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ResumoResumoResumoResumo    

 

Partindo do entendimento do móvel enquanto cultura material, esta dissertação versa 
sobre o design do mobiliário residencial de madeira feito no Brasil entre os anos de 1980 e 
2007, tendo como foco a relação estabelecida entre designer, obra e matéria-prima. A 
idéia fundamental é sublinhar a recorrência histórica ao uso da madeira pelos designers no 
processo de configuração do móvel brasileiro, revelando a capacidade desta matéria-prima 
de representá-lo na contemporaneidade. Gerido por uma metodologia de abordagem 
dialética, o estudo toma lastro a partir de três grandes áreas temáticas: Design, Cultura e 
Mobiliário, entrelaçadas para fundamentar o escopo principal desta pesquisa, que é 
compilar designers e suas respectivas obras de referência, de acordo com a variedade de 
soluções projetuais encontradas no período suscitado. Os resultados sinalizam, através de 
fatos, sujeitos e circunstâncias históricas marcantes, que existe uma continuidade 
histórica no tocante ao uso da madeira no design do móvel no Brasil, o que corrobora sua 
legitimidade enquanto matéria-prima característica desta porção de nossa cultura 
material. 
 
Palavras-chave: design brasileiro, madeira, mobiliário 
 
 
 
 
 
 
 
AbstractAbstractAbstractAbstract  

  

Starting from the understanding of furniture as material culture, this dissertation is about 
the design of residential wood furniture, made in Brazil, between the years of 1980 and 
2007, with a focus on the relationship between designer, work and raw material. The 
fundamental idea is to emphasize the historical recurrence to wood’s uses by designers, in 
the configuration of the Brazilian furniture, revealing the raw-material’s capability to 
represent that in the contemporary time. Managed by a methodology of dialectical 
approach, the study is based in three major thematic areas: Design, Culture and Furniture, 
merged to support the main scope of this research, which is to compile designers and their 
reference work, according to the variety of solutions found during the mentioned period. 
The results indicate, through facts, remarkable subjects and historical circumstances, that 
exist a historical continuity regarding the wood’s uses in brazilian furniture design, which 
confirms its legitimacy as a characteristic raw material of this portion of our material 
culture. 

Keywords: brazilian design, wood, furniture 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução        
 
 

Fazer uma leitura sobre o design do móvel no Brasil é, certamente, propor-se à 

compreensão desta que é uma porção significativa, senão mesmo emblemática, de 

nossa cultura material1 contemporânea, que forjada e limada numa fornalha 

histórico-cultural peculiar, a fez diferente de quantas outras existam no mundo.  

 

Aceitando a premissa de que os artefatos são, para cada povo em particular, “um 

produto e um reflexo da sua história cultural, política e econômica”, 2 podemos 

assegurar que “é possível conhecer uma cultura – pelo menos em parte – através 

do legado de objetos e artefatos que ela produz ou produziu” 3.   

 

Assim é que, falar em mobiliário brasileiro torna-se, sem sombra de dúvidas, um 

exercício mnemônico, pelo qual se vislumbra a possibilidade de revisitar os muitos 

traços e reminiscências de um país culturalmente remarcado pelo caldeamento, 

diversidade e pluralidade, mas que logrou não se ver dilacerado “pela oposição de 

componentes diferenciados e imiscíveis” 4. Pois como ensina Darcy Ribeiro, no 

Brasil “ocorreu justamente o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na 

fisionomia somática e no espírito dos brasileiros os signos de sua múltipla 

ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais 

ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias”.  5 

 

Igualmente, assevera Alfredo Bosi, “plural sim, mas não caótico” 6. É justamente 

a partir desse entendimento prévio que se vislumbra a necessidade de se 

compreender o lugar ocupado pela madeira no design do mobiliário brasileiro, 

sobretudo num cenário cujas bases estão calcadas “sobre a diversidade de 

soluções projetuais” 7, conforme atesta Virgínia Cavalcanti. 

 

E é no encalço de tal compreensão, que nos importa observar aquilo que é 

peculiar e imanente à cultura material brasileira; aqueles pontos de convergência 

                                                 
1 O termo é discutido no capítulo 1 – Entre Móvel, Madeira e Cultura Brasileira. 
 

2 NORMAN; DRAPER, 1986. Cit. in: ONO, 2006, p.29 
 

3 DENIS, 1998, p. 35  
 

4 RIBEIRO, 1995, p.20 
 

5 Ibid. 
  
6 BOSI, 2006, p.15 
 
7 CAVALCANTI, 2001, p. 357  
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que residem no inventário dos processos históricos cumulativos de nossa vivência 

material.  Dito de outra forma, o cerne da questão estaria na busca das 

especificidades que subjazem em nossa tão falada diversidade.  

 

Sobre estas mesmas especificidades, Maria Cecília Loschiavo, ressalva que “o peso 

do design não concerne a este aspecto étnico de arte ‘turística’ ou de 

‘aeroporto’, mas a uma certa persistência histórica de determinadas técnicas de 

produção, da disponibilidade e utilização de matéria-prima e da habilidade da 

própria mão-de-obra envolvida”. 8  

 

É, pois, nessa busca pelas especificidades de nossa cultura material, no sentido 

em que fala Loschiavo, que pretendemos ressaltar, aqui, o uso da madeira como 

um dos muitos ladrilhos desse mosaico iconográfico que configura o mobiliário 

brasileiro. Neste trabalho, esta conjectura encontra respaldo quando lançamos um 

olhar histórico acerca do percurso traçado pelo design do móvel no Brasil, sob o 

qual se contemplam contextos, criadores e criações, na idéia de que é na 

recorrência ao uso dessa matéria-prima por alguns dos designers mais 

proeminentes da produção nacional que se pode verificar a representatividade da 

madeira enquanto elemento de configuração característico de nosso móvel na 

contemporaneidade.   

 

Afora isso, contribui também a idéia de que, no Brasil, móvel e pátria nascem 

enlaçados à lignina9 desta matéria-viva a que chamamos madeira, retendo-a, em 

fato, como um dos esteios de sua própria origem histórica. De um lado, um país de 

vastas terras verdejantes, fundado e alcunhado sobre fustes de Ibirapitanga; 10 de 

outro, um mobiliário que rebenta da beleza singular de nossos jacarandás, canelas 

e vinháticos, ainda que orquestrados, inicialmente, sob fio cortante de plainas e 

formões galegos.  

 

Assim é que chegam ao mundo, os primeiros “rascunhos” de nossa mobília, filha 

de nossas madeiras, mas filha também dos artífices de Lusitânia, mercadores de 

uma técnica que os brasileiros, na condição de legatários, souberam tão bem se 

apropriar. E é percorrendo os caminhos da contemporaneidade, que se vê, com 

                                                 
8 SANTOS, M.C.L. In: ESTUDOS EM DESIGN, 1994, p. 17.  
 
9 Resina natural que compõe a madeira, agindo como uma cola, unindo as fibras do material lenhoso. 
 
10 Denominação dada pelos indígenas ao pau-brasil. 
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tamanha clareza, que as sementes lançadas por aqueles ebanistas não se 

perderiam na brisa no tempo. Ao contrário, acabariam deixando marcas tão 

indeléveis em nossa cultura que findariam por se tornar fonte germinal para o 

design do móvel contemporâneo brasileiro, tanto que Maria Cecília Loschiavo, em 

seu trabalho sobre o processo de modernização do móvel no Brasil, referendaria 

“o patrimônio artesanal da madeira” como um dos “aspectos específicos de nossa 

cultura que antecederam a renovação do móvel no país.”  11  

 

Por outro lado, entendendo que o mobiliário brasileiro surgiu como um renovo tão 

multicolorido quanto a própria terra que o gerou, acertamos com Maurício 

Azeredo que não é “possível, nem responsável, imaginar que um país com 

tamanha diversidade de culturas, (...) com tantos e diversificados nichos 

ecológicos, tantos climas, luzes, cores e principalmente tão variados problemas, 

possa estar sujeito a uma única resposta” , sendo, pois, irresponsabilidade, senão 

mesmo insanidade, “tentar submeter nosso país a uma camisa de força que diga 

‘este é o design brasileiro’. Ao contrário, o que se pode dizer é ‘esse é um dos 

muitos caminhos, uma das várias expressões do design brasileiro’”.12 

 

Salientemos, portanto, que não é intenção desta pesquisa, sobrelevar a madeira 

como único elemento capaz de aferir brasilidade ao nosso móvel. O que se 

pretende, na realidade, é que se reconheça o real valor que é devido a esta 

matéria-prima no processo de configuração do mobiliário nacional, autenticado, 

sobretudo, pela larga tradição de seu uso, mantida pela persistência dos designers 

que, beirando à teimosia, cultivaram, para além do colonialismo, o legado da 

ebanisteria portuguesa. 

 

Com base nesses pressupostos é que esta pesquisa segue o desígnio de reforçar, 

através de uma relação estabelecida entre designer, obra e matéria-prima, a 

presença emblemática da madeira na história do mobiliário contemporâneo 

brasileiro, servida àqueles que a utilizaram como pano de fundo na construção de 

móveis que, de tão significativos, tornaram-se representativos do design nacional.  

É, pois, seguindo os fios e rastros dessa história que buscaremos respaldar a 

madeira enquanto argumento discursivo, utilizado por alguns dos nossos designers 

                                                 
11 SANTOS, M.C.L., 1995, p. 15.  
 

12 AZEREDO, 1996, p. 3. 
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mais proeminentes, na caracterização de uma expressão peculiar ao mobiliário 

brasileiro. 

