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Cadeiras, sofás, canapés: o corpo no ambiente doméstico do século XIX  

 

 O que tem de especial em sentar-se ao ponto de este ser o assunto do nosso 14° texto do projeto Acervo 

Revelado? As maneiras de sentar, os objetos utilizados para isto ou a ausência deles compõem, antes de tudo, práticas 

sociais e, portanto, possuem diferenças conforme sociedade, espaço e tempo. No Brasil, até o início do século XIX, 

vigorou formas de sentar que dispensavam o uso de cadeiras ou outros móveis similares. O sentar era pouco mediatizado 

e sentar-se no chão e em esteiras era bastante difundido, uma vez que havia uma escassez de móveis no geral, e de 

mobiliário de assento em particular.  

 Conforme nota Vânia Carneiro de Carvalho (2008), a partir do de trabalho de Sigfried Giedion, havia a concepção 

oriental e ocidental de conforto ao sentar. O primeiro não mobiliza objetos, centra-se apenas no corpo, e consiste em 

sentar colocando o peso do tronco sobre os ossos da bacia e cruzando as pernas dobradas para trás. Já o modo ocidental 

está baseado no uso de artefatos (como cadeiras), sobre os quais apoia-se o quadril e as pernas ficam estendidas em 

direção ao chão (CARVALHO, 2008). Segundo a autora, até o início do século XIX, era comum principalmente as mulheres 

sentarem à maneira asiática, conforme descrito no primeiro exemplo. Esta forma de sentar era feita no chão de terra 

batida, nas esteiras e nas marquesas, além do uso da rede, que permitia uma grande variedade de posições corporais3 

(CARVALHO, 2008).   

Até este período, as cadeiras eram encontradas apenas em edifícios públicos e religiosos, o que dava ao móvel 

uma conotação de prestígio e poder. Fora desses espaços, as cadeiras existentes eram as dobráveis e portáteis, que 

correspondiam a um modo de vida menos estável e mais migratório (CARVALHO, 2008). Podemos ver a seguir (imagem 

1) um exemplo desse tipo de mobiliário mais portátil. Trata-se de uma cadeira dobrável feita em jacarandá e couro lavrado, 

datada do século XVIII. Dessa forma, por estarem mais circunscritas aos ambientes oficiais, as cadeiras eram móveis 

caros e associados aos homens, que geralmente ocupavam tais lugares. Ao entrar nas casas, portanto, esses objetos 

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

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

3 Sobre a presença das redes nas casas, ver: GUERRA, W. A rede e seus usos. Museu da Casa Brasileira, 2017. Disponível em: 
https://mcb-assets.us-east-
1.linodeobjects.com/uploads/post_files/file/58decb1d50e50a001c000038/GUERRA_Wilton_A_rede_e_seus_usos.pdf  
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estiveram associados primeiramente às figuras masculinas. As mulheres permaneceram mais tempo ligadas às redes e 

ao chão (CARVALHO, 2008). 

A difusão desses móveis, contudo, ocorreu de forma desigual. Há relatos de casas de meados do século XIX 

que possuíam apenas alguns bancos e redes: "[...] não há outro mobiliário, exceto alguns tamboretes e a rede que faz às 

vezes de cadeira e sofá. Quando entra uma visita, convidam-na a sentar-se na rede. As pessoas íntimas recostam-se 

juntas na mesma rede, uma para cada lado; é arranjo muito cômodo para conversar." (BATES, 1944, p. 174). E no final 

desse período ainda há descrições literárias de ambientes que não possuíam sequer uma cadeira, como na passagem 

abaixo, em que a personagem muito pobre e já doente não possuía um assento para sua visita:  

— Venha para cá... disse uma voz fraca e arrastada.  
O rapaz tomou a direção da voz, quase às apalpadelas.  
A negrinha nessa ocasião voltava com uma cadeira, que fora pedir à vizinha, e Gustavo 
assentou-se ao lado da cama em que estava a enferma. (AZEVEDO,  
1973. p. 292) 

 
O aumento da quantidade de móveis vai de encontro às transformações da casa burguesa desse período, estas 

passam a ser locus de interioridade subjetiva, e o interior burguês emerge tanto como conceito quanto como manifestação 

material (RICE, 2007). Para Benjamin, o colecionador, verdadeiro habitante do interior doméstico, assume o papel de 

transfigurador dos objetos. Ao tomar posse das coisas, ele lhes retira o caráter de mercadoria e imprime o valor afetivo 

no lugar do valor de uso (BENJAMIN, 2009). É, portanto, desta capacidade de emaranhamento entre pessoas e objetos 

e do poder de transfiguração do habitante sobre as coisas que os móveis, especialmente os assentos, vão desempenhar 

um papel importante em relação aos corpos e na marcação de diferenças entre os habitantes.  

As diferenças sociais em um mundo racializado e cindido entre pessoas livre e escravizadas, como era o 

oitocentos, é expressa também por quem pode sentar, onde podem sentar e quando podem sentar. Para quem está 

submetido ao trabalho forçado, sentar é muitas vezes uma contravenção para o descanso necessário diante de um intenso 

trabalho, ou até mesmo um momento de liberdade da condição a que se está submetido: 

O preto de quem Estácio falara, estava sentado no capim, descascando uma laranja, 
enquanto a primeira das duas mulas que conduzia, olhava filosoficamente para ele. O 
preto não atendia aos dois cavaleiros que se aproximavam. Ia esburgando a fruta e 
deitando os pedaços de casca ao focinho do animal, que fazia apenas um movimento de 
cabeça, com o que parecia alegrá-lo infinitamente. Era homem de cerca de quarenta 
anos; ao parecer, escravo. As roupas eram rafadas; o chapéu que lhe cobria a cabeça, 
tinha já uma cor inverossímil. No entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação; em 
todo o caso, a serenidade do espírito. Helena relanceou os olhos ao quadro que o irmão 
lhe mostrara. Ao passarem por ele, o preto tirou respeitosamente o chapéu e continuou 
na mesma posição e ocupação que dantes.  
— Tem razão, disse Helena: aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em 
caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre 
do mesmo modo, quer o esperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer 
muita coisa no menor prazo; é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto o 
mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada, e lhe 
fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade (ASSIS, 2018) 

 

O trecho se refere ao romance Helena, de Machado de Assis. A personagem Helena tenta mostrar a Estácio que 

existem outros pontos de vista além da visão de mundo senhorial. Na cena, Helena se refere à perspectiva de um homem 

escravizado. O homem está sentado no capim, comendo uma fruta e interagindo com um animal. Esse momento de 
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descanso faz parte de um percurso longo que ele faz a pé, e não a cavalo (como Helena e Estácio, que o encontram no 

caminho). Conforme argumenta a personagem, a caminhada, e, portanto, também aquele descanso, mesmo a pé e no 

capim (respectivamente), é para ele um momento de liberdade, de distanciamento da relação com seu senhor, de estar 

ali só consigo, uma hora longe do cativeiro.  

Descansar estava longe de ser para todos, até mesmo ao ser recebido na casa de alguém. O exemplo a seguir 

descreve a situação de um homem forro, recebido pelo intendente de uma localidade, e seu constrangimento, surpresa e 

falta de jeito em lidar com a sala de estar de um superior branco e com o pedido que este lhe fez para que se sente no 

sofá. Tamanha a interdição desses espaços para as pessoas negras escravizadas e libertas e mais ainda em sua relação 

com o ambiente doméstico do branco: “O recém-eleito, negro fôrro e sapateiro de ofício, ao visitar o intendente, ficou tão 

atrapalhado, que, ao ser convidado para sentar-se no sofá, deixou cair o centro." (SPIX; MARTIOUS, 1938, p. 129-30). 

Os móveis de descanso que se proliferaram ao longo do século XIX são: as especificações das cadeiras, como 

cadeiras da sala de estar (imagem 2), cadeiras das mesas de jantar (esteticamente distinta da anterior) (imagem 3), 

cadeiras de balaço (imagem 4), cadeiras baixas utilizadas para trabalhos manuais executados por mulheres brancas 

(imagem 5); e os canapés (imagem 6) e sofás. Os materiais que pudemos identificar nas fontes literárias e nos inventários 

extraídos a partir do Arquivo Ernani4 são a madeira e a palhinha, de forma genérica para os diversos tipos de assentos, 

e, no caso dos sofás, temos referências a sofás de palha, de estofo, couro negro, sofás inteiros em madeira, de vime, e 

de mola.  

Na sala, os móveis de descanso podiam ser organizados conforme o relato do viajante Oscar Canstatt sobre um 

interior do início da segunda metade do século XIX: “as cadeiras na sala de visitas são sempre arrumadas em fila em 

ângulo reto com o sofá, ficando a mesa redonda no centro." (CANSTATT,1954, p. 277). Além disso, conforme argumenta 

Carvalho (2008), em fins do mesmo século, a sala de estar, ambiente associado ao feminino e coordenado pelas 

mulheres, difere bastante da sala de jantar, cômodo vinculado ao patriarca da casa e às ideias de limpeza, funcionalidade 

e com uma organização e estilo de móveis rígidos. A sala de visitas, por seu turno, está colada à imaginação, ao gosto 

delicado e artístico dito feminino e a uma organização que agrupa uma diversidade de móveis, dimensões, matéria-prima, 

distribuídos de forma menos rígida (CARVALHO, 2008). Nas imagens 2 e 3 temos cadeiras com apelos estéticos distintos. 

A cadeira 3 possui linhas retas, cor e estilo mais denso, enquanto a cadeira 2, com elementos florais e torneados, é um 

típico móvel de sala. Na imagem 6, temos o canapé que compõe o conjunto de sala junto à cadeira 2.   

No que se refere aos tipos de cadeira, merece destaque a cadeira de balanço pela presença que tiveram nas 

casas no período. Seu uso é bastante descrito nas obras literárias e também é um item frequente nos inventários e na 

descrição dos viajantes estrangeiros: "[...] fiquei ainda por muito tempo na cadeira de balanço que, diga-se de passagem, 

nunca falta numa casa brasileira, na sala do hotel balançando-me e conversando [...]" (CANSTATT,1954, p. 268). E ainda: 

"[...] Flora [...] se buscava o repouso de uma cadeira de balanço, era para o deixar logo." (ASSIS, s.d., p. 225). E: "[...] já 

ele estava na cadeira de balanço. Os móveis da sala eram poucos, os ornatos raros, tudo simples." (ASSIS, 1975. p. 89) 

O último excerto mostra sua presença também em casas mais modestas. Poderiam ser encontradas nas salas, varandas 

                                            
4 O arquivo Ernani é formado por aproximadamente 28.900 fichas referenciais sobre a casa brasileira. Essa vasta pesquisa foi 

realizada com base em relatos de cronistas e viajantes, na literatura e em inventários e abarca os séculos XV ao início do XX. 
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e quartos, e serviam para o descanso após as refeições, para leituras de livros, conversas em família ou com íntimos da 

casa. Quando sozinha, a pessoa poderia adormecer nela: "[...] meio adormecida numa cadeira de balanço [...]" (ASSIS, 

2018, p. 29). Na imagem 4, temos o exemplo de uma cadeira de balaço do século XIX, em peroba branca e com assento 

e encosto em palhinha.  

Já a cadeira baixa era típica de trabalhos manuais femininos. Esse móvel tinha seu cômodo específico, as saletas 

de trabalho, onde as mulheres da casa faziam os chamados trabalhos com agulhas e similares. Esse cômodo poderia 

ficar próximo da sala de visitas e era bastante frequentado pelos íntimos da casa, inclusive muito da dinâmica familiar 

poderia ocorrer nele. As cadeiras baixas, como o próprio nome diz, eram cadeiras com as pernas mais curtas e poderiam 

ter também o assento levemente curvo. Dentre os materiais utilizados, eram comuns assentos e encostos em palhinha. 

Assim como a sala não tinha um uso restrito apenas ao trabalho, esta cadeira também não, como no excerto a seguir, em 

que a personagem do romance a utiliza para ler:  

Dali a dias, entrando Luís Alves em casa da baronesa, teve a boa fortuna de encontrar 
a moça sozinha, na sala do trabalho, donde a baronesa se ausentara cinco minutos 
antes. Mrs. Oswald achava-se fora. Era a hora da tardinha; o dia estava prestes a afogar-
se no seio da noite.     
Guiomar, molemente sentada numa cadeira baixa, tinha um livro aberto sobre os joelhos 
e os olhos no ar. (ASSIS, 1960, p. 266) 

 
 Há passagens na literatura que descrevem ainda cadeira baixas com encosto reclinado: "À direita do marido 

estava Aurélia reclinada em uma cadeira mais baixa de encosto derreado, cômodo preguiceiro para o corpo e o espírito”. 

O trecho aponta ainda o efeito que esse tipo de mobiliário produz, a preguiça, tanto no corpo quanto no espírito.    

 Já o canapé é um móvel parecido com o sofá. Possui assento coletivo, encosto e apoio para braços e foi 

divulgado a partir do século XVIII. O número de lugares pode ser destacado por encostos diferenciados ou por apoios 

para os braços (FERREZ, 2016). Contudo, o padrão adequado de conforto na segunda metade do século XIX já é o sofá 

estofado: "[...] necessários à comodidade e ao bem-estar, como um sofá de estofo, um tapete aveludado, uma cadeira de 

balanço." (ALENCAR, 1972, p.166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 1 

 
Cadeira dobrável  
Século XVIII 
Jacarandá, couro e liga metálica  
Doação de Júlia Ferraz / Acervo do Museu da 
Casa Brasileira  
Foto Marcelo Andrade 
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Imagem 2 

 
Cadeira Beranger  
Século XIX 
Jacarandá-da-bahia, palhinha 
Transferência do Palácio Boa Vista / Acervo do Museu da Casa 
Brasileira  
Foto Chema Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 

Cadeira  
Século XIX 
Cedro 
Transferência da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo / Acervo do Museu da Casa Brasileira  
Foto Rômulo Fialdini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 4 

 
Cadeira de balanço 
Século XIX 
Peroba branca, cedro, palhinha 
Transferência do Palácio dos Bandeirantes Ferraz / Acervo do 
Museu da Casa Brasileira  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 5 
 

Cadeira de trabalho 
Século XIX 
Madeira e palhinha 
Doação de Júlia Ferraz / Acervo do Museu da 
Casa Brasileira  
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Foto Rômulo Fialdini Foto Rômulo Fialdini 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 

 
Canapé Beranger  
Século XIX 
Jacarandá-da-bahia, palhinha 
Transferência do Palácio Boa Vista / Acervo do 
Museu da Casa Brasileira  
Foto Rômulo Fialdini 

 

 

Corpo e objeto 

 

Emaranhado é o termo empregado por Ian Hodder para se referir à relação total estabelecida a partir do conjunto 

de relações: pessoas e coisas, coisas e coisas e pessoas e pessoas, mesmo com o esquecimento espacial e temporal 

das conexões (HODDER, 2012). De acordo com Baudrillard (2015), um dos aspectos dos interiores do século XIX é a 

fidelidade da organização do mobiliário às estruturas sociais e familiares. As características destes móveis são: 

unifuncionalidade, imobilidade, presença imponente e a etiqueta hierarquizadora das relações sociais. Assim, os objetos 

possuem tão pouca autonomia quanto os membros da família na sociedade. Pessoas e coisas estão vinculadas de tal 

maneira que os objetos extraem dessa relação uma densidade, uma “presença”. Essa relação simbiótica, conectou o 

gênero aos objetos, vinculou o tratamento dos corpos a determinados sujeitos e suas posições na hierarquia social. As 

atribuições de gênero aos objetos e espaços passam a funcionar, por sua vez, como sentidos imanentes e “tal imanência, 

no entanto, deve ser entendida como resultado da prática social, cotidianamente reiterada pela prática social” 

(CARVALHO, 2003, p.44). Nesse sentido, o sentar assume diferenças de gênero, de classe, produz transformações no 

corpo e na interação entre corpos. 

 Conforme afirma Bourdieu (2007), ocorre um processo contínuo de estilização da vida em decorrência do 

primado da forma sobre a função que leva “à denegação da função”, à submissão das “pulsões fáceis e as necessidades 

primárias à depuração, ao requinte e à sublimação” (BOURDIEU, 2007, p.13). Nesse sentido, o autor estabelece algumas 

diferenças entre as elites e as classes populares: no plano da linguagem, essa distinção se expressa pela oposição entre 

a espontaneidade popular e a linguagem censurada da burguesia. A mesma “economia”, nos termos do autor, é vista no 
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uso da linguagem corporal. Assim, gesticulação, pressa e a aparência são opostas ao olhar lento, à moderação e a 

imparcialidade, “que é a marca da altivez” (BOURDIEU, 2007). O decoro, as boas maneiras, a educação do corpo, tudo 

isso é parte do processo descrito por Bourdieu e no qual o sentar se insere. Na passagem abaixo, o narrador descreve 

uma personagem do romance Helena pelas suas boas maneiras:  

Tal era o filho do conselheiro; e se alguma coisa há ainda que acrescentar, é que ele não 
cedia nem esquecia nenhum dos direitos e deveres que lhe davam a idade e a classe 
em que nascera. Elegante e polido, obedecia à lei do decoro pessoal, ainda nas menores 
partes dela. Ninguém entrava mais corretamente numa sala; ninguém saía mais 
oportunamente. Ignorava a ciência das nugas, mas conhecia o segredo de tecer um 
cumprimento (ASSIS, 2018). 

 
 A passagem é exemplar da elaboração de Bourdieu (2007), da importância do controle e educação dos gestos 

mínimos, como entrar e sair de um cômodo, e das qualidades que se esperam de um membro da elite. Sentar-se se 

inscreve, portanto, no conjunto da estilização da vida e da educação do corpo.  

Vânia Carneiro de Carvalho (2008) observa “uma co-variação entre o desenvolvimento de dispositivos ligados 

ao conforto e às mudanças de hábitos femininos e masculinos no sentar-se. Ao mesmo tempo em que tais mudanças 

reformulam as diferenças de gênero, elas serviram para criar novas formas de discriminação social” (CARVALHO, 2008, 

p. 195). Essas diferenças de gênero eram expressas por hábitos conscientes, tanto que descrito pelos viajantes, das 

mulheres sentarem em sofás e os homens em cadeiras, quando havia visitas na casa: “Quando há visitas, as senhoras 

sentem-se no sofá e os cavalheiros nas cadeiras." (KIDDER, 1972, p. 189). E ainda na literatura: “[...] No sofá colocado 

ao longo da parede, que lhe ficava à esquerda, viu Aurélia sentada, e conversando de um modo animado e instante com 

Eduardo Abreu que ocupava a cadeira próxima” (ALENCAR, 1971, p. 29).  

Além disso, conforme mencionamos no artigo sobre o uso das escrivaninhas5, a própria estética do mobiliário da 

sala burguesa ligava-se ao vestuário e ao corpo feminino, enquanto a sala de jantar, lugar de proeminência do patriarca 

da casa, seguia os contornos geometrizados do corpo masculino (imagens 2 e 3). A partir do trabalho de Gilda de Mello 

e Souza (1987), mencionamos o quanto os trajes masculinos passam de peças cujo efeito produzido no corpo era curvo, 

mais próximo, portanto, do que os vestidos criavam no corpo feminino, e se geometrizam até chegarem nos paletós de 

cortes retos e nas cartolas. Assim, o corpo masculino, em razão da indumentária, passa de curvilíneo a retilíneo. Além 

disso, é importante lembrar que as mulheres costumavam utilizar tecidos e elementos decorativos similares em seus 

vestidos e nas coberturas produzidas para os móveis da casa, demonstrando mais um aspecto da imbricação entre os 

corpos, a casa e o gênero (CARVALHO, 2008).  

 A norma consistia no modo de sentar elegante, de postura controlada e movimentos sutis, tanto que nos 

romances do período, quando esses corpos “caem” da postura dita correta, geralmente expressa um acontecimento 

específico e é sempre algo digno de nota. Em Ressurreição, o personagem Félix observa Lívia em duas situações 

enquanto ela está sentada “molemente”, ou seja, de maneira despreocupada com a etiqueta corporal. O destaque para o 

termo “molemente” evidencia que essa não era a postura adequada para uma mulher do ponto de vista do decoro, uma 

vez que o corpo em maior repouso e relaxamento pode despertar um olhar malicioso do observador. No romance de 

                                            
5 Ver o artigo Gabinetes e escrivaninhas: notas sobre leitura, escrita e estudos nas casas do século XIX e início do século XX. Nele, há 
exemplos da relação entre corpo, mobiliário e gênero com exemplos de imagens dos trajes.   
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Machado de Assis, por exemplo, não há passagens em que essa expressão se refira aos homens, todas dizem respeito 

ao corpo da mulher e ao olhar de um observador, ainda que este observador seja o narrador onisciente: “O ato era curto, 

e Félix empregou todo o tempo em observar a moça, que, molemente reclinada na cadeira, acompanhava distraída o 

diálogo dos atores.”  (ASSIS, 1994). Ou ainda a situação em que Lívia, recostada no sofá, entra num estado de melancolia 

que a desliga do mundo a sua volta:  

— E sou, disse ela reclinando-se molemente no sofá; andorinha curiosa de ver o que há 
além do horizonte. Vale a pena comprar o prazer de uma hora por alguns dias de enfado. 
[...] Félix contemplou-lhe longo tempo aquele rosto pensativo e grave, e 
involuntariamente foram-lhe os olhos descendo ao resto da figura. O corpinho apertado 
desenhava naturalmente os contornos delicados e graciosos do busto. Via-se ondular 
ligeiramente o seio túrgido, comprimido pelo cetim; o braço esquerdo, atirado molemente 
no regaço, destacava-se pela alvur a sobre a cor sombria do vestido, como um fragmento 
de estátua sobre o musgo de uma ruína. Félix recompôs na imaginação a estátua toda, 
e estremeceu. Lívia acordou da espécie de letargo em que estava. Como também 
estremecesse, caiu-lhe o leque da mão. Félix apressou-se a apanhar-lho.  
— Obrigado, murmurou ela distraída (ASSIS, 1994). 

 

Como móveis coletivos, os canapés e sofás proporcionavam mais intimidade ao sentar e mediatizam não apenas 

o corpo individual, mas também situações coletivas específicas, a depender do gênero:  

Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos 
ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nos 
sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade 
e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nele podem 
debater o destino de um império, e duas mulheres a graça de um vestido; mas, um 
homem e uma mulher só por aberração das leis naturais dirão outra coisa que não seja 
de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei 
se a demora ali seria grande... (ASSIS, 1994)  

 
 Nessa passagem, os personagens Bentinho e Capitu estão vivendo o namoro de infância. Em uma sociedade 

cujo contato é controlado, o canapé (imagem 6) cumpre aqui a tarefa de aproximação dos namorados, de criar intimidade 

(aliada ao decoro). Mas o narrador também nos aponta outros efeitos desse móvel a depender do usuário. Se dois 

homens, debatem o destino de um império, duas mulheres um vestido. Assim, o móvel não impacta igualmente a todos, 

mas, antes, cola-se ao gênero do usuário para contribuir com o destino final da conversa e com a interação.   

 As descrições do corpo masculino em posição de relaxamento em sofás e cadeiras são feitas por meio de 

adjetivos/advérbios diferentes dos usados para mencionar o corpo feminino. Descreve-se menos o corpo do homem, 

empregando termos como: preguiçosamente ou familiarmente sentados, sem menção exata à posição do corpo: "- Ah! 

Respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá." (ASSIS, s.d., p. 88). Ou ainda: "[...] fumava recostado 

familiarmente em uma cadeira de balanço." (ALENCAR, s.d., p. 79). Na seguinte cena, sequer há uma adjetivação do 

corpo, apenas a descrição da ação de deitar: “[...] Luís Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e 

estirou-se no segundo [...]" (ASSIS, 1960, p. 178).  

 Outra questão importante é a noção de um “lugar de costume” ou “uma poltrona de costume” para determinados 

membros da casa, seja à mesa de jantar ou na sala de visitas. Carvalho (2008) destaca a ideia de uma “poltrona do pai”, 

do patriarca da casa, vendida nas propagandas do início do século XX. Contudo, a demarcação de um lugar conota antes 
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de tudo uma função hierárquica. Assim, mulheres que ocupavam a posição de chefe da família poderiam compartilhar 

desse código masculino da norma. Como é o caso do trecho a seguir de A mão e a luva:  

De noite foi Luís Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de 
intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma 
senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e defronte as suíças brancas e 
aposentadas de um ex-funcionário público. Num sofá, viam-se Mrs. Oswald e Jorge a 
conversarem em voz, ora muito baixa, ora um pouco mais elevada (ASSIS, 1960, p. 79). 

 

Esta passagem é interessante de ser melhor descrita, pois é exemplar da ritualística da hierarquia nas casas 

burguesas. O contexto da cena e do romance é: Guiomar é uma afilhada (pobre) da baronesa, que pretende casa-la com 

seu sobrinho Jorge, mas a jovem não quer. O narrador nos conta que os convidados conversavam no geral e em pequenos 

grupos, quando o personagem Luís Alves, em cumprimento à promessa feita a Jorge, passa a tentar convencer a 

baronesa a desistir de uma viagem arquitetada por Guiomar para afastar-se de Jorge. Rapidamente ocorre uma 

convergência de todos para o assunto, Guiomar intervém e reafirma a necessidade da viagem, contrapondo-se aos 

argumentos de Luís Alves. A reviravolta se dá no momento em que Jorge percebe a resistência da tia e de Guiomar e 

decide acompanhá-las, fazendo cair por terra os planos da protagonista. A baronesa está em posição de autoridade, em 

sua poltrona do costume. Tudo na cena, objetos, espaço, conversa, concorre para ela, para seu lugar na hierarquia e para 

seu desejo, visto que a desistência da viagem favorecia seus planos, embora ela mesma não soubesse disso. Ou seja, o 

arranjo todo está a seu favor mesmo sem o conhecimento do pedido feito por Jorge a Luís Alves e de qual era a intenção 

de Guiomar com a viagem. A sala de estar é o reino da baronesa, a dona da casa, em sua poltrona, móvel que evidencia 

e reitera esta posição. Todos os itens materiais associam-se a ela duplamente: como mulher (uma vez que as salas são 

espaços femininos) e como autoridade máxima da casa. O peso desta sobreposição de poder e a pressão do diálogo 

contra os planos de Guiomar tornam-se quase indisfarçáveis, o que faz a jovem recuar para a janela e distanciar-se do 

grupo (NASCIMENTO, 2021).     

 

Por fim, podemos argumentar que o aumento do mobiliário nas casas, e mais especificamente dos móveis de 

descanso, produziram uma mudança significativa nos corpos, começando pelos homens, devido ao prestígio que o uso 

de cadeiras significou no início de sua difusão, até chegar às mulheres. Esses corpos, no entanto, foram reconstruídos 

com diferenças marcadas conforme os gêneros. Além disso, é importante destacar a já mencionada falta de linearidade 

nesse processo, em que muitas casas pobres seguiam com um mobiliário escasso e, muitas vezes, com os hábitos 

tradicionais, como o uso da rede, sentar-se no chão ou realizar tarefas acocorados. Conforme argumenta Bourdieu (2007), 

é relevante ainda destacar a importância de incluir o conhecimento que os agentes, que fazem parte do objeto do 

conhecimento, tem sobre esse objeto. Assim, havia um processo ativo/consciente de demarcação social através desses 

artefatos, tanto em relação ao gênero quanto à classe, um ensinamento em torno do que era o comportamento adequado 

para o corpo e de como estas casas deveriam estar organizadas. Se hoje sentamos de uma forma dita “natural” é 

importante dizer que esta maneira foi antes de tudo naturalizada por meio da contínua reiteração dos gestos.  

A importância que o sentar adquiriu no século XIX talvez seja uma pista para pensarmos algumas questões que 

envolvem essa prática hoje: a primeira, o alto custo dos mobiliários de descanso em nossa sociedade. Descanso e 
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conforto ainda é algo que custa caro e, portanto, restritivo. A segunda, é a grande quantidade de cadeiras produzidas 

pelos designers no século XX e XXI, peças envoltas de uma aura artística e, muitas vezes, fetichizadas. Mas isso já é 

tema para um próximo artigo!    
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