião

dividir espaço com as cômodas e também com as meias-

de entrar nas principai s casas de Tijuco {... J. Quanto aos
móveis eram sempre em pequeno número , sendo em geral
tamboretes cobertos de couro cru, cadeira de grand e espal-

cômodas e armários.

dar, bancos e mesas " .
No Nordeste, a situação não parecia ser diferente,
como revelou o comerciante francês Louis François de

a introdução da mão-de-obra imigrante européia , a cons-

Ainda no século 19, período conhecido como
Segundo Reinado, a expansão cafeeira no Vale do Paraíba,
trução das primeiras estradas de ferro e as novas técnicas
industriais trouxeram uma nova mudança no cotidiano da

APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO BRASILEIRO

casa e a presença de equipamentos diferentes. Finalmente,

Preparadora de Instrução Popular, com o objetivo de

a produção de móveis no Brasil, em meados do século 19,

instruir os filhos de imigrantes, operários e camponeses,

ganhava fôlego.

até então não assistidos pelo Estado. Posteriormente, em

Mesmo com a incipiente industrialização no Brasil,

1882, a escola passou a se chamar Liceu de Artes e Ofícios,

a riqueza proporcionada pelo café importou tudo o que foi

com a introdução de um currículo profissionalizante para

possível da Europa, desde os materiais para a construção

absorver a mão-de-obra excedente que ficava na capital e ,

dos casarões e fazendas dos barões até as roupas de cama,

com isso, alavancar o embrião industrial que surgia na ci-

objetos de decoração e o mobiliário. Ambientes que foram

dade. O Liceu formou uma mão-de-obra especializada em

descritos no início do século pelos viajantes como des-

marcenaria e confecção de mobiliário e muitos dos produ-

providos de mobiliário, apresentavam-se agora ricamente

tos das oficinas eram consumidos pela elite paulistana.

decorados - salas de jantar com suas mesas e cadeiras de

A virada para o século 20 foi marcada pelo movi-

espaldar alto, salas de visitas com canapés de palhinha e o

mento decorativo Art No uvea u, que abrangeu da arqui-

piano para os sarais e encontros familiares.

tetura às artes plásticas. Teve seu auge com a Exposição

A madeira, abundante no país, era a principal maté-

Universal de Paris, em 1900. Foi um marco de ruptura dos

ria-prima. Os avanços técnicos e científicos empreendidos

valores estéticos em voga até então, um passo para o mo-

durante o período da Revolução Industrial permitiram,

vimento moderno. No Brasil, difundiu-se rapidamente no

nos anos de 1890, o surgimento da Companhia de Móveis

Rio de Janeiro e em São Paulo, nas fachadas e interiores de

Curvados que produzia, em larga escala, móveis que

edificações públicas e privadas. Com o surto da indústria

seguiam os modelos do austríaco Mi chel Thonet (1796-

da borracha, o Amazonas e o Pará também foram conta-

1871), que desenvolvera a técnica de vergar madeira maciça

giados pelo Art Nouveau , importando materiais e modelos

usando vapor, na década de 1830.

direto da Europa.

Com a construção da Estrada de Ferro Santos-

CADEIRA THONET

As casas e os palacetes da elite respiravam um ar

Jundiaí (1867), grandes grupos de imigrantes chegavam

francês. Cortinas e tapetes decoravam todos os ambientes,

para trabalhar nas lavouras de café do interior paulista e

as paredes receberam molduras em gesso, do teto desciam

nas primeiras fábricas instaladas na capital. Foi nesse am-

imensos lustres, não havia espaço que não fosse decorado.

biente (em que a população dobrou em 20 anos, saltando

A sala de recepção apresentava sofás e cadeiras estofadas;

de pouco mais de 30 mil habitantes na década de 1870,

na sala de jantar, acompanhando a mesa de refeições

para quase 65 mil habitantes em 1890) que as autoridades

estava a cristaleira, ostentando louças inglesas, enquanto

e parte da elite decidiram fundar, em 1873, a Sociedade

diversos aparadores se espalhavam pelos cantos. A riqueza

ARMÁRIO ART NOVEAU
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gerada pelo café, a industrialização e até mesmo a borra·
cha mudaram a casa brasileira.
Com o final da Primeira Grande Guerra (1914-1918),
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em meio à reconstrução da Alemanha, foi fundada pelo

Proletária no Brasil (1936), mas foram os móveis de es-

arquiteto Walter Gropius a Bauhaus, escola que tinha por

critório de estilo moderno que foram aceitos com maior

finalidade formar uma nova geração de arquitetos integra-

facilidade. A Cimo - Companhia Industrial de Móveis

dos com os modernos meios de produção , preparando

- desenvolveu uma linha chamada Dasp, Departamento

profissionais capazes de imprimir qualidade estética e

de Administração do Serviço Público, para o órgão criado

construtiva aos produtos industriais.

por Getúlio Vargas.

Durante o século 20 , houve diversos estudos sobre

Durante as Grandes Guerras, a produção nacional

o desenho e a funcionalidade do móvel. As preocupações

teve de ser incrementada, pois as importações ficaram pre-

com o desenho e a arquitetura passaram a influenciar

judicadas, e foi só a partir dos anos de 1940 que puderam

a produção moveleira, a organização dos espaços e os

ser notados móveis com características brasileiras mais

programas das casas

O grande desafio da produção

evidentes. Foi nessa década que os primeiros designers

industrial era a criação de peças que fossem acessíveis

conferiram personalidade às peças criadas a partir de ma-

ao grande público, logo deveriam ter seu custo reduzido.

teriais nacionais e produção local.

A cama patente (1915), projeto de Celso Martinez Carrera

Nos anos de 1950, o estímulo desenvolvimentista

65

(1884-1955), de desenho simples, confeccionada em

influenciou a produção moveleira e diversas indústrias

madeira vergada e produzida em larga escala, marcou o

foram criadas, principalmente em São Paulo. Desde

início deste século.

então, esse ramo cresceu, conquistou um grande pú-
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Assim como o Art Nouveau, o Art Déco surgiu

blico e ramificou-se em diferentes segmentos que até a

impulsionado pelos movimentos decorativos do início

atualidade atendem desde às camadas populares, com

Nül>el, _ A.PESP,

do século e pela indústria, combinando o uso de metal.

preços acessíveis e em larga escala, até às abastadas, com

fdhSp.19,>5

madeira e couro. Foi a partir de 1925, com a Exposição

peças exclusivas, assinadas por designers famosos, que

Internacional de Artes Decorativas e Industriais de Paris,

se transformaram em espécies de obras de arte.

que esse estilo ganhou projeção.
A partir dos anos 30, as influências modernistas,

22

Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de
São Paulo, foi realizado o Primeiro Concurso de Mobília

R o Je ) melro. ~ a ed.
2"05, p.

r, ae

o período em que o escritor Mário de Andrade ge riu o

Um dos desafios atuais da indústria é a produção de
mobiliário sustentável, de forma a conservar as florestas

tanto estrangeiras quanto nacionais, começavam a sair do

e garantir o equilíbrio do clima regional e global, atentan-

campo das idéias e a ser colocadas em prática. Durante

do às preocupações notadas a partir da década de 1970,

APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DO MOBILIÁRIO BRASILEIRO

que se acentuou em I992 com a Conferência sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (Eco 92).
Com a mesma intenção, designers vêm desenvolvendo móveis e objetos a partir de materiais naturais e
recicláveis. São mesas, cadeiras, objetos de utilidade confeccionados com sementes, palhas, resíduos de árvores,
papelão, plástico, latas, entre outros materiais.
Assim, conquistar um mercado consumidor mais
exigente, preservar o planeta, extrair matéria-prima com
menos impacto, reaproveitar materiais, manter rentabilidade e qualidade, respeitando as leis ambientais, são as
metas para nosso futuro.
Analisar o mobiliário brasileiro nos parece um desafio instigante; por meio dele podemos explorar o cotidiano
doméstico, as relações pessoais com a habitação, as inovações tecnológicas, enfim, o processo de transformação da
sociedade. Deixamos aqui esse convite.
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ESCABELO
Século 17. Brasil
Derivado de modelos
italianos e germânicos do
século 16. este escabelo
(pequeno banco) em
cedro possui encosto
recortado e entalhado em
baixo relevo, mostrando
um brasão com as
iniciaiS MGS. Apesar de
feito por meio de técnicas
simples de encaixes. seu
uso era nobre, destinado
aos chefes de família e
aos visitantes ilustres .

SÉCULO 1 7

ARMÁRIO DE
CARVALHO

Final do século 17, Portugal
Feito de carvalho, este móvel
tem elementos decorativos
entalhados próprios do estilo
Renascença. O armário
herdou a função da arca
devido às vantagens que suas
prateleiras apresentam para
a guarda de documentos,
louças , objetos e, mais tarde,
para a guarda de roupas.
Usado inicialmente nas igrejas
e conventos, só no século 18
se fez presente nas casas.
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CAMA DE 81 LROS

Século 17, Portugal
Sua denominação se deve
ao fato de possuir, entre
as barras entalhadas,
pequenas peças
semelhantes a fusos ou
bilros de fazer renda, de
origem árabe ou indiana.
A cabeceira apresenta
entalhes em forma
de volutas espiraladas
e rendadas, que se
referem a ornamentos
arquitetônicos hindus, e
tem no centro um brasão
com uma cruz, reflexo
do catolicismo dos
portugueses.
Usa jacarandá.

IK\

SÉCULO 1 7 @

A
ME SA MA NU EL /N
al
tug
Século 17, Por

Esta me sa exemplifica
o estilo Manuelino,
caracterizado
pelo aba ndo no da
rus tici dad e em favor da
Profusão de det alh es
e enfeites. Apliques
de me tal lem bra m as
for ma s geo mé tric as e
ren dil had as da cul tur a
ia
mu çul ma na. A influênC
io
me
por
gou
che
oriental
.l
da expansão ult ram ann
ra
dei
de Portugal. A ma
em pre gad a é o carvalho.

CADEIRA DE CAMPANHA
Século 18, Atlbaía , SP
Doação: Júlía Ferraz
Cadeira dobrável de execução popular,
usa jacarandá do litoral e tem assento
flexível em couro lavrado, com
resultados ergonômicos no táveis
para o período. A configuração
vem das cadeiras em X, usadas
desde a Antigüidade e produzidas
principalmente para viagens, por
ocuparem pouco espaço, quando
dobradas . Modelos semelhantes a este
eram muito difundidos em Portugal ,
desde o século 17.

CADEI RA DE COU RO D. JOSÉ I
Século 18
Em jacarandá, seu encosto vazado
é composto por linhas sinuosas e
suaves, com ornamentação em rocalha,
composição assimétrica e sinuosa,
característica do estilo Rococó francês.
Aquarela do austríaco Thomas Ender
mostra uma cadeira D. José I solitária
no interior de uma casa paulista de
1817. Suas formas sinuosas e ricamente
entalhadas contrastam com a simplicidade
e a rudeza do espaço doméstico naquela
época, em que a cadeira aparece como a
peça de distinção social.
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SÉCULO

18

P OLTRONA DE
COURO COM PREGARIA

Século 18
Doação: Titma Crespi
Confeccionada em carvalho,
madeira estrangeira, é um exemplar
do estilo Nacional-Português,
de características austeras, com
influência renascentista.
A ornamentação no couro gravado
do encosto é rica e identificada como
indo-portuguesa, pelo tratamento
com positivo do vaso de flores
ladeado por meninos segurando
ramagens, com detalhes rendilhados
e simétricos. O aspecto garante
formalidade, mas não conforto.
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POLTRONA

D.

JOÃO

V

Século 18, Brasil
Este tipo de poltrona senhorial era
reservado às pessoas importantes e
tinha lugar de destaque no mobiliário.
Em jacarandá·da-baía e palhinha,
possui espaldar alto com tabela
recortada em forma de balaústre
descendo até o assento e pernas tipo
cabriolé com pés em forma de garra
sobre bolas.
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SÉCULO 18

CAIXA-COFRE
Século 18, Brasil
Doação: Alfredo Mesquita
Esta peça rústica em madeira e ferro é sustentada por
um par de bases com dois pés cada uma, na forma de
esteios independentes, soltos e altos, cuja função era
proteger o móvel contra a umidade. Um jogo de três
chaves mostra a preocupação com a segurança. Alças
laterais facilitam o transporte da peça.
A RCA - BANCO
Século 18, Brasil
Este banco de sacristia ou de alpendre, em madeira
canjerana, tem formas sinuosas no espaldar e entalhes
em volutas, características do Barroco mineiro.
O tampo móvel no assento escamoteia uma caixa,
tendo portanto a dupla função de sentar e guardar.
Ao centro do espaldar está gravado o ano de I760,
provável data de sua confecção.
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AR CA POLICROMADA

Século 18, Minas Gerais
Feita em cerejeira, esta arca exemplifica o Barroco mineiro,
estilo que incorpora referências locais ao Barroco, como
a simplificação do ornamento e da talha. Com molduras
formando painéis octogonais, apresenta adornos
policromados com motivos variados. A pintura de um
coração na almofada central sugere que o móvel tenha sido
destinado à guarda de enxoval de noiva.

C A I X A-COFRE DE FERRO

Século 18
Com estrutura em ferro fundido - batido e reforçado
com cintas em ferro -, esta peça pesa cerca de 800 kg
e assenta diretamente sobre o chão. As caixas-cofres
foram muito usadas para o transporte e guarda de
dinheiro e documentos, bem como para a guarda
desse tipo de valores em repartições públicas. Para
garantir a segurança, possuíam sempre duas ou três
fechaduras cujas chaves permaneciam sob a guarda de
diferentes pessoas .

SÉCULO 18 (

CÔMODA RÚSTICA

Século 18, Minas Gerais
Esta peça sóbria, em vinhático, de feitura rústica inspirada
no estilo erudito D. João V, apresenta apenas dois gavetôes,
tampo reto bisotado e "avental" recortado em volutas, com
entalhes em motivos singelos de Aores. Os puxadores e
espelhos da fechadura são em ferro batido recortado.
A sup rfície do móvel guarda vestígios de pmtura, típica da
produção de Minas Gerais no período.

CÔMODA AR CAZ

Século 18, Bahia
Característica do mobiliário brasileiro,
utilizada nas sacristias e nas grandes
casas, esta cômoda do tipo arcaz, em
jacarandá-da-baía, apresenta fino trabalho
de marchetaria em madeira mais clara, no
esti lo D. José 1. Os puxadores em recorte
mourisco provavelmente não são originais.
Ap resenta puxadores laterais, característicos
dos baús utilizados em viagens.
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SÉCULO

18

MEIA- CÔ MODA

Século 18
Esta peça, em pau cetim, foi executada no estilo D. João V,
transição para D. José I, período em que a marchetaria se tornou
mais elaborada. Contém embutidos em filetes de cor escura
formando desenhos geométricos de inspiração inglesa. O corpo
possui duas ordens de gavetas, duas menores superiores e um
gavetão inferior. A base é curva com saia recortada e os pés são
em garra sobre bola. Os puxadores são de madeira.
MEIA-CÔMODA COM
PERNAS DE VALETE

Século 18, Portugal
Esta peça apresenta execução
primorosa nas técnicas de recorte
e entalhe. Suas linhas curvas e
recortes registram influência
barroca. Um detalhe raro no
mobiliário brasileiro são os pés
de botas que "calçam" as pernas
de "valete" de curvas salientes.
Os puxadores são de inspiração
mourisca. Derivada da cômoda, a
meia-cômoda foi criada na França
por volta de

1700,

diferenciando-

se por apresentar somente dois
gavetôes e pernas mais altas.
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PREGUICEIRO

Século 18, Bahia

o aspecto informal e
desprendido da rede
para descansos rápidos
e sestas encontra neste
móvel o similar europeu:
rígido, formal e estofado.
Em jacarandá-da-baía e
veludo, exemplifica o estilo
D. José I. Sua estrutura
sinuosa é inspirada nas
curvas suaves do Rococó
francês. Os pés torneados
em cabriolé terminam em
volutas delicadas.

ARM Á RIO

Século 18, Minas Gerais

o armário herdou algumas
funções da arca e superou-a,
devido às vantagens que suas
amplas prateleiras internas
apresentavam para a guarda de
documentos, louças, objetos
e, mais tarde, roupas. Usado
no século 17 nas igrejas e
conventos, no século 18 tornou·
se comum nas casas. Este
exemplar, em cedro pintado,
tem estrutura que privilegia
as linhas retas, e mistura
características do Neoclássico e
do Barroco mineiro.
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CAMA RÚSTICA

Final do século 18, Ilhabela, SP
Cama do artesanato popular em estilo D. Maria I.
de referências neoclássicas simplificadas, como a
cabeceira em arco abatido com quatro colunas laterais
que são arrematadas por carapetas (pequenos piões
multifacetados). Embora predomine o uso do vinhático,
as junções em pontos da peça revelam a montagem
com sobras de madeira.

CAMA COM CARTELA

Século 18, Brasil
Esta cama é uma rara peça no estilo D. João V,
na fase em que as formas foram se suavizando
gradativamente para o estilo D. José I.
Confeccionada em jacarandá-da-baía, possui
uma grande concentração de ornamentos
na cabeceira, como estofamento, entalhes,
vo lutas, folhas e concheados.
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SÉCULO 1 8

C AMA

D. JO S É I

Século 18, Bahia
Cama de olteiro com dossel para fechamento
acortinado, em estilo D. José I. É feita de duas
madeiras, cabreúva verme lha e jacarandá do litoral.
A cabeceira é entalhada em concheados em estilo
Rococó francê s, com assimetria evidente. As colunas
do dossel são torneada s e a estrutura é travada por
pinos de madeira nas extremidades.

MESA

D.

JOSÉ

I

Século 18 Brasil
Doação: Alfredo Mesq" tJ
De esti lo D. José I, presente em Portugal
e Brasil na segunda metade do século 18,
esta mesa apresenta estrutura em suaves
linhas sinuosas e pernas com curvas
e contracurvas. Essas características
são referências do Rococó francês, que
influenciou fortemente o móvel português.
Os puxadores são de latão.
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MESA DE ABA E CANCELA

Século 18, Portugal
Confeccionada em carvalho e com pernas
torneadas, suas abas dobráveis permitem
aumentar o número de pessoas sentadas,
sinalizando um dinamismo avançado para
o período. A quantidade de pernas segue a
necessidade de apoio, de acordo com o tampo.
Um mecanismo de dobradiça similar ao dos
portões permite a articulação das abas, daí a
denominação "cancela".

SÉ CU LO

MESA

D.

18

M A R IA \

Final do sécu
lo 18 BahIa
As m es as do
período D. M
aria 1
ap re se nt am
característica
s
neoclássicas
Esta peça de
.
encostar po
ss
ui
es tr ut ur a
simétrica, pe
rn as altas, de
lgadas e
paralelas, qu
e vão se estr
ei
tando até
os pés. Feita
de iacarandá.
da-baía,
é or na m en ta
da com mot
ivos florais
em guirland
as e laços.
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CAM P E S I

NO

Século 18, po
rtugal
Feit o d e carv
alho, te m pe
rn as e traves
e acab am en
sas torneada
to co m deco
s
ração em di
reve land o in
versas cores,
fluência espa
nhola em su
Em p ortuga
a linguagem
l, esse ti po de
.
m es a de enco
ch am ado de
star era
bu fe te ,bufê)
e ti nh a várias
como ap arad
funções,
or, m es a de
serviço nas
co
zi
nhas o u
su po rt e de or
atório.
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CÔMODA PAPELEIRA COM ORATÓRIO

Século 18, RIo de Janeiro
Peça fundamental do mobiliário brasileiro,
o oratório foi largamente usado desde os tem pos da
Colônia. Este exemplar em jacarandá-da-baía, em
estilo D. José I. tem provável execução po rtuguesa
e apresenta formas sinuosas do Rococó fran cês.
Freqüentemente o oratório encontrava-se sobre
outro móvel, como neste caso, em que se apóia
sobre uma papeleira (cômoda que passa a ter
também uma porta de arriar na parte superior).

SÉCULO 18

O RATÓRIO

D.

MARIA

I

Final do século 18, Brasil
Com frontão no estilo D. Maria I, tem portas marchetadas
em duas seqüências de faixas que se integram
simetricamente entre retas e arcos. O interior é pintado
em azul. O corpo central, construído em cedro, tem rica
ornamentação em jacarandá-da-baía, o que lhe confere
sofisticação de detalhes.
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CADEIRA SA NITÁRIA
Século 19, Ilhabela, SP

BANCO BAN DEI RANTE
Século 19
Doação: Alfredo Mesquita

Precu rsora do vaso
sanitário, es ta cadeira
em imbuia tem estrutura
de uma cadeira comum,
exceto pela tampa no
assento que revela o
urinol no interior.
Uma porta lateral permite
a retirada dos dejetos.
Esse tipo de peça era
usada nos quartos até a
instalação de sistemas de
canalização de esgotos.

BANCO
Século 19, Ilhabela , SP
Quatro pés com inclinação de cavalete são encaixados
diretamente na tábua horizontal cortada a enxó - uma
lição de simplicidade construtiva. Até o final do século 19,
as cadeiras estavam restritas às casas da elite e geralmente
as pessoas sentavam-se em bancos, cuja altura próxima ao
chão lembra a posição corporal de cócoras.
Nas áreas rurais do país, ainda hoje os bancos são mais
difundidos que as cadeiras.

Entalhado em madeira maciça ,
este banco em X apresenta
inteligente sistema estrutural
sem qualquer emenda
aparente, denotando leveza,
flexibilidade e resistência.
O nome vem de sua s
qualidades id eais para uso em
viagens de longas distâncias,
como faziam os bandeirantes.

SÉCULO 19
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CONJUNTO BERANGER

c

1820-50,

Recife, PE

Este conjunto de canapé, cadeiras, poltronas e aparadores é significativo
do estilo Beranger, assim chamado por ter sido desenvolvido pelo
marceneiro francês Julien Beranger, que em 1816 se radicou no Recife
e teve seu trabalho continuado pelo filho Francisco, até 1857. Apesar da
forte influência européia e de misturar elementos do Rococó e do estilo
francês Império, cria uma linguagem própria pelo entalhe na madeira
(em geral jacarandá) com motivos ornamentais da fauna e da flora
brasileiras e pelo uso da palhinha.
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CANAPÉ IMPÉRIO

Final do século 19, Campinas, SP
Doação: família Campos Salles
Em caviúna e palhinha, com composição bem simétrica, este
canapé é originário da fazenda que pertenceu ao presidente
Campos Salles. Ele exemplifica o estilo Império, desenvolvido na
França, quando Napoleão quis agregar à sua im agem os símbolos
de civilizações antigas. Os braços laterais em gôndola fazem
referências aos coxins roma nos e aos barcos egípcios.
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SÉCULO 19

CANAPÉ SH ERATON BRA S I LE I RO
Século 19, Brasil
Doação: Santa de Morais Abreu
Na forma de quatro cadeiras unidas, este canapé u sa
palhinha no assento e jacarandá e canela na estrutura
delgada com detalhes delicados em marchetaria.
Segue o chamado estilo Sheraton brasileiro, uma
adap tação do estilo Neoclássico inglês conhecido
como Sheraton (nome de seu criador), que buscava
simplicidade e praticidade.
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POLTRONA ESTOFADA
Século 19, Brasil
Doação: Alfredo Mesquita

o contraste entre a madeira escura e o estofado em cor viva
caracteriza esta poltrona em estilo Neo-Rococó francês.
Essa retomada estética faz parte do revivalismo do século 19,
uma das características do Romantismo, que privilegia
a memória e a identidade. O estofamento em veludo é a
marca registrada do período romântico, que ficou conhecido
como "o império das pelúcias", pela quantidade de tecidos
que envolviam grande parte dos móveis, janelas e os
acabamentos dos interiores .

C ADEI RA DE BALA N ÇO
Século 19, Brasil
Esta cadeira traz a nova modalidade
de assento para descanso que embala
o sono, referência da cadeira de
balanço americana. Sua estrutura é
constituída por talha simples revelando
o ornamento apenas pela silhueta. Foi
confeccionada em tamanqueira, uma
madeira clara, e possui palhinha no
assento e no espaldar, já uma adaptação
brasileira, presente desde o século 18.

SÉCULO 1 9

CADEIRA SHERATON BRA S ILEIRA

Século 19, Brasil
Doação Julia Ferraz
Produzida em caviúna, esta cadeira tem um estilo adaptado do
Sheraton inglês. Sua produção é um reflexo da parceria entre
Inglaterra e Portugal, que já durava mais de dois séculos.
O abrasileiramento do estilo trouxe fonnas simples, delgadas
e o uso de madeira e palhinha nos móveis vazados, de rápida
produção, de ornamentos simples, que deixavam o corpo
confortável e fresco pelo uso de materiais leves e de fácil
arejamento, como a palhinha.

POLTR ONA IM PÉRIO

Século 19
Simetria, estrutura delgada e ornamentação simples
caracterizam esta peça com estrutura de imbuia torneada
e assento e espaldar em palhinha, técnica trazida da índia
e da África dois séculos antes por Portugal, por sua boa
adaptação ao clima tropical. O estilo Império recebeu
grande influência da Antigüidade clássica e faz-se presente
no Brasil na primeira metade do século 20, por meio da
Missão Francesa, que acompanhou D. João VI.
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CADEIRA DE BORDAR
Século 19
Doação: Alfredo Mesquita
Sua estrutura traz referências do
estilo Neoclássico inglês. Regência.
principalmente nos pés traseiros
levemente projetados para trás.
Os pés são encabeçados por rodízios
de latão. De acordo com descrições de
patrimônio mobiliário encontradas
em inventários. se u assento baixo é
adequado ao uso pelas bordadeiras.
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CÔMODA PAPELEI RA

D. JOSÉ I

Início do século 19, Itu , SP

Em jacarandá-da-baía, apresenta características do estilo
D. José l. É um móvel sóbrio, rico em detalhes típicos
das papeleiras da época, com escaninhos, gavetinhas e
um engenhoso jogo de caixas superpostas, localizadas
no fundo falso de um pequeno compartimento, com
porta entalhada à guisa de armário. Quando aberto, o
tampo configura a mesa de escrever.

SÉCULO 19

CANASTRA

Século 19, São Sebastião, SP
Canastra ou baú rústico, em jacarandá
do litoral e ferro, com características
luso-brasileiras do século 18, usada para
guardar objetos e roupas. Os pés, na forma
de esteios independentes, soltos e altos,
protegem o móvel contra a umidade e o
assédio dos animais nocivos. Apresenta as
junções no sistema de malhetes (recortes
nas extremidades formando encaixes tipo
macho-fêmea).

CAMA IMP ÉRIO

Século 19, RIo de Janeiro, RJ
Esta cama pertenceu à Imperatriz Teresa Cristina
Maria, como se pode ver pelas iniciais TCM no brasão
com a coroa imperial. Rico s detalhes em madeira
entalhada e esculpida com formas de dragões, símbolo
da família Orlean s, dão o ar monumental ao objeto.
Tem estrutura em jacarandá-da-baía, estrado em ripas
de mogno e pés torneados com rodízios.
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CATRE

Século 19, litoral sul de São Paulo
Originário da Índia e da China, o catre influenciou o
estilo de leitos na Península Ibérica. No Brasil, esse
termo se aplicava à cama estreita de construção rústica,
por meio de sistema de montagem em cavilhas.
O estrado pode ser ripado ou trançado em tiras de
couro, como neste exemplar.

SÉCULO 19

REDE

Século '9, Sorocaba, SP
Em algodão fiado lavrado em cores, esta peça do artesanato
sorocabano tem dois punhos de cada lado, o que possibilita
várias montagens. Suspendendo-se uma lateral mais alta
que a outra, a rede forma uma espécie de poltrona. Com
os punhos amarrados em altura baixa e lados tensionados,
parece uma cama. a montagem habitual, com os punhos
altos, oferece um leito confortável.
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MARQU ESA

Século 19, Ilhabela, SP
Peça rústica feita em jacarandá do litoral, pinho
e canela, a marquesa substituiu o preguiceiro
empregado no século anterior e antecedeu o canapé.
Podia ficar tanto no quarto como na sala , para
repousos diurnos. Além do descanso, acumula a
função de guarda, nos gavetões inferiores.
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SÉCULO 19

MESA IMPÉRIO
Século 19, Rio de Janeiro, RJ
Esta mesa de centro no estilo francês Império possui
estrutura simétrica com pés tipo patas de leão, ligados
a uma base com formato de flor estilizada. Os pés
terminam com rodízios em metal. Usa mármore no
tampo, pinho de riga (madeira européia) nas laterais e
cedro nos suportes internos do tampo.
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MESA DE COZI N HA

Século 19, Ilhabela , SP
Mesa de encostar rú stica na linha neoclássica, com
frisos nas gavetas, perna s retas longas que se estreitam
até os pés e puxadores de madeira torneados.
O tampo é constituído por duas tábuas paralelas.
A presença de gave tas permite guardar pratos, talheres
ou alimentos.

ORATÓRIO COM A SANTA CEIA

Século 19
Doação: Raul Juan Fernando Roviralta
Composto por uma caixa em jacarand á-da-baía,
este oratório tem porta de vidro, através da qual
se vê a representação da Santa Ceia, com peças
provavelmente confeccionadas em período anterior
ao da elaboração da caixa, no início do século 19 .
As miniaturas de Cristo e os 12 apóstolos são
esculpidas em madeira em várias cores.
68
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ESPINETA
Século 19, Inglate rra
A espineta é um instrumento de percussão a martelo, com teclado de seis oitavas e cordas
em harpa simples. De mogno e jacarandá, este exemplar é montado sobre seis pernas com
rodízios de metal. Na faixa logo abaixo do instrumento, encabeçando cada perna, há um
quadrado em bronze com rosetas, que nas laterais apresentam a coroa imperial encimando a
insígnia P I (D. Pedro I).
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SÉCULO 19

P IANO AM ERICANO

Século 19, EUA
Doação: Mana Ana de Castro Prado
Antepassado do piano de cauda, este piano de mesa foi produzido pela fábrica norteamericana Galé e montado dentro de móvel construido em jacarandá-da-baia.
A caixa retangular, característica desse tipo de piano, encontra-se apoiada sobre quatro
vigorosos pés em forma de pilares octogonais. A área social da casa burguesa no Brasil
recebe a presença do piano a partir da segunda metade do século 19. Em tomo dos
instrumentos musicais desenvolviam-se as relações sociais nos interiores domésticos.
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PENTEADEIRA
Século 19. Ilhabela. SP
A pentea deira . també m chamada
toa lete. la va tó rio ou toucador. apareceu
no final do século 17 na França.
quando a maquiagem se difundiu
e ntre as classes abastada s. Es te
exem plar . do século 19 . u sa cedro.
e tem exec ução ba stant e simples e
despojada. Apresen ta es pelho fixo
apoiad o sob re um raso a parador; o s
e leme ntos d eco rativos se restringem
aos puxadores de metal e aos recorte s
em fo rm as s inuosas s im é tri cas .
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SÉC ULO 19

ES PE LH O PS IC HÊ
SéculO 19

o psichê é um espelho vertical de
gra nde dim ens ão. mo nta
do nu ma
est rut ura dot ada de bás
cul as. de mo do
que pos sa ser inclinado
. Este exe mp lar
em jacarandá-da-baía e
vinháttco.
pro vav elm ent e de ori gem
francesa.
pos sui mo ldu ra mo nta
da nu m sup ort e
com per nas ou cavalete
finalizados por
qua tro rod inh as me táli
cas .
Du as bor bol eta s me táli
cas per mi tem
fixar a inc lin açã o que se
desejar.
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LAVATÓRIO

Século 19, São Paulo
Doação: Alfredo Mesquita

o corpo do móvel é dividido pelo
tampo claro que contrasta com
a madeira de três tons; na parte
superior fica o espelho articulável,
emoldurado e encimado por fron tão.
Também chamado de toalete, por
influência francesa , o lavatório
acompanhava a cama de casal e era
usado para o asseio matinal. Sobre o
tampo era costume acomoda r jarra
para água e bacia em porcelana.
As gavetas e estantes armazenavam
artefatos de higiene pessoal.
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RELÓGIO

Século 19
Doação: Alfredo Mesquita
Relógio embutido em móvel
com entalhes ornamentais
na linha D. Maria I.
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MÓVEL DE MÚLTIPLAS
UTILIDADES
19 17

Deslgn : Pedro Antonio da
Srlva Pimentel (1862-1921)
Doação: Pietro Maria Bardl
Este é um "móvel surpresa": aberto,
transforma-se em cama com cômoda,
penteadeira, escrivaninha, banquinho
e ainda nichos para guardar objetos.
Bastante compacto, é indicado para u so em
ambientes reduzidos. Reza a lenda que foi
feito para trabalhadores de circo.
Araucárias (que foram abundantes no Sul
do país e hoje praticamente desapareceram)
e casas de sapé são representados em
entalhes na parte frontal da peça.

SÉCULO

20

CADEIRA CIMO

c.

1920, RIO

Negrinho,

se

Esta cadeira de escritório possui
a altura do assento regulável
por meio de uma engrenagem
giratória de ferro inspirada nos
bancos de piano.
A Cimo foi a maior indústria
de móveis da América Latina.
Com uma linha diversificada,
produzida em grande escala,
controlava todo o processo,
desde o plantio de árvores
(especialmente imbuia)
até a entrega dos móveis.
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C ON J UN T O ART

DÉ c o

São Paulo, SP
Doação: Ruth Barbosa

c. 1930,

Este conjunto de poltrona, cadeira com encosto e assento
estofados e porta-chapéus tem como estrutura uma barra
contínua de metal vergado e cromado formando a base de
sustentação, as pernas e os braços. Por sua resis tência, o tubo
metálico possibilitou diminuir as linhas estruturais dos objetos,
abrindo novas possibilidades para o design de móveis.
Sua linguagem é o Art Déco, que antecede o movimento moderno.
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SÉCULO

POLTRONA ART

DÉ co

c. 1930, São Paulo

Doação: Carlos Lemos e Ernanl Silva Bruno
De volumetria sólida, esta poltrona é constituída de linhas geométricas puras.
As laterais são dois semicírculos em formato radial, que apóiam as almofadas
cúbicas. A condensação de formas "esconde" sua estrutura, como se observa
no estofamento do assento e do espaldar. Sua linguagem se filia ao movimento
Art Déco; transcende-o, no entanto, por seu desenho incomum.
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P O LTRONA JOHN GRAZ

c. 1940, São Paulo, SP
Deslgn. John Graz (1891-1980), São Paulo
Produção: Móveis Teperman, São Paulo

Esta poltrona foi reeditada nos anos de
1980 com base num rascunho deixado
por Graz. Como não havia indicações
de materiais, em sua reinterpretação, a
designer Delia Beru optou por alumínio
polido nos pés frontais, madeira nos
pes posteriores e estofamento revestido
no assento, que pode ter vários tipos e
cores de revestimentos. Graz tornou-se
um dos expoentes do Art Déco em seu s
projetos de interiores, que englobavam
o design de móveis, objetos, vitrais,
jardins, luminárias etc.

SÉCUL020

POLTRONA DE EMBALO

1947, São Paulo, SP

Deslgn: Joaquim Tenreiro (1902-1992), RIo de Janeiro
Reedição e doação: ProbJeto, São Paulo
Com estrutura em pau-marfim maciço,
estofamento e reve stimento em couro, esta
cadeira é um exemplo da produção do português
Joaquim Tenreiro, precur or do mobiliário
moderno no Brasil e um verdadeiro "poeta da
madeira". Conjugando funcionalidad e e limpeza
piá tica , ele fazia móvei s fo rmalmente leves,
ba seados na honestidade de propósitos e na
eliminação do sup érfluo.
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SÉCULO

POLTRONA MOLE,

20

1957

1957, Cuntlba, PR
Deslgn: Sergio Rodngues (1927)
Produção e doação. Lin Brasil, Curitiba, PR
Considerada pelo crítico Clement Meadmore "um dos 30
melhores assentos do século

20",

a Poltrona Mole combina

a robustez e o conforto, o convite ao relaxamento e o idioma
moderno. Seu projeto atende a uma busca deliberada , por
parte do designer , de linguagem efetivamente bra sileira ,

C ADE I RA P AULISTANO

qualidade que a levou a conquistar o primeiro lugar no

1957, Sao Paulo SP

Concurso Internacional do

Deslgn: Paulo

óvel, em Cantu , Itália , em 1961.

Mende~

Edição ObJel<to

dd Roá J

(
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Futon Company Sao P IUlo

Doaçao' Dpot e ObJeKt"

Futo., Corr pdny

Uma "cadeira-pudim", agradável ao sentar e flexlvel em
todo s os sentidos, até lateralmente. Essa foi a intenção
do arquiteto, ao projetar esta cadeIra. Ele conseguiu seu
intento sem recorrer ao tradicional estofado, e sIm

.10

aço espiral, muito fino e flexível. que é "vestido" com

/

uma capa em couro ou lona. Em 1986, a Paulistano
venceu o

Ia

Prêmio Design MCB.
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CADEI RA PEG LEV
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1968, São Paulo, SP
Design e doação: Michel Arnoult (1922'2°°5),
São Paulo, SP
Em pau-ferro e couro não lixado, esta cadeira era
vendida desmontada , em embalagens de papelão
projetadas por H ugo Kovadloff, e recebeu o Prêmio
Roberto Simonsen de Desenh o Industrial em 1968.
Arnoult foi precursor do projeto de móveis modulados
e desmontáveis , tendo sonhado com o design bom e
barato, acessível a amplas camadas da população.

CADEIRA SÃO P AU LO
1982, São Paulo, SP
Design, produção e doação: Carlos Mott a (1952),
São Paulo , SP
De linhas simples e produção semi-industrial, a cadeira
São Paulo guarda sutilmente a estrutura dos escabelos
portugueses do século 17, com o assento de tamanho
reduzido e com pernas abertas. O encosto em laminado
revestido com folha de mogno se encaixa num ra sgo
no assento; sua curvatura e inclinação buscam oferecer
conforto. Foi contemplada no

86
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Prêmio Design MCB.

SÉCULO 20 (

CADEIRA GIRAFA

1987, São Paulo, SP
Deslgn· Lma Bo Bardl (1915-1992), Marcelo Ferraz
(1955) e Marcelo Suzukl (1956)
Produção e doação: Marcenaria Baraúna
De estrutura simples e pequenas dimensões , o
desenho desta cadeira reduz ao máximo a matéria e
a forma , valorizando-as. Feita em pinho-do-paraná ,
tem encosto em T que acompanha a linha da s costas.
O assento redondo é seguido de três pernas fixas por
cavilhas de ipê. Sua estrutura permite o empilhamento
em espiral dessa s cadeiras.
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CADE I RA GAIVOTA

1988, Ubatuba, SP
Design e doação: Reno Bonzon
(1954), Ubatuba, SP
Lâminas maciças de 4 mm
de mogno ou ipê são coladas
a frio com resina epóxi,
técnica que foi uma inovação
na produção moveleira em
nosso país. Francês radicado
no Brasil, Bonzon ganhou
vários prêmios com esta peça,
entre eles o 3° Prêmio Design
MCB. Sua cadeira de balanço
se tornou um dos itens mais
conhecidos do design brasileiro
contem porâneo.
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BANCO RESSAQU I N HA

1988, Plrenópolls, CO
Deslgn e doaçao MaurícIo Azeredo (1948)
Este banco coletivo com ondulações que formam assentos individuais foi projetado
originalmente para uma capela. Nele, Azeredo reinventou de forma lúdica o malhete
(técnica de encaixe de duas tábuas), trabalhando com madeiras maciças de diferentes
colorações, coladas por pressão, sem qualquer prego ou parafuso. O móvel foi
premiado no 3" Prêmio Design MCB, em 1988.
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G U ARDA-ROUPA ART NOUVEAU

InícIo do século

20,

São Paulo

Doação: Manoel Sanchez
Em jequitibá-rosa, este armário apresenta elementos
artísticos do Art Nouveau no frontão recortado da parte
superior e nos entalhes das portas, em linhas sinuosas
de origem floral, repetitivas e simplificadas.

SÉCULO 20

ARMÁRIO ART NOUVEAU

Século

2

Bras

Doação. Alfredo Mesquita

o armário de dois volumes, separado
por um aparador, configura o estilo
Ar! Nouveau reproduzido no Brasil.
Seus ornamentos são motivos vegetais
simplificados e alongados nas duas abas
abaixo do tampo que divide o móvel.
A simplificação da peça encontra eco no
trabalho do belga Henry Van de Velde,
que optava por menos ornamento e mais
funcionalidade, um conceito que superou
rapidamente os móveis ecléticos na Europa.
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SÉCULO 20

APARADOR ÉTAGERE

InícIo do século

20,

Mogl das Cruzes, SP

Doação . família Freitas Julião
Do francês aparador-estante, em imbuia,
este móvel tem tampo de mármore e espelho
sobreposto. É um exemplo de ecletismo,
pela soma do estilo

eoclássico (presente na

simetria dos estriado na frente das gavetas
e laterais) e dos ornamentos Art

ouveau, na

parte superior do móvel.

CAMA PATENTE

c 1915, Araraquara, SP
Design e produção. Celso Martinez
Carrera (1883-1955)
Esta cama teve seu projeto patenteado
por seu criador e fabricante, precursor da
produção moveleira seriada no país. Com
custo moderado, tornou-se acessível a
amplas camadas da população, ganhando
o mercado do s móveis feitos sob
encomenda. Usa madeira caviúna roliça
e estrado de malha metálica com molas
tensionadas. O design mostra inAuências
dos móveis Thonet, da Áustria .
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B A R Z - 10-8

1950, São José dos Campos, SP
Deslgn: José Zanlne Caldas (1919 -1999)
Produção: Móveis Artísticos Z, São José dos Campos, SP

o design de José Zanine Caldas tira partido do
compensado de madeira e da fórmica em cores vivas
para criar móveis de formas irregulares e sinuosas, no
léxico moderno. Além desses materiais, este bar para
uso residencial usa revestimento de curvim e mangueira
plástica . Foi produzido em escala industrial por uma
fábrica montada com a utopia de tornar o design
acessível a amplas camadas da população.
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CARRI NHO DE CHÁ N Ô M ADE
q

?

DE', gn e do, çao C lUdla Morelrã C; Ile< ( LJ'i b )
Produça c Etellnte rlores, Vã nhos, SP
Uma peça transfor mável: em estrutur a retrátil, pode ser
aberta e fechada facilmen te, tem bandeja removível que
pode ser usada mdepen denteme nte do móvel e duas
bandeja s articulad as presas às lateraIs. Exemplifica bem
a produçã o de Claudia, caracter izada pelo domínio dos
detalhes e das possibilI dades geradas pela produçã o
artesana l em madeira .
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RÁDIO-VITROLA
c. 1940
Doação . Gaspar Ricardo Júnior

Um móvel que proporciona entretenimento: quando
passaram a fazer parte do cenário doméstico, os
aparelhos de som tinham a feição de móveis. Aqui,
a porta dupla revela o rádio e o tampo esconde a
vitrola. Em madeira folhada, usa linguagem Art Déco,
evidenciada nas colunas estria das laterais.
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R Á D I O CAPE L INHA

Capelinha é um apelido carinhoso
para esse rádio, por seu formato.
Suas características estéticas são
do estilo Art Déco, que mantém
linhas geométricas simples,
com as extremidades levemente
arredondadas. O rádio - e depois a
televisão, o computador etc. - são
formas de conectar-se, desde o
espaço doméstico, com o mundo.
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NAMORADEI RA TAPI RAPÁ
2002,

Trancoso, BA

Design e doação: Hugo França (1954)
Hugo França aprendeu com os índios Pataxó, no sul da Bahia,
a usar o pequi (Caryocar brasiliense) , aproveitando velhas
árvores caídas na ma ta ou restos de canoas abandonadas.
Ele esculpe cada móvel diretamente nas toras, criando peças
únicas, nunca repetíveis, ou "móveis-escultura", como
esta namoradeira.
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POL TRO NA PEL I CAN O
2003 , São Paulo. SP

Deslgn e doaç ao: Michel Arnoult
(192 2-20 05)
Prod ução KpK, Atibala, SP
Este proj eto é a sínte se e o apri mor
ame nto
da traje tória de Arno ult, desd e os
anos de
195 0 no Brasil , de busc a do móv
el func iona l
e bara to. Sim plici dade é a sua pala
vra chave.
Ape nas quat ro sarra fos pren dem
a lona
de algo dão à estru tura feita em euca
lipto
maciço. Assi m, a lona é facil men
te retir ada e
lavada. É fácil de tran spor tar pela
leveza
(9 quilo s) e pela emb alag em com
pact a
(74 x 68 x 6 cm). Venceu o 17° Prêm
io
Desi gn MCB.
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POLTRON A DIZ
2003,

CUritiba PR

Deslgn Sergio Rodrigues (1927)
Produção e doação Lm Brasil, CUritiba, PR
Graças à sua dupla curvatura, esta poltrona consegue ser
incrivelmente confortável sem um único estofado, só em
madeira - maciça nos braços e na estrutura, em peças
unidas entre si por meio de cavilhas e em compensado
moldado no assento e no encosto.
Apesar das novas tecnologias e do design contemporâneo, ao
observar-se o trata m ento de curvas e retas da estrutura fica
clara sua genealogia na poltrona Mole.
Foi premiada no

20°

Prêmio Design MCB.
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Glossário de estilos

Adam Em viagem à Itália, o arquiteto Robert Adam

trastes, a assimetria e grande quantidade de ornatos

D_ João V O estilo corresponde ao período de reina-

(1728-1790) colheu diversas referências romanas e

são características barrocas que foram empregadas

do de D. João V em Portugal (1706-1750). Os móveis

introduziu-as na Inglaterra por meio de móveis e ob-

nos móveis da época. As peças eram fartamente

do período mesclavam características do Barroco

jetos de linhas simples, formas leves com medalhões,

entalhadas, com emprego de linhas curvas e ampla

e do Rococó com a tradição nacional portuguesa e

entalhes e colunas. Influenciou outros estilos, como o

profusão de cores, dourados e motivos decorativos

ainda elementos do estilo Queen Anne (inglês). As

Sheraton, e no Brasil refletiu-se no estilo D. Maria I.

mantinham as já utilizadas representações vegetais,

principais características do mobiliário são os pés

então somadas a frutas e figuras humanas, carac-

de bola ou patas de animais, bilros, ornamentos nas

Art Déco Movimento que surgiu no pós-Primeira

terísticas desse mobiliário. O Barroco no Brasil, se

abas e saias. As pernas com curvas e contracurvas

Guerra (1914-1918). Conhecido inicialmente apenas

comparado à Europa, desenvolveu-se tardiamente.

têm saídas bruscas abaixo dos assentos das cadeiras

como estilo Moderno, o Art Déco pôde ser notado

Foi caracterizado pela originalidade e pela criativida-

e dos tampos de mesas. As cadeiras possuem encos-

em duas vertentes distintas. A primeira era geomé-

de, e estendeu-se até o início do século 19.

trica, racional e ligada à indústria; a segunda era

to em forma de violão e moldura vazada ou forrada
com tecido ou palhinha.

ornamental, retomava as influências do passado e

Beranger Estilo de mobiliário com fortes influências

era mais artesanal. Os móveis seguem essa tendên-

brasileiras, que ficou conhecido como Beranger ou

D. José I O estilo corresponde ao período de reinado

cia, sendo observados no período tanto alguns com

Pernambucano. Desenvolvido pelo mestre marce-

de D. José I em Portugal (1750-1777). O terremoto de

incrustações e relevos quanto outros de estruturas

neiro francês Julien Beranger, radicado em Recife

1755, em Lisboa, inAuenciou diretamente a produção

simples e tubulares .

em 1816, formou diversos artesãos e teve seqüência

de mobiliário, quando a necessidade emergente de

Art Nouveau Movimento que surgiu na virada do

com seu filho Francisco Manoel Beranger, até 1857.

peças impôs normas definidas quanto a forma e sim-

Utilizavam-se de jacarandá para criar móveis com

plicidade nos detalhes. As pernas em curvas e contra-

século 19 para o século 20. O apelo ao tátil e ao vi-

inspiração no estilo Império, mas com forte presen-

curvas tinham linhas mais suaves e eram inteiriças,

sual foi representado em duas correntes estéticas

ça de elementos da fauna e da flora brasileiras.

como um prolongamento das caixas dos móveis.

distintas. A primeira era curvilínea, assimétrica e
sinuosa, com motivos vegetais, animais e formas do

Diretorio Estilo de transição entre o Luís XVI e o Im-

D. Maria I Estilo que floresceu durante o reinado

corpo feminino. A segunda era geométrica e utili-

pério, portanto, durante a Revolução Francesa, mais

de D. Maria I, em Portugal (1777-1792). Mantendo
a simplicidade do estilo anterior, o D. José I, teve

zava elementos da natureza estilizados. Uma visão

especificamente entre os anos de 1795 e 1799, final

dinâmica sobre o espaço foi refletida na construção

do Neoclassicismo. Suas principais características

como elementos mais característicos as linhas retas

dos móveis, que muitas vezes eram feitos sob medi-

eram as linhas simples, com referências greco-ro-

e cilíndricas, delicadeza e equilíbrio nos ornamen-

manas, egípcias e símbolos da Revolução Francesa.

tos, laços, plumas e pequenos medalhões. Sofreu

Com a abolição das corporações no contexto revolu-

forte influência neoclássica inglesa.

da para os lugares a que se destinavam.
Ba 'oco Estilo que surgiu na Itália, durante século

cionário, os móveis tenderam a ser mais criativos e

17 e a primeira metade do século 18, e se espalhou

menos padronizados.

pelo restante da Europa. A dramaticidade, os con-
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Ecletis mo Floresceu na segunda metade do século 19
e caractemou-se pela retomada e pela justaposição de

GLOSSÁRIO DE ESTlLOS

estilos anteriores, obedecendo exclusivamente à busca

Neoclássico MOVimento artistico vigente na Euro-

pela assimetria, pelas linhas curvas, por motivos

por formas livres compostas pelas mais variadas ex-

pa (Itália, Inglaterra e França) entre a segunda me-

Aorais, de conchas e rochas, ou seja, de referência
à natureza, por melO de entalhes e aplicações, ge-

pressões. Pode tanto apresentar falta de unidade e de

tade do século 18 e a pnmelIa metade do século 19.

onentação como completa harmol1la e equilíbrio. Os

O Neoclásslco fOI insplIado na Antigüidade grega,

ralmente em bronze. O encurvamento dos pés em

móveis dessa época retomavam os estilos anteriores,

romana e etrusca e tentava superar as extravagân-

forma chamada de cabriolé também é uma caracte-

conjugando com falta de unidade e de orientação.

cias dos estilos Barroco e Rococó. Os móveis com

rística do estilo.

inAuêncía desse estilo são sóbrios, de linhas retas
Im pério Esse estilo correspondeu à última fase do
Neoclássico e desenvolveu-se na França, desde o
período em que

e incorporam elementos arquitetônicos como co-

Sheraton LlI1has sóbnas, superfíCies retas, com pe-

lunas e frontões.

quenos detalhes e filetes geométncos ou com de-

apoleão se consagrou imperador

senhos delicados, geralmente por meio de incrus-

(1804) até seu exílio (1815). Pouco diferiu do estilo

Renascimento Movimento iniciado na Itália, entre

diretório, com referências clássicas e linhas sim-

a segunda metade do século 15 e o século 16, que

pnnClpals caracteristlCas desse estilo neoclássico

ples, mas com ênfase no poderio napoleôlllco.

exaltava a busca pelo conhecimento e colocava o

lIlglês, cUIO expoente fOI Thomas Sheraton (1751-

homem como o centro do universo. O mobiliário

1806). Em Portugal, o estilo D. Maria I fOI marcado

Manueli no O estilo surgiu em Portugal no final do

de inAuência renascentista apresentava elementos

por suas lI1Auências. 1':0 BraSIl, esse estilo foi bas-

século 15 e il1lcio do 16, durante o reinado de D.

arquitetônicos greco-romanos, árabes e bizantinos

tante dIfundido, pnncipalmente em Minas Gerais,
onde sofreu reinterpretações.

Manuel (1449-1521). Geralmente associado ao Góti-

por meio de colunas, cornijas, balaústres e pedestais

co, utilizava-se de emblemas portugueses, como as

incorporados à sua estrutura. Os ornatos e pinturas

armas régias e a Cruz de Cristo, incorporados aos

tações, e evidente valorização da madeira eram as

retratavam cenas da História da época e da mitolo-

Thonet Estilo que levou o nome de seu criador, o

objetos que também possuíam referências náuticas

gia clássica. Eram utilizadas técnicas como relevos

austnaco Michel Thonet (1796-1871), que inventou

e elementos exóticos de fauna e Aora, que reAetiam

de gesso pintado e dourado, entalhes, marchetanas

móveis por meio de uma técnica inovadora, com

a expansão marítima portuguesa. O mobiliário do

compondo mosaicos, além do uso de couro lavrado

uso de madeira vergada, que aliava a possibilidade

nos assentos e espaldares de cadeiras.

de produção lIldustrial a qualidade e ao baIXO custo,

Rococó Estilo que surgiu na França nas primeiras

grande número de usuários.

período incorporou inAuências da India, um dos
destinos das naus portuguesas.

tendo os móveis desse estilo sido acessiveis a um

Nacio nal-Portu guês Floresceu em Portugal no sé-

décadas do século 18 e estendeu-se aproXImada-

culo 17- Os móveis, confeccionados em madeira,

mente até 1770. O Rococó, também conhecido como

tinham estruturas sólidas e retilíneas, pernas tor-

Luís XV ou Rocaille, desenvolveu-se inicialmente

neadas com bolas e bolachas, entalhes tremidos e

nas artes figurativas e ornamentais e só depois na

goivados e emprego de couro como principais ca-

arquitetura, na pintura e na escultura. Os móveis

racterísticas do estilo, que incorporou elementos do

geralmente apresentavam dimensões reduzidas, se

Renascimento e do Barroco italianos.

comparados aos anteriores, e eram caracterizados

(W.G. e R.S.)
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