 

Vez que o campo do design, bem como do próprio mobiliário brasileiro é deveras 

extenso, e que, dessa maneira, seria impossível traçar em minúcias todo seu 

universo existencial, é oportuno assinalar, antes de qualquer coisa, que optamos, 

aqui, por estabelecer algumas delimitações práticas, no sentido de favorecer uma 

pesquisa com maior grau de profundidade. Nesse sentido é que restringimos o 

entorno da investigação ao DESIGN do mobiliário RESIDENCIAL de MADEIRA, feito 

no BRASIL, entre os anos de 1980 e 2007.  

 

Diante dessa temática, o trabalho se divide, basicamente, em duas etapas 

principais, ambas regidas sob o ponto de vista do processo de configuração do 

móvel. A PARTE 1 – ALICERCES DO MÓVEL CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO – traz os 

fundamentos necessários ao entendimento do contexto em que se insere o objeto 

de estudo, retrocedendo a um tempo em que são estabelecidas as bases 

referenciais do design do móvel no Brasil. Nesse mesmo contexto é que a madeira 

é vislumbrada, sob o arcabouço da cultura brasileira, enquanto elemento de 

configuração característico de nossa produção material, sobressaltada pela 

permanência de seu uso, numa história que começa com os marceneiros de além-

mar e, posteriormente, resvala na obra de nossos designers pioneiros. A PARTE 2 – 

HERDEIROS DA TRADIÇÃO – faz uso dos subsídios contextuais da etapa precedente 

para confrontá-los com a obra dos novos “designers da madeira”, agrupando-os 

em categorias específicas de acordo com a variedade de soluções projetuais 

encontradas. Tudo isso dentro de uma lógica em que se estabelece uma 

continuidade ideológica entre pioneiros e contemporâneos. 

 

No entendimento de que seria inconcebível compreender um objeto de estudo tão 

complexo, dissociando-o de suas condicionantes históricas e culturais, optou-se 

pela adoção de uma metodologia geral de abordagem dialética, sendo que seus 

métodos de procedimento são, para a PARTE 1, histórico; e para a PARTE 2, 

comparativo. A opção pelo método histórico se dá pelo fato de que seria 

impraticável entender o momento contemporâneo sem uma investigação prévia 

dos fatos relevantes que o antecederam. Já a escolha do método comparativo, se 

dá em consonância com a necessidade da segunda etapa da pesquisa, tendo em 
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vista que o agrupamento dos designers em classes específicas carece de uma 

análise comparativa entre suas obras. 

 

Quanto à metodologia da pesquisa de campo, vale dizer que esta se deu sob o 

usufruto de fontes de primeira e segunda mão. De um modo geral, tal metodologia 

subdividiu-se em duas etapas principais. A primeira diz respeito a uma pesquisa 

exploratória, em que se recorreu à consulta bibliográfica e aplicação de 

questionários para mapear o cenário do móvel de madeira no Brasil, no período 

contemporâneo. A segunda se refere, propriamente, à análise do conteúdo e 

classificação dos designers e obras selecionadas na etapa precedente.  

 

As considerações finais aportam, através do vislumbre de fatos, sujeitos e 

circunstâncias determinantes, que existe uma continuidade histórica quanto ao 

uso da madeira no design do mobiliário brasileiro, abalizando esta matéria-prima 

como um dos elementos de configuração característicos desta porção de nossa 

cultura material contemporânea. 

 

 Ao final, lembremos que este trabalho não se apresenta como um manifesto em 

favor de tradições arcaicas e imutáveis, aquelas de que o discurso patrimonial 

mantém na intocada permanência, pois acertamos com Ernest Laclau que, embora 

nós só possamos pensar “dentro de uma tradição”, isso somente se torna possível 

“se a própria relação com o passado for concebida como uma recepção crítica”. 13 

Como bem diria, Stuart Hall, nesse sentido, “Não é uma questão do que as 

tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições”. 14 

 

    

JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

 

Dentro do debate cultural travado nas últimas décadas, já é praticamente um 

consenso a idéia de que a globalização não é puro e simples sinônimo de uma 

homogeneidade avassaladora, sendo quase um jargão dizer, atualmente, que ela 

também traz em seu bojo, um inexorável desejo por alteridade.  

 

                                                 
13 LACLAU, 1996. Cit. in: HALL, 2003, p.80  
14 HALL, 2003, p.43 
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Quando rebatemos esse contexto à esfera do design, neste caso específico, do 

design do mobiliário brasileiro no período entre 1980 e 2007, é possível 

compreender que este campo não constitui exceção à “regra”, visto que, correndo 

em paralelo ao acirramento da discussão em torno daquilo que representa nossa 

identidade cultural, tem crescido também “a polêmica gerada em torno da busca 

de um modelo material, simbólico da brasilidade.” 15  

 

Embora se reconheça que, no Brasil, essa busca por um único modelo possa ser 

vista como um anacronismo, face à amplitude de sua diversidade cultural, não se 

pode deixar de atentar para a necessidade de se buscar elementos peculiares de 

nossa cultura material, capazes de identificar nossos produtos dentro de um 

mercado globalizado em que emergem produtos cada vez mais análogos entre si. 

Vale dizer, entretanto, que essa busca, não deve se orientar por meio de 

deliberações arbitrárias, fantasiosas, ou mesmo caricaturais, mas antes de tudo, 

através do vislumbre daqueles elementos característicos que se afirmaram a partir 

de um processo histórico unicamente brasileiro. 

 

Voltando à globalização, é oportuno lembrar que, apesar de não ser, como já 

falamos anteriormente, puro e simples sinônimo de homogeneidade, este processo 

atua, por vezes, como agente pasteurizador, infiltrando-se nos diversos setores de 

nossa vida cotidiana, inclusive no âmbito do design, onde se constitui ferramenta 

valiosa na transplantação de valores e padrões éticos, estéticos e simbólicos.  

 

É, portanto, que se torna fundamental aos países, sobretudo aos emergentes, 

como é o caso do Brasil, que se procurem, ou mesmo se mantenham aquilo que 

Lévi-Strauss [1989] chamou de “afastamentos diferenciais”, no sentido de 

salvaguardar sua diversidade cultural e seu poder criativo. Trata-se de um cenário 

em que, não somente o Brasil, mas o próprio design brasileiro se vê na iminência 

de “negociar para sobreviver”.  

 

É diante desse panorama que pretendemos exaltar, neste trabalho, o uso da 

madeira como uma possível ferramenta de negociação, ou mesmo como um 

daqueles “afastamentos diferenciais” de que fala o antropólogo francês, 

apostando nesta matéria-prima, não como o único, mas como um dos muitos 

elementos de “resistência” do design do mobiliário brasileiro, que esculpido sobre 
                                                 
15 CAVALCANTI, op.cit., p. 13  
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a prancheta de nossos designers, pode ser utilizado no xadrez de relações que a 

globalização nos apresenta.  

 

Vale dizer, nesse sentido, que não se trata de isolar o design brasileiro em sua 

própria redoma, isentando-o do processo de interculturalidade16 vigente, mas sim 

de muni-lo de ferramentas para que possa dialogar dentro do cenário 

contemporâneo, no qual o papel do designer estaria, de acordo com as idéias de 

Papanek [1989], tanto na formação de uma comunidade global, quanto na 

preservação das identidades culturais. 

 

Finalmente, abalizamos que a idéia desta pesquisa não é a de criar um modelo 

para o design do mobiliário brasileiro, mas apenas de demonstrar a madeira como 

um elemento valioso de nossa cultura material, pois como bem nos lembra Mara 

Della Giustina, esta “foi a matéria-prima para a constituição da materialidade de 

nossa cultura, em cinco séculos de história.” 17 

 

É, pois, que este trabalho funda sua justificativa na contramão das palavras do 

renomado arquiteto suíço, Le Corbusier, quando afirmou que “não há nenhuma 

razão para que a madeira permaneça a matéria-prima essencial do mobiliário.” 18 

Na verdade, a idéia aqui apresentada é de que, no caso do Brasil, a madeira tem 

toda uma razão de ser em nosso móvel, devendo ser exaltada e utilizada, não 

apenas por critérios de ordem técnica, mas acima de tudo, pelo seu inestimável 

valor simbólico, apto a servir-nos como valiosa ferramenta discursiva, capaz de 

imprimir em nossas peças, o carimbo alfandegário de “Made in Brazil”.  

 
Em suma, pode-se dizer que é na busca daquilo que caracteriza nossos móveis e a 

nós mesmos como brasileiros que este trabalho se insere, numa tentativa de 

contribuir para a visualização de um cenário que fora construído, entre outras 

coisas, sobre rijos alicerces de madeira.  

 
 
 
    
    
    
                                                 
16 Termo que designa o fenômeno das trocas, empréstimos e negociações que ocorrem entre culturas diversas, 
hoje, aguçado pela “quebra” de fronteiras geográficas e pelo acentuamento das zonas de contato culturais. 
 
17 GIUSTINA,2001, p. 62  
18 apud BORGES 2004, p.24  
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Objeto de Estudo e Objetivos da PesquisaObjeto de Estudo e Objetivos da PesquisaObjeto de Estudo e Objetivos da PesquisaObjeto de Estudo e Objetivos da Pesquisa    
    

    

Objetivo Geral 
 

Apontar os sujeitos e circunstâncias que referendam a madeira como elemento de 

configuração recorrente no design do mobiliário brasileiro, estabelecendo uma 

classificação das principais soluções projetuais encontradas no Brasil, entre os 

anos de 1980 e 2007.  

 

Objetivos Específicos 
 

1. Fazer um mapeamento do contexto histórico-cultural que circunscreve o 

âmbito do design do móvel de madeira feito no Brasil; 

2. Analisar, comparativamente, as obras referenciais de alguns designers 

brasileiros, sublinhando sua relação com a madeira, dentro de seus respectivos 

contextos histórico-culturais;  

 

Objeto de Estudo 
 

- O design do mobiliário residencial de madeira feito no Brasil entre os anos de 

1980 e 2007. 

 

Pergunta da PesquisaPergunta da PesquisaPergunta da PesquisaPergunta da Pesquisa    
 

A madeira, enquanto matéria-prima e elemento de configuração, é capaz de 

representar o design do mobiliário brasileiro no período de 1980 a 2007?  

 

HipóteseHipóteseHipóteseHipótese    
 

Existem fatos, sujeitos e circunstâncias históricas que remarcam a madeira como 

elemento de configuração recorrente e, portanto, característico do mobiliário 

brasileiro, entre os anos de 1980 e 2007. 

 

Metodologia Geral do ProjetoMetodologia Geral do ProjetoMetodologia Geral do ProjetoMetodologia Geral do Projeto    

 

Partindo do princípio de que o presente trabalho se orienta nas bases do 

conhecimento científico, e que este último “obedece a um método 

preestabelecido, que determina [...] a aplicação de normas e técnicas, em etapas 
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claramente definidas”, 19 não seria prudente deixar de contemplar aqui, as 

questões metodológicas que configuram o esteio basilar de sua estrutura analítico-

argumentativa.   

 

Dessa forma, partimos das recomendações de Lakatos e Marconi [1986] para 

selecionar os métodos de abordagem e de procedimento, bem como as 

ferramentas e técnicas de pesquisa mais adequadas ao trabalho, norteando-se no 

sentido da máxima coerência com o problema suscitado, com vistas a atingir os 

objetivos prescritos de forma tão clara e parcimoniosa quanto possível.  

 

 

A OPÇÃO PELO MÉTODO DE ABORDAGEM DIALÉTICO: 

 
Vez que o mobiliário – tema sobre o qual versa esta pesquisa – situa-se no interior 

de um cenário altamente dinâmico, em que pese sua estreita relação com um 

contexto espacial, temporal e cultural específico, entende-se, de antemão, a 

impraticabilidade de uma análise isenta dessas condicionantes, sob o risco de uma 

compreensão limitada, ou mesmo equivocada deste cenário. 

 

É, pois, entendendo o móvel, não como um sistema isolado e autônomo em si 

mesmo, mas como um resultado condicionado por uma complexa cadeia de 

fenômenos inter-relacionais, transcendente à sua própria materialidade, que se 

optou por uma abordagem regida sob as lentes do método dialético, sobre o qual 

Stalin esclarece: 

 

O método dialético considera que nenhum fenômeno da natureza 
pode ser compreendido, quando encarado isoladamente, fora dos 
fenômenos circundantes; porque qualquer fenômeno [...] pode ser 
convertido num contra-senso quando considerado fora das condições 
que o cercam. 20 

 

 

A OPÇÃO PELOS MÉTODOS DE PROCEDIMENTO HISTÓRICO E COMPARATIVO  

 

Passando à fase mais concreta da investigação, foram adotados, com base no 

caráter dos objetivos dispostos nesta pesquisa, dois métodos de procedimento 

distintos: 

                                                 
19 LAKATOS e MARCONI, 1986, p.34 
 

 
20 Cit. In: LAKATOS e MARCONI, op.cit., p.73 
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 O primeiro, o Método Histórico, segue em acordo com a hipótese de que “as 

atuais formas de vida social, as instituições e os costumes têm origem no 

passado” e que, dessa forma, “é importante pesquisar suas raízes, para 

compreender sua natureza e função.” 21  

 

Naturalmente, este método rege a Parte 1 do trabalho [Pesquisa], onde foram 

executados, paralelamente, uma revisão bibliográfica acerca das questões 

histórico-culturais que permeiam a tríade: design, madeira e cultura brasileira, e 

um levantamento das obras e designers contemporâneos pertinentes à temática do 

objeto de estudo. Este levantamento gerou uma amostragem preliminar, 

executada por meio de uma pesquisa exploratória através de livros, revistas, 

periódicos e websites especializados, bem como de uma varredura em torno de 

prêmios nacionais e internacionais de design.  Somente a partir desse ponto é que 

tomamos o segundo Método de Procedimento, o Método Comparativo, que se 

valendo das informações oriundas da etapa precedente, conduziu a Parte 2 do 

trabalho, a qual encontra-se subdividida em duas fases distintas:  

Análise — Onde foram, primeiramente, estabelecidos os critérios da apreciação 

para, em seguida, contemplar os designers e obras dessa primeira amostragem, 

através de uma análise do conteúdo, que, segundo Lawrence Bardin, pode ser 

considerada como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens.” 22 De acordo com Berta Weil Ferreira “a análise de conteúdo é 

usada quando se quer ir além dos significados, da leitura simples do real. Aplica-

se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou escrito em jornais, livros, 

textos ou panfletos, como também a imagens de filmes, desenhos, pinturas, 

cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, posturas, 

comportamentos e outras expressões culturais.” 23  

Uma vez analisados e interpretados os conteúdos da amostragem preliminar, esta 

foi reduzida a uma segunda amostragem, delimitando o entorno que serviu à 

próxima fase, a Classificação. Nesta etapa, as vicissitudes ressaltadas da análise 

                                                 
21 Ibid., p.79-80 
 

22 BARDIN, 1979, p. 37  
 

23 FERREIRA, 2003.  
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foram comparadas para gerar classes específicas, nas quais os designers e suas 

respectivas obras foram agrupados ou dissociados, remarcando os muitos vieses 

que circundam a utilização da madeira no processo de configuração do mobiliário 

brasileiro entre os anos de 1980 e 2007. Assim sendo, seguimos em acordo com a 

idéia de Maria Laura Franco de que “as operações de comparação e de 

classificação implicam o entendimento de semelhanças e diferenças”, 24 e mais 

ainda, que “é necessário haver a compreensão dos enunciados a serem 

classificados, a abstração do significado e do sentido das mensagens e a inferência 

(ou intuição) das categorias classificatórias”. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 FRANCO, 2007, p. 20.  
25 MUCCHIELLI, 1974. Cit. In: FRANCO, op.cit., p.21. 
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No simples grão, na muda lançados ao solo, começa 

o ciclo do móvel. Da árvore que brota, cresce e se 

torna adulta, ao corte, ao desbaste, ao transporte, 

à serragem, ao aparelhamento, ao desempeno, à 

modelagem, aos recortes, à grosagem, à raspagem, 

ao lixamento e ao acabamento – da elaboração do 

desenho ao crédito bancário, do encadeamento de 

tantos fatores [...] vai um trabalho incomensurável, 

desenvolvido historicamente, 

 

José de Almeida SantosJosé de Almeida SantosJosé de Almeida SantosJosé de Almeida Santos    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO MÓVEL CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO 
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CAP. 1  
 
Entre móvel, madeira e cultura brasileira.   
 
 
No universo do mobiliário está registrada a história do cotidiano do 

homem: a sua maneira de viver, a sua relação com o habitar, seus usos e 

costumes, suas condições sociais e econômicas, seus conhecimentos 

técnicos e seus valores artísticos.  

 

Glória BayeuxGlória BayeuxGlória BayeuxGlória Bayeux    
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Sabemos que cultura é objeto de estudo demasiadamente amplo, passível de ser 

investigado sob as lentes multifocais de infinitas áreas do conhecimento, quais 

sejam, a Psicologia, a História, a Literatura, a Sociologia, a Antropologia, entre 

tantas outras que se ramificam a partir dessas raízes. Entretanto, abalizemos que, 

para este trabalho em particular, são essas duas últimas disciplinas que fornecem 

os subsídios basilares da argumentação teórica, instrumentalizando uma 

abordagem que pretende contemplar MADEIRA e MÓVEL na ambiência deste vasto 

e intrincado universo a que chamamos CULTURA BRASILEIRA. 

 

Estabelecendo um breve recuo no tempo, a Antropologia nos relata que a acepção 

do conceito de cultura como conhecemos hoje, surge ainda em meados do século 

XIX, quando o antropólogo inglês Edward Taylor sintetizou os termos Kultur – 

“utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade” – e 

Civilization – referente “às realizações materiais de um povo” – sob o vocábulo 

Culture – que “em seu amplo sentido etnográfico é todo este complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade". 
27 Abrangendo numa só palavra, todo o espectro das realizações humanas – 

materiais e imateriais – esta definição de Taylor acabaria por se tornar seminal na 

construção de um campo de estudos bastante prolífico, em que germinariam 

correntes e abordagens antropológicas das mais diversas. Dentre estas, 

destacamos como fundamental para o entendimento desta pesquisa, a idéia do 

particularismo histórico de Franz Boas, acordando com o autor que “cada cultura 

segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que 

enfrentou”, sendo a investigação histórica “o que convém para descobrir a origem 

deste ou daquele traço cultural.”  28 

 

Trazendo esse cenário ao âmbito da cultura brasileira, é possível observar que as 

idéias de Boas encontram eco em muitos de nossos estudiosos, como é o caso do 

professor Ubiratan Rosário, que afirma categoricamente que “a cultura brasileira 

é essencialmente histórica”, vez que “encontra seu centro de irradiação na 

história, e neste caso, história do Brasil, sintonizada com várias temáticas 

nacionais.” 29  

                                                 
27 LARAIA, 2006, p. 25  
 
28 Ibid., p. 36  
 
29 ROSÁRIO, 1993, p. 17-18 
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Diante disso, se o próprio Ubiratan afiança que não é possível estudar a cultura 

brasileira sem estudar a história do país, ousaríamos dizer que, tampouco, se faz 

razoável estudar o mobiliário brasileiro sem estudar suas razões históricas dentro 

do contexto da cultura nacional. E se o objetivo primeiro deste trabalho é 

ressaltar o uso da madeira como um dos traços culturais marcantes de nosso 

móvel, entendemos que artefato e matéria-prima, congregados numa mesma 

materialidade, devem ser tratados aqui, não apenas enquanto documentos 

historiográficos, mas acima de tudo como um mesmo texto cultural, sujeito e 

predicado de uma narrativa fermentada nas peculiaridades e desígnios da própria 

história e cultura brasileiras.  

 

De outro lado, convergindo num sentido mais amplo com as definições 

antropológicas, a sociologia traz a cultura como um “sistema de idéias, 

conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes 

que caracterizam uma sociedade”, dividindo-a, basicamente, em duas porções: 

“uma material (ergológica) e uma não material (imaterial, espiritual). A primeira 

abrange o conjunto de todas as objetivações materiais (artefatos); a segunda 

consiste em todas as maneiras de sentir, pensar e agir, padronizadas e 

socialmente aprovadas. É preciso frisar, porém, que a separação não existe de 

fato; a sua única justificativa reside em necessidades metodológicas”. 30 

 

Pelo exposto, fica claro que, apesar de divergentes em certas instâncias 

epistemológicas, tanto a sociologia quanto a antropologia aportam inferências em 

torno da existência de um valor cultural latente nos artefatos, pelo qual estes se 

tornam capazes de “falar” do intangível a partir de sua própria materialidade. 

Sandra Nogueira resume bem essa idéia quando diz que, “através do seu estudo, 

podemos mesmo traçar a história de certa comunidade, como podemos ir mais 

longe e, traçar até o perfil da actividade profissional que concebeu esse objecto e 

do artesão que lhe deu corpo. Elementos como a cor, materiais usados, texturas, 

formas e motivos decorativos, são tipificadores de um determinado momento no 

tempo”. 31 

 

Com essa idéia em mente é que podemos dizer que, uma vez assinalada como 

elemento característico de nossa cultura material, a madeira emerge como parte 

                                                 
30 DICIONÁRIO DE SOCIOLOGIA, 1963. [sem grifo no original] 
 
31 NOGUEIRA, 2002, p.150   
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de um conteúdo inerente à própria configuração formal-conceitual do móvel 

brasileiro, resguardando nos veios de seu lenho, a impressão de faces, mãos e 

saberes, rubricados como parte da herança imaterial de nossa cultura.  

 

É, pois, diante dos conceitos apresentados, que referendamos o Móvel como 

retalho de uma imensa colcha a que chamamos cultura material, reforçando a 

idéia de que, no Brasil, Madeira e Mobiliário conjugam-se como importantes 

reservatórios memoriais da Cultura Brasileira, estando imersos numa relação 

cíclica em que o Objeto está para a Cultura, na mesma medida em que a Cultura 

está para o Objeto.  
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1111.1 .1 .1 .1     

Da CulturaCulturaCulturaCultura Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira à História do MóvelMóvelMóvelMóvel nononono Brasil.Brasil.Brasil.Brasil. 

 

 

 

Se tratar de Cultura, em seu sentido genérico, já não é tarefa das mais fáceis, 

falar sobre Cultura Brasileira é talvez ainda mais complicado. Cultura Brasileira é 

tema ardiloso e escorregadio, e embora já tenha sido bastante discutido por 

muitos de nossos intelectuais mais ilustres, encontra-se ainda aberto a olhares e 

interpretações das mais diversas. A verdade, podemos dizer, é que passados pouco 

mais de quinhentos anos desde o desembarque da esquadra Cabralina, o Brasil é 

ainda um país em plena puberdade cultural; e conquanto a historiografia nos fale 

de um “descobrimento” que data de mais de cinco séculos, sabemos que o Brasil 

com B maiúsculo de que nos fala Roberto DaMatta,32 abriga ainda uma imensidão 

de terras virginais, à espera das Entradas e Bandeiras que as revelarão ao mundo, 

e por que não dizer, aos próprios brasileiros.   

 

Lembrando do que nos disse o professor Ubiratan Rosário quanto ao fato de nossa 

cultura ser “essencialmente histórica”,33 não poderíamos tomar outro partido para 

nossa expedição que não fosse o de uma análise historiográfica, traçada nas linhas 

de um paralelismo em que a história da CULTURA BRASILEIRA torna-se também a 

própria história do MÓVEL NO BRASIL. Partiremos, nesse sentido, do 

entendimento prévio de que o mobiliário brasileiro, assim como o Brasil, “se 

configura como uma coisa diferente de quantas haja, só explicável em seus 

termos, historicamente”.  34    

 

Diante dessa idéia, podemos dizer que, narrar a história do mobiliário brasileiro 

sob as lentes da cultura é, sem sombra de dúvidas, encenar o processo de 

formatação da própria gente desta terra; é entender a gênese de um povo e de 

sua cultura material, ambos forjados na amálgama de raças e culturas que só aqui  

                                                 
32 Em seu livro: O que faz o brasil, Brasil? Roberto DaMatta faz a distinção entre dois brasis; o brasil minúsculo, 
referindo-se ao Estado-Nação brasileiro [a figura institucional do Brasil]; e o Brasil Maiúsculo, que se refere mais 
especificamente ao entorno da cultura brasileira. [DAMATTA, 1986] 
 
33 Ver Nota 29 
 
34 RIBEIRO, op.cit., p. 247  
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encontram seu lugar; é antes de tudo, ver impressas nas entrelinhas do móvel, as 

muitas faces que o construíram através dos tempos.  

 

Partindo dessa premissa, o ponto primeiro a ser clarificado é que nós, brasileiros, 

“surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português 

com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos”, lembrando que, 

“nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais 

díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam 

e se fundem para dar lugar a um povo novo”. 35  

 

Darcy Ribeiro nos conta essa história nos termos de uma transfiguração étnica36, 

em que a mistura de três matrizes culturais distintas, deculturadas e mutuamente 

assimiladas, formariam o povo brasileiro. Obviamente, sabemos que é a cultura do 

português que irá exercer maior influência sobre este processo, trazendo suas 

instituições, modos de vestir, morar e sociabilizar. Porém, sabemos também que 

não serão obviados neste processo, os traços característicos de nossas matrizes 

negra e índia, vez que aqui, o processo de conformação cultural se daria nas bases 

daquilo “que a Sociologia empírica batizou, e a Antropologia consagrou, como 

‘aculturação’”. 37  

 

Fato é que, apesar da supremacia portuguesa, a cultura brasileira não nascera de 

um processo unilateralmente assimilacionista, mas também de uma ação 

adaptativa de todas as partes envolvidas nesse diálogo intercultural; o que se deve 

também, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, à maleabilidade de nossa 

matriz lusa, que aqui já chegou desprovida de um sentimento de orgulho étnico.  

 
Onde lhes faltasse o pão de trigo aprendiam a comer o da terra, e 
com tal requinte, que – afirmava Gabriel Soares – a gente de 
tratamento só comia farinha de mandioca fresca, feita no dia. 
Habituaram-se também a dormir em redes, à maneira dos índios. 
Alguns, como Vasco Coutinho, o donatário do Espírito Santo, iam ao 
ponto de beber e mascar fumo, segundo nos referem testemunhos 
do tempo. Aos índios, tomaram ainda instrumentos de caça e pesca, 

                                                 
35 Ibid., p. 19 [sem grifo no original].  
 
36 Darcy Ribeiro, se refere ao processo mútuo de assimilação entre as três matrizes culturais, responsável pela 
formação de um povo novo. Segundo suas próprias palavras, “era o brasileiro que surgia, construído com os 
tijolos dessas matrizes à medida que iam sendo desfeitas. [Ibid., p.30] 
 
37 SODRÉ, 1994, p.6 — Aculturação é um termo utilizado para descrever os processos de mudança cultural, 
decorrentes do contato entre dois sistemas culturais diversos, não havendo a simples imposição de um sobre o 
outro, mas o que poderíamos chamar de diálogo.   
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embarcações de casca ou tronco escavado, que singravam os rios e 
águas do litoral.  38  

 

Nesse momento primeiro da história do Brasil, é possível perceber, diante do 

referido quadro, que nossa cultura material irá refletir os traços de uma cultura 

que já ensaiava sua heterogeneidade. Referindo-se propriamente ao mobiliário 

dessa época, há de se convir que seriam os povos indígenas os primeiros locutores 

dessa narrativa, sendo aferida a eles, a responsabilidade pela criação das primas 

obras conhecidas de nossa mobília, das quais o invasor galego acabou se 

apropriando no suprimento de suas necessidades na nova terra.  

 

Entretanto, vale ressaltar que, se naquela ocasião o índio estabeleceu, por assim 

dizer, uma hegemonia de sua cultura material sobre a do português, isso se deve, 

sobremaneira, a dois fatores principais. O primeiro, é que era o índio, e não o 

estrangeiro quem detinha o conhecimento empírico-vivencial necessários à 

sobrevivência naquele território; o segundo é que os primeiros galegos a 

desembarcarem por aqui não tinham, em geral, qualquer intenção de fincar raízes 

àquele lugar e, portanto, não traziam ou faziam seus móveis. Em virtude do 

caráter efêmero de suas estadas, restritas apenas ao período necessário para 

abarrotar as naus com pau-brasil, eles acabavam vivendo entre os índios, morando 

em suas palhoças, adquirindo seus hábitos e usufruindo de sua parca mobília.  

 

É, pois, dentro desse cenário, que “a cultura material indígena vai exercer uma 

influência marcante na vida dos primeiros povoadores do Brasil”, época em que 

exemplares como “a rede e o jirau passaram a figurar entre os principais 

elementos que vão compor o interior das primeiras casas construídas.” 39 Pedro 

Calmon nos relata, nesse sentido, que “a influência aborígine sobre os europeus e 

sua descendência foi de ordem a adaptá-los fácil e completamente ao nosso meio. 

Mesmo desaparecendo o índio do litoral, ficou-lhe, nos costumes que ensinou, na 

sua língua, a herança inextirpável. O Brasil do século 1 do descobrimento é 

euro-indígena”  40 

 

 

                                                 
38 Ibid., p.47 
 

39 CANTI, 1999, p.60  
 

40 Ibidem.  Sem grifo no original.  
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Antes de adentrar em elucidações mais profundas, torna-se oportuno frisar que o 

negro, não por sua menor importância ou por sua menor criatividade, mas pelo 

caráter violento em que fora trazido para estes lados, viu-se impossibilitado de 

oferecer, de início, maiores contribuições à cultura material brasileira. Arrancado 

abruptamente de sua terra, não dispusera de bolsos ou bagagens no curso de sua 

viagem. Tudo o que pôde trazer foi aquilo que lhe cabia na mente e no espírito; e 

é justamente por isso que seu maior legado à cultura brasileira restringiu-se, ao 

menos naquele primeiro momento, à construção de nosso acervo imaterial, 

sobretudo no que diz respeito à culinária, ao vocabulário, e mesmo aos hábitos 

religiosos.   

 

Por outro lado, retornando à nossa matriz lusa, lembremos que, a despeito do 

processo de aculturação, em que pesam também as contribuições do índio e do 

negro para a cultura brasileira, “a colonização no Brasil se fez como esforço 

persistente, teimoso, de implantar aqui uma europeidade adaptada nesses 

trópicos e encarnada nessas mestiçagens”. 41  Na verdade, nos conta Darcy 

Ribeiro, “a sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da 

versão lusitana [...] diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e 

dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, como um renovo mutante, 

remarcado de características próprias, mas atados genesicamente à matriz 

portuguesa”. 42 

                                                 
41 RIBEIRO, op.cit., p. 70 
 

42 Ibid., p. 20 
 

FIGFIGFIGFIG    1111....    
 

Pintura de Jean Baptiste Debret  
 
Rede, esteira, cerâmica — algumas das 
influências perenes da cultura material 
indígena em nosso cotidiano.  
[DEBRET, 1978] 

 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

38 
 

Referindo-se ao mesmo cenário, Nelson Werneck Sodré fala nos termos de uma 

civilização transplantada,43 partindo desse conceito para desenvolver uma valiosa 

análise histórica da cultura brasileira, a qual tomaremos como referência para 

traçar, em linhas gerais, um breve resumo da história do móvel no Brasil. A idéia 

de Sodré gira em torno de uma repartição histórica em três etapas principais — a 

cultura colonial, a cultura de transição e, finalmente, a cultura brasileira. 44 

 

A CULTURA COLONIAL corresponde, precisamente, à fase em que prevalece a 

hegemonia da cultura transplantada, fundada nas bases de um mercantilismo 

predatório. Caracteriza-se, sobretudo, pela inexistência de uma classe 

intermediária — pequena burguesia — assinalando o Brasil como um imenso feudo 

escravocrata, construído pelo esmagamento da cultura autóctone, nos alicerces de 

uma outra que podia ser tudo, menos nacional.  

 

Os elementos destinados à empresa de “colonização”, isto é, de 
ocupação produtiva — no caso do Brasil – provêm do exterior, são 
para aqui transplantados, tanto os senhores — os que exploram o 
trabalho alheio — como os trabalhadores — os escravos. Uns vêm da 
Europa, em reduzido número; outros da África, em avultado número 
[...] Assim, provêm do exterior, tanto os elementos humanos como 
os recursos materiais. 45 

 

Trazendo a discussão ao entorno do mobiliário brasileiro, veremos que também 

nesse campo, a transplantação faria valer sua presença, marcando a entrada, no 

Brasil, dos móveis portugueses e de outras modas e estilos estrangeiros que nos 

chegavam, de segunda mão, por intermédio metropolitano. Glória Bayeux nos 

lembra, nesse sentido, que “a própria exigüidade dos recursos necessários à vida 

cotidiana do índio brasileiro contribuiu para que se tornasse indispensável aos 

portugueses, desde o início da colonização, trazer da metrópole toda a sorte de 

objetos, inclusive peças de mobiliário”. 46  

 

Fossem originais, desembarcados em nossos portos, fossem meras reproduções 

aqui mesmo executadas, o fato é que, naquele momento, prevaleceram no Brasil, 

                                                 
43 O autor acredita que o Brasil nasce de um implante ultramarino, em que são transplantados para cá, tanto os 
recursos materiais, quanto os recursos humanos, necessários ao empreendimento mercantil colonial.  
 

44 SODRÉ, op.cit. 
 

45 O autor se refere ao processo de aculturação em que pesa a supremacia da cultura portuguesa.  
 

46 BAYEUX, 1997, p.12 
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os mesmos traços da Corte de Lusitânia, numa época em éramos, por assim dizer, 

desprovidos de uma produção verdadeiramente nacional.  

 

Lúcio Costa, em seu brilhante ensaio sobre a evolução do mobiliário luso-

brasileiro47, resumiria bem o contexto dessa época ao dizer que, “tendo o Brasil 

permanecido como colônia portuguesa até 1822, é natural que o nosso mobiliário 

seja, antes de mais nada, um desdobramento do mobiliário português”. 48 Mais 

ainda, diria: 

Se o material empregado era, isto sim, bem brasileiro, aqueles que 
o trabalharam foram sempre ou portugueses ou filhos mesmo de 
Portugal – muitos deles irmãos leigos das ordens religiosas – ou 
quando nascidos no Brasil, de ascendência exclusivamente 
portuguesa, ou então mestiços, misturas em que entravam, junto 
com o do negro e do índio, dosagens maiores ou menores de sangue 
português. Quanto ao negro ou índio sem mistura, limitava-se o 
mais das vezes a reproduzir móveis do reino e de qualquer forma se 
fazia mestre no ofício sob as vistas do português. 49 

 

Por outro lado, sabemos que, apesar da hegemonia deste cenário, naquele mesmo 

período coexistiram no Brasil alguns exemplares de uma mobília mais rústica e 

singela, “cujas determinantes eram acima de tudo a utilidade e as possibilidades 

de execução e não os preceitos estilísticos da época.”  50 Ainda que parcos e, de 

certa forma, pouco expressivos diante do cenário geral do móvel no Brasil, não 

poderíamos nos esquecer da existência destes espécimes, frutos primeiros do 

poder aclimatador e da engenhosidade popular brasileira.  

 

Sobre estes, Glória Bayeux nos conta que, “embora lembrassem os móveis 

estrangeiros, já eram brasileiros, isto é, possuíam em seu bojo uma expressão 

genuína. [...] Adequados ao clima quente dos trópicos, eram bem ventilados e, 

executados a partir das madeiras brasileiras, suportavam bem a ação destruidora 

dos cupins. 51  

 

                                                 
47 Esta denominação foi criada para sancionar, a semelhança do móvel feito no Brasil com o móvel português. 
 

48 COSTA, 1975, p.135 — Embora abrangendo um período que, cronologicamente ultrapassa a fase da Cultura 
Colonial, que segundo Sodré, tem seu limiar em 1750, as indagações de Lúcio Costa não deixam de ser 
pertinentes à ilustração do referido cenário, até mesmo porque esta linha temporal nos serve aqui, apenas como 
referência metodológica. 
 

49 Ibidem. 
 

50 BAYEUX, op.cit., p.13 
 

51 Ibid., p.1 
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Todavia, ainda que não descartemos sua existência, nem tampouco a grande 

importância destes exemplares populares, é prudente dizer que na etapa da 

CULTURA COLONIAL, os interiores brasileiros vestiram-se, essencialmente, com 

móveis oriundos de uma cultura transplantada. 

 

 

 

Alguns exemplares de móveis encontrados no Brasil na etapa 

da CULTURACULTURACULTURACULTURA COLONIALCOLONIALCOLONIALCOLONIAL    [séc. XVII [séc. XVII [séc. XVII [séc. XVII ––––    meados do séc. XVIII]meados do séc. XVIII]meados do séc. XVIII]meados do séc. XVIII].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    2222....    
 

Cadeira de Sola em Jacarandá, 
Fins do séc. XVII. [CANTI, 1980] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    3333....    
 

Contador em Jacarandá  
séc. XVII – XVIII. [CANTI, 1980] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    4444....    
 

Mesa em Jacarandá  
séc. XVII – XVIII. [CANTI, 1980] 
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A CULTURA DE TRANSIÇÃO teria seu início somente com o aflorar de uma camada 

intermediária, inserida entre a classe dominante — dos senhores — e a dominada — 

dos escravos e servos. Era a pequena burguesia brasileira, que despontava 

trazendo modificações que, se por um lado não foram puramente nacionais, por 

outro, foram de vital importância na conformação de uma estrutura contestatória 

que, mais tarde, se faria verdadeiramente brasileira. Na verdade, nos lembra 

Sodré, “a referida camada desempenha [...] um papel muito importante, tanto do 

ponto de vista político como do ponto de vista cultural. Quanto ao primeiro, 

 

FIGFIGFIGFIG    6666....    
 
Banco em sucupira – Exemplar de 
feitura rústica proveniente de São 
Luís do Maranhão, séc. XVIII. 
[CANTI, 1980] 
  
  

FIGFIGFIGFIG    5555....    
 

Arca em jacarandá, séc. XVIII. 
[CANTI, 1980] 

 

FIGFIGFIGFIG    7777....    
 
Banquinho tripeça – Exemplar de 
feitura rústica, proveniente da região 
do São Francisco, séc. XVIII. [CANTI, 
1980] 
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responde pela transplantação, aqui, de reivindicações e postulações que 

constituem o núcleo da ideologia da burguesia em ascensão. Quanto ao segundo, 

responde pela transplantação dos valores estéticos oriundos do avanço da 

burguesia no Ocidente europeu.”  52 

 
É dentro desse ambiente que irá emergir no Brasil um cenário deveras mais 

complexo que o anterior (quando as relações políticas e de trabalho obedeciam 

apenas a uma ordem descendente — do senhor ao escravo); e é a mineração, o 

desenvolvimento do comércio e do aparelho estatal que vão propiciar esse novo 

momento em nossa cultura, recrutando uma crescente massa de indivíduos que 

encontrarão “na atividade intelectual, tanto de caráter político como de caráter 

estético, condições de ascensão social, de ‘classificação’, que lhes são negadas em 

outros campos.” 53  “Trata-se de uma sociedade em que a cultura [...] começa a 

encontrar espaço, a despertar interesse e em que manifestações artísticas — na 

torêutica, na escultura, na arquitetura, na ourivesaria, nas letras — encontram 

apreço na camada intermediária e, em parte, na classe dos senhores — pelo 

menos como forma de ostentação.” 54 

 

A verdade é que, ao passo em que a nova classe burguesa ascendia socialmente, 

tornava-se cada vez mais manifesto seu desejo por distanciar-se, política, 

econômica e, sobretudo, culturalmente, da camada senhorial. No mobiliário, este 

desejo iria se refletir numa atitude de verdadeiro repúdio ao móvel colonial de 

estrutura portuguesa, numa época em que estes começariam a perder espaço para 

as modas que vinham, principalmente, de França e Inglaterra.  

 

Vale lembrar, no entanto, que embora essa rejeição ao móvel português possa ter 

representado, de certa forma, uma postura insurreta à condição colonial, 

permanecíamos ainda como meros importadores da criatividade alheia, 

desprovidos mesmos de qualquer ação que se possa chamar de criadora. E o que 

era pior, continuávamos ainda como consumidores “de segunda-mão”, recebendo, 

com todo atraso que é devido a uma colônia, os sobejos daquilo que era 

consumido em Portugal.  

 

                                                 
52 SODRÉ, op.cit., p. 23-24 
 
53 Ibid., p.24 
 

54 Ibid., p.32 
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No Brasil, [...] predominou até o início do século XIX, a cultura do 
colonizador. Como Portugal era vulnerável a todo tipo de influência 
externa, inclusive em relação ao mobiliário, por tabela o móvel 
luso-brasileiro acompanhou, mesmo com atraso, a evolução das 
várias tendências européias. [...] Os móveis, na sua grande maioria, 
eram um desdobramento do mobiliário português, com todas as 
influências absorvidas por este. 55 

 

Como era de se esperar, esta sede por distinção não seria completamente saciada 

por aqueles móveis, vez que os mesmos traziam consigo, o germe da incoerência e 

da ambigüidade, nitidamente desconexos com o veemente desejo por distinção da 

burguesia brasileira. Pontos-chave nesse sentido seriam, portanto, a abertura dos 

portos e a concomitante chegada, em 1816, da Missão Artística Francesa e do 

Estilo Neoclássico ao Brasil, que através de suas formas e ornatos delicados, tão 

distantes da ríspida robustez colonial, responderiam melhor aos anseios de uma 

classe que aspirava representar, também materialmente, seu afastamento daquilo 

que podemos chamar de “cultura dos senhores”. Mais importante ainda, nesse 

contexto, é que estava formado no Brasil, um centro irradiador de cultura, ativo 

na formação de artistas e mestres artesãos locais que, em tese, seriam capazes de 

igualar-nos estilisticamente ao passo de Europa, agora sem o atraso que o traslado 

marítimo sempre nos impusera. Desta vez, as modas não careciam mais de fazer 

escala em Portugal; desembarcavam imediatamente em nossos ancoradouros, 

saídas direto de suas fontes geratrizes, e não mais de atravessadores. Era um novo 

mundo de referências estéticas que se abria aos olhos do Brasil. 

 

Na realidade, o que é importante observar aqui é que, apesar de um inegável 

“desenvolvimento cultural” promovido pela burguesia brasileira, até aquele 

momento a cultura do móvel ainda permanecia essencialmente transplantada, vez 

que toda produção, ou vinha diretamente da Europa ou nela era baseada. E 

conquanto a chegada da Missão Artística Francesa tenha representado, por um 

lado, uma significativa renovação das artes no Brasil — que ainda estava preso a 

moldes coloniais — por outro, se tornou uma ferramenta sistemática de 

transplantação estilística, já que os artistas e artesãos egressos eram formados 

sob a égide de preceitos importados.  

 

Recorrendo mais uma vez às páginas de nossa história, lembremos, entretanto, 

que este período da Cultura de Transição corresponderá também à eclosão de 

                                                 
55 BAYEUX, op.cit., p.12 
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diversas manifestações burguesas de caráter iluminista, as quais acabariam por 

culminar em nosso grito de “independência”. Ainda que emanadas como fruto de 

idéias transplantadas, estes movimentos representarão, de certa forma, a inquieta 

necessidade dessa classe de mostrar ao mundo, a autonomia política, social e 

econômica de uma terra nova, que abandonada de sua antiga condição de colônia, 

não mais queria sujeitar-se aos ditames metropolitanos.  

 

Decerto, este cenário também se fará refletir em nosso mobiliário, numa época 

em que passaríamos a procurar nossas próprias características, distintivas de nossa 

criatividade, enquanto formatadoras de “estilos nacionais”. Será justamente nesse 

período que começarão a surgir, pelas mãos de habilidosos mestres nativos ou, na 

maior parte das vezes, estrangeiros radicados no Brasil, exemplares que irão 

buscar formas de traduzir os estilos importados a um paladar mais brasileiro. 

 

No tocante a estes mesmos exemplares, há que se lembrar da existência de uma 

antiga querela entre teóricos do mobiliário brasileiro quanto à existência ou não 

de um caráter legitimamente autóctone neste período. De um lado, autores como 

José de Almeida Santos inferem que estes móveis devam ser caracterizados como 

representantes de estilos legitimamente brasileiros, aportando estes espécimes 

como entes autônomos, característicos de nossa identidade “não por deliberação 

caprichosa de nossa fantasia, mas pelas influências históricas que neles atuaram 

indeléveis.” 56 Também Pietro Maria Bardi afirma nesse sentido: “O João V ou VI, 

Dona Maria, etc., são estilos, ainda que derivados de invenções inglesas filtradas 

em Portugal, de um caráter que pode-se classificar como autóctone, pelas 

correções e manipulações que recebeu na operosidade colonial.” 57 Já no flanco 

contrário, autores como Gustavo Barroso e José Wasth Rodrigues irão inferir que 

estes móveis são, na verdade, corruptelas de estilos exógenos, meras 

representações que, embora desfrutem de características nativas, são 

configurados dentro de uma lógica que é da ordem da simples adaptação e não da 

criação propriamente dita.  
 

O que há de fato nos móveis feitos no Brasil [...] do século XVIII ao 
XIX, é um certo sabor brasileiro, leve manifestação que não 
perturba o ritmo das linhas fundamentais: frutos da terra nos 
móveis pernambucanos; garras altas sobre esferas nos da Bahia, 
traindo o gosto inglês; decoração losangular nas arcas de ximbó em 

                                                 
56 SANTOS J. A., 1944, p.25 
 

57 BARDI, 1971, p.3 
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Minas, o que não passa da simplificação das almofadas. A expressão 
brasileira no mobiliário é meramente local e superficial, sem 
características suficientes de estilo próprio. 58 

 

Aqui, tomaremos partido desta última corrente, entendendo que, a despeito de 

algumas reinterpretações de caráter regional, a estrutura de nosso móvel, naquele 

momento, ainda permanecia essencialmente estrangeira. Assim é que, embora 

respeitando seu valor significativo no contexto da produção artística nacional, 

aceitaremos, à revelia de nomes como Império Brasileiro, Neo-Rococó 

pernambucano [Béranger], D. João VI, ou Sheraton Brasileiro, que não existiu 

entre nós, ao menos naquela época, um mobiliário que possa ser dito como 

nacional, excetuando-se, é claro, algumas singelas criações populares.  

 

Em suma, podemos dizer que, neste primeiro momento da CULTURA DE 

TRANSIÇÃO [entre fins do século XVIII e fins do século XIX], conviveram no Brasil, 

basicamente, três tipos de móveis: os importados59, os populares e os “nacionais” 

adaptados de estilos estrangeiros. 

 

 

Alguns exemplares de móveis encontrados no Brasil na etapa 

da CULTURACULTURACULTURACULTURA de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO ––––    [fins do séc. XVIII [fins do séc. XVIII [fins do séc. XVIII [fins do séc. XVIII ----    séc. XIséc. XIséc. XIséc. XIXXXX]]]] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 BARROSO, 1941, p.15 
 
59 Aqui, quando falamos de móveis importados, referimo-nos tanto aos exemplares que chegavam diretamente da 
Europa, quanto àqueles que eram copiados no Brasil por artesãos locais. 

 

FIGFIGFIGFIG    8888....    
 

Meia- Cômoda Rococó- séc. XVIII.  
[CANTI, 1980] 
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FIGFIGFIGFIG    11111111....    
 

Catre popular — séc. XIX.  
[BAYEUX, 1997] 

 

FIGFIGFIGFIG    12121212....    
 

Cadeira Império Brasileiro 
 
Reinterpretação do estilo Império 
Francês — séc. XIX. [BAYEUX, 1997] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    9999....    
 

Cadeira Queen Anne - séc. XVIII 
[CANTI, 1980] 

 

FIGFIGFIGFIG    10101010....    
 

Canapé Neoclássico - séc. XVIII - XIX  
[CANTI, 1980] 
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Passando um pouco adiante na história, vamos nos deparar com um período que 

seria, sem sombra de dúvidas, o mais conturbado da trajetória do móvel no Brasil 

– a transição do século XIX para o século XX.  

 

FIGFIGFIGFIG    11113333....    
 

Canapé Béranger ou Pernambucano 
 
Com influências do neo-rococó e do 
Império francês, sua distinção se dá pelo 
uso de ornamentação com motivos da 
fauna e flora brasileira. — séc. XIX. 
[BAYEUX, 1997] 

 

FIGFIGFIGFIG    11114444....    
 

Cômoda D. João VI  
 
Reinterpretação do Estilo D. Maria I. 
Com estrutura neoclássica, este 
móvel se distingue pela inserção de 
elementos “típicos”, como os frisos e 
leques nas gavetas — séc. XIX. 
[BAYEUX, 1997] 

 

FIGFIGFIGFIG    11115555....    
 

Cadeira Sheraton Brasileiro 
 
Variante do estilo inglês Sheraton, sua 
distinção é marcada por alguns elementos 
peculiares, como a travessa em rolo de fumo, 
e os motivos ornamentais utilizados na 
marchetaria do espaldar — séc. XIX. 
[BAYEUX, 1997] 
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Em fato, para falar muito resumidamente, trata-se de uma época que irá refletir 

toda indecisão de uma cultura que ainda não sabia o que era, nem tampouco se 

era, mas que, certamente, queria ser. Vale dizer que esse sentimento, essa 

vontade de encontrar seu lugar no mundo era ainda latente, e mais latente ainda 

ficaria após a proclamação da República, já que agora éramos um Estado 

“autônomo”, e como tal, devíamos nos apresentar ao mundo. 

 

Pois bem; éramos agora um país de brasileiros. Mas que raios significava aquilo?! A 

verdade é que não sabíamos, e talvez mesmo nem tivéssemos idéia de que 

queríamos sabê-lo. O que era urgente mesmo, naquele primeiro instante, era 

mostrar nossa independência política, econômica e também criativa, fruto de uma 

necessidade quase visceral, uma síncope desvairada de apresentarmo-nos como 

iguais, equivalentes a tudo que houvesse nas ricas terras d’além mar. É um 

momento ambíguo e indeciso na história da cultura e do móvel no Brasil, ambos 

desnorteados numa busca incessante por uma distinção que corria no mesmo passo 

de uma busca pela semelhança. 

 

A verdade é que, nesse jogo de alternâncias, nossa autonomia criativa seria 

reprimida pelo velho complexo de inferioridade que permeou nosso passado 

colonial. Ainda não estávamos aptos a criar a partir de nossos próprios desígnios.  

Assim é que os mais abastados, na tentativa de acompanhar as modas correntes na 

Europa, continuavam a importar toda sorte de móveis e alfaias, enquanto os 

demais encomendavam os mesmos modelos nas centenas de marcenarias de fundo 

de quintal que começavam a proliferar nas periferias. Em ambos os casos, vale 

frisar, “não havia criação. [...] Estava ainda arraigado o espírito da proibição das 

manufaturas no Brasil, que marcou nossa era colonial, valorizando o que vinha de 

fora”. 60 Tanto é verdade que, em visita ao Brasil no final do século XIX, Eça de 

Queiroz diria: 

 

“Os velhos e simples costumes foram abandonados com desdém: 
cada homem procurou pôr na cabeça uma coroa de barão e, com 47 
graus à sombra, as senhoras começavam a derreter dentro dos 
gorgurões e veludos ricos. Já nas casas, não havia uma honesta 
cadeira de palhinha, onde, ao fim do dia, o corpo encontrasse pouso 
e frescura: começaram os damascos e cores fortes, os móveis de pés 
dourados, os reposteiros de grossas borlas, todo o pesadume de 

                                                 
60 GALLI, 1988, p.23 
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decoração estofada com que Paris e Londres se defendem da neve e 
onde triunfa o micróbio”. 61 

 
Vale lembrar ainda que, correndo em paralelo com as cópias e as importações, 

começaram a brotar, naquelas mesmas marcenarias de fundo de quintal, 

exemplares que denunciavam toda confusão da cultura brasileira naquele 

momento. Eram os chamados “móveis ecléticos”, híbridos de tantos estilos que se 

combinavam, ao bel prazer de seus feitores, na configuração de peças que eram, 

ao mesmo tempo, Inglesas, francesas, alemãs, austríacas – nada mais do que 

verdadeiros aglomerados de ornatos sem nação.  

 

E o pior é que esse cenário ganharia ainda mais força com a eclosão da Primeira 

Grande Guerra, numa época em que o Brasil se veria às voltas de uma fase de 

intensa reforma cultural e política, quando a indústria local se viu obrigada a 

produzir tudo aquilo que antes era importado. É quando o móvel eclético vai 

começar a se proliferar sob a sombra de uma produção seriada. 

 

Semelhantemente em decorrência da Guerra, vamos assistir também ao 

surgimento do neocolonial, fruto de uma espécie de endemia nacionalista que 

desabrochou ao redor de todo continente americano, sobretudo após o armistício, 

em 1918. É a época em que, lustrados pelos brios das vitórias em batalhas, vamos 

buscar as fontes referenciais de nossa cultura; e o curioso é que o faríamos 

justamente a partir daquilo que tentamos, a todo custo, nos distanciar – nosso 

passado colonial. Assim é que, correndo em paralelo ao móvel eclético, 

lançaremos mão de um saudosismo exacerbado em que vão imperar as réplicas de 

estilos passados, como o D. João V e o D. José I. A diferença é que estes, a 

exemplo do móvel eclético, eram agora produzidos em série, replicados 

mecanicamente pelo pantógrafo em todos os detalhes e ornamentos que, há 

pouco, eram laboriosamente executados nas bancadas de mestres artesãos. É 

sobre este cenário que Pietro Maria Bardi vai expressar, no início do século XX, 

todo seu descontentamento em relação, tanto ao móvel eclético, quanto ao 

neocolonial – ao que chamou de falso. 

 

Infelizmente há marcenarias produtoras de falsos e daquela 
miscigenação de pedaços autênticos enriquecidos de elementos 
novos – talhas de altar que tornam-se mesas, pernas de mesa que 

                                                 
61 Cit In: GALLI, op. cit., p.23  
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viram abajurs, oratórios servindo de bares, etc. - : a estética 
imbecil. 62 
 

Na realidade, o que é importante observar neste quadro é que, naquele momento, 

já havia no Brasil uma tentativa de fecundar uma produção nacional, ainda que 

calcada na ingênua insistência de buscar seus alicerces em fontes alheias para, 

então, adaptá-los ao nosso contexto. Foi assim durante todo o século XIX e seria 

assim também nas primeiras décadas do século XX, quando nossos artistas, quase 

todos filhos da burguesia, buscaram nas idéias preconizadas na Europa, as bases 

referenciais de nosso Modernismo. O desejo por mudança era legítimo, é verdade, 

mas a atitude permanecia arcaica – continuávamos ainda como importadores de 

estilos. 

 

Em contrapartida, se é bem verdade que naquele primo momento, o móvel 

moderno no Brasil era desprovido de uma linguagem nacional, um vocabulário 

próprio, é verdade também que este movimento teve importância vital na 

conformação daquela estrutura contestatória de que falamos anteriormente, 

atuando diretamente na quebra de paradigmas estéticos e produtivos. A arte 

agora não era apenas para ser olhada, mas também para ser usada.  

 

Vale recordar, no entanto, que estas idéias permaneceriam ainda por algum 

tempo como uma posição de meia dúzia de intelectuais burgueses, não 

encontrando eco imediato no público em geral, que ainda estava preso ao 

saudosismo Neocolonial e às dantescas formas do Ecletismo. Somente nas décadas 

seguintes, com esforço teimoso e persistente, é que o revisionismo Moderno 

começaria a ganhar espaço, tomando corpo pelas mãos de autores que, afinal, 

conseguiriam materializar em mesas e cadeiras, os muitos traços de nossa cultura. 

 

Enfim, abalizamos que esta etapa da CULTURA DE TRANSIÇÃO, que vai do fim do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX, configura-se como um período 

deveras atabalhoado, fase em que nosso móvel oscilará entre as peças 

importadas, os exemplares arcaicos do Ecletismo e do Neocolonial e, 

posteriormente, a pura simples representação de estilos e idéias importadas; 

modernas, é verdade, mas que nada tinham de nacionais.  

 

                                                 
62 BARDI, op.cit., p.3 
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Alguns exemplares de móveis encontrados no Brasil na etapa 

da CULTURACULTURACULTURACULTURA de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO de TRANSIÇÃO ––––    [[[[fins do séc. XIX e início do XXfins do séc. XIX e início do XXfins do séc. XIX e início do XXfins do séc. XIX e início do XX]]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    11116666....    
 

Cadeira em estilo Império Francês 
Peça importada – Fins do século XIX. 
[BAYEUX, 1997] 
 
 

 

FIFIFIFIGGGG    11117777....    
 

Canapé em estilo Biedemeier Alemão 
Peça importada – Fins do século XIX. 
[BAYEUX, 1997] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    11118888....    
 

Cama em estilo Eclético 
Peça híbrida – transição do séc. XIX ao XX. 
 [BAYEUX, 1997] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    11119999....    
 

Toalete ou lavatório Eclético 
Peça híbrida – transição do séc. XIX ao XX. 
[BAYEUX, 1997] 
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A CULTURA NACIONAL, para Sodré, inicia-se com a revolução de 1930, 

representando uma fase de grande avanço nas relações capitalistas e, por 

decorrência, da ascensão de uma burguesia urbano-industrial a um patamar de 

destaque, tanto na esfera política quanto na econômica. É o período da assim 

 

FIGFIGFIGFIG    21212121....    
 

Poltrona Moderna [Art Déco]  
 
Projeto do arquiteto suíço John Graz — um 
dos pioneiros do modernismo no Brasil.  
Século XX – Anos 20 
[BAYEUX, 1997] 
 

FIGFIGFIGFIG    20202020....    
 

Poltrona Moderna [Estilo Art Déco]  
Século XX – Anos 30 
[BAYEUX, 1997] 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    22222222....    
 

Cadeira Moderna  
 
Projeto do arquiteto russo Gregori 
Warchavchik — um dos pioneiros do 
modernismo no Brasil. Século XX - 
Anos 20. 
[GALLI, 1988] 

 

FIGFIGFIGFIG    23232323....    
 

Poltrona Moderna [Estilo Art Déco]  
Século XX – Anos 30 
[BAYEUX, 1997] 
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chamada Era Vargas, época em que a República Velha cede lugar a uma nova fase 

política, marcada pela retirada do poder das mãos das oligarquias rurais, 

patrocinada pela bancarrota econômica dos EUA em 1929, que afetou diretamente 

os cofres de nossos “barões do café”. É dali em diante que vai se instaurar um 

gradativo processo de desenvolvimento urbano e industrial no Brasil, fundando os 

alicerces essenciais de uma modernização endêmica. Restava-nos agora fazer 

desta, uma modernização brasileira. 

 

Antes de discorrer sobre o mobiliário desta época, faz-se necessário retomar 

Sodré, lembrando que, dentro do contexto macro da fase da CULTURA BRASILEIRA, 

o autor estabelece duas repartições cronológicas. A primeira situa-se entre 1930 e 

1945, e “fica marcada por grande efervescência política e por uma luta ideológica 

intensa”,63 enquanto a segunda, a partir de 1945, “consiste na função 

predominante dos meios e das técnicas de uma cultura de massa”. 64 

 

Falando da primeira repartição, a que corresponde ao impulso inicial da indústria 

brasileira, é interessante observar que, a despeito de um cenário já favorável à 

modernização, nosso móvel continuaria oscilando entre algumas poucas peças 

Modernas — produzidas sob encomenda, ainda sob a égide de padrões estéticos 

importados — e uma produção eclética — agora orquestrada industrialmente.  

 

Entretanto, já nesse primeiro período, mais precisamente em 1942, surgiriam os 

primeiros exemplares de um móvel que se pode dizer nacional, ironicamente 

germinados das mãos de um português chamado Joaquim Tenreiro, que encontrou 

em Cataguases65, o terreno fértil para a criação de peças que eram, ao mesmo 

tempo, modernas e brasileiras.  

 

Pela afinidade com as nossas tradições portuguesas, pelo seu 
talento artístico e pelo profundo conhecimento da matéria-prima 
com que trabalhava, Tenreiro pôde explorar todas as possibilidades 
da madeira, sua organicidade, sua maleabilidade, as cores e as 
texturas de suas fibras, extraindo formas que, finalmente, nos 
remetiam às nossas raízes culturais. 66 

                                                 
63 SODRÉ, op.cit., p. 69 
 

64 Ibid., p. 75 
 
65 Localizada na cidade mineira de Cataguases, a casa de Francisco Inácio Peixoto, projetada por 
Oscar Niemayer, receberia os primeiros móveis Modernos brasileiros, desenhados e executados pelo 
português Joaquim Tenreiro, a pedido do arquiteto carioca. 
 

66 SANTOS, M.C.L. op.cit., p.96 
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O interessante é observar que, mais uma vez, iríamos buscar em nosso passado 

colonial, as fontes referenciais de nossa cultura; desta vez, porém, sob uma nova 

ordem estética, coerente com os desígnios do homem do século XX e não do XVIII. 

E vale dizer que Tenreiro o fez com a sabedoria que é própria dos mestres, 

resgatando materiais como o jacarandá, a palhinha e o couro, para atribuir-lhes 

uma nova linguagem, um vocabulário próprio que surgia do casamento perfeito 

entre a tradição e a modernidade. Podíamos agora encher-nos de impávido 

orgulho – nascia, finalmente, o Móvel Brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar ainda, em relação a este primeiro período da etapa da CULTURA 

BRASILEIRA, que o mesmo corresponde à época em que eclodiria no mundo a 

Segunda Grande Guerra (1939 – 1945), fazendo emergir cenários e personagens 

que, embora não se tenham transfigurado, de imediato, em móveis modernos 

FIGFIGFIGFIG    24242424....    
 

Casa de Francisco Inácio Peixoto - 
Cataguases – 1942.   
[BARAÇAL] 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    25252525....    
 

Cadeira desenhada para Casa de 
Nanzita Salgado – Cataguases - 1958. 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    26262626....    
 

Canapé em jacarandá e palhinha - 
1958. [MMM; MACEDO, 1985] 
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brasileiros, com toda certeza foram fecundos na abertura dos caminhos 

necessários à consolidação e autenticação de uma postura nacional moderna.  

 

Sob este aspecto, bastam citar dois fatos preponderantes. O primeiro concerne à 

interrupção das importações da Europa, que agora voltava suas atenções 

estritamente à indústria bélica – fato que gerou entre nós, não apenas um novo 

impulso na produção local, mas acima de tudo, um sentimento revisionista em 

relação à hegemonia da dominação cultural européia no Brasil. O segundo seria a 

chegada de uma grande leva de imigrantes, muitos deles artistas, que 

desembarcavam em nossos portos, fugidos da crueza da Guerra. Era a “Missão 

Italiana”, como chamava Sérgio Rodrigues, da qual sairiam personagens que vão 

atuar de forma determinante sobre aquela atitude revisionista de que falamos há 

pouco, vislumbrando aqui, um mundo inteiro de possibilidades que nós mesmos, os 

brasileiros, até então não distinguíamos. 

 

É, portanto, em sintonia com esses acontecimentos que vamos, enfim, buscar um 

caminho próprio para o móvel moderno brasileiro. Tenreiro já mostrava um 

caminho; restava aos que o sucediam, abrir novas veredas para a produção 

nacional, ou mesmo alargar aquelas trilhas já abertas pelo mestre português.  

 

Faz-se necessário lembrar, no entanto, que apesar da iniciativa pontual de 

Tenreiro, naquele período, o móvel no Brasil ainda respirava os ares poluídos de 

um arcaísmo estético, sobre o qual Lúcio Costa iria expor seu desagrado, mais ou 

menos àquela mesma época: 

 

E como todos consideramos anomalias não só a fabricação em 
série de móveis ‘de estilo antigo’, mas também as grotescas 
produções do falso modernismo, e bem poucos nos podemos dar 
ao bom gosto ou, talvez melhor, à extravagância de adquirir, 
para uso próprio, móveis de antepassados dos outros, esperemos 
que essa confusão contemporânea se esclareça brevemente e a 
casa brasileira, hoje tão atravancada, se vá aos poucos 
‘desentulhando’, até readquirir, mobiliada com peças atuais e 
de fabricação corrente, aquela sobriedade que foi, no passado, 
um dos seus traços mais característicos, senão mesmo o seu 
maior encanto.  67 

 

Na verdade, aquelas primeiras criações de Tenreiro respondiam perfeitamente aos 

anseios de Costa, porém elas eram apenas o farol de uma nova fase do mobiliário 

                                                 
67 COSTA, op.cit., p. 146 
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brasileiro, sinalizando os caminhos de uma autenticidade que se firmaria logo nas 

décadas seguintes, naquela fase a que Sodré se refere à supremacia de uma 

cultura de massa.  

 

Era 1945, findava uma guerra de proporções Mundiais, consagrando os Estados 

Unidos, indubitavelmente, como o maior dentre todos os vencedores. Agora, o 

mundo inteiro consumia o “american way of life”, possibilitado, sobretudo, pela 

disseminação dos meios de comunicação em massa. Inconscientes ou não, logo 

passaríamos a “absorver” a cultura americana através de filmes e anúncios 

exibidos nas ondas do rádio e da tv. Agora, nosso cotidiano era, literalmente, 

inundado de produtos americanos, vendidos a baixos preços em grandes 

magazines, numa época em que, como bem lembra Sodré, “os produtos da cultura 

se transformam em mercadorias”. 68 

 

Ao que tudo indicava, estávamos à beira de uma nova transplantação cultural, 

desta vez regida pelo punho norte-americano. Porém, o curioso é que ocorreria 

justamente o contrário, pois é dentro desse cenário que vamos travar uma 

verdadeira batalha entre aquilo que se consagrou chamar como “popular” e 

“nacional” 69. E esse teorema serviria também ao caso do mobiliário brasileiro, 

que foi encontrar precisamente neste embate, os alicerces de sua nacionalidade.  

 

Se na música a disputa se polarizava entre os violões da bossa-nova e as guitarras 

elétricas da jovem-guarda, no mobiliário a contenda se faria visível também numa 

dual coexistência. De um lado, os clássicos do design norte-americano, produzidos 

no Brasil por empresas licenciadas como a Móveis Teperman. De outro, os Móveis 

Brasileiros, aqueles pensados e produzidos por empresas nacionais – em sua 

maioria, empreendidas pelos próprios designers - como foi o caso da Oca de Sérgio 

Rodrigues, a Mobília Contemporânea de Michael Arnoult, A Móveis Z de Zanine 

Caldas, a Langenbach & Tenreiro de Joaquim Tenreiro, o Studio de Arte Palma e a 

Fábrica de Móveis Pau-Brasil de Lina Bo Bardi, entre outras. Isso sem contabilizar 

outros designers e arquitetos que, embora não tenham empreendido suas próprias 

                                                 
68 SODRÉ, op.cit., p. 65 
 

69 Ao falar de popular, referimo-nos àquilo que provém da cultura de massa, em sua maior parte, gerado pela 
cultura norte-americana. Quanto ao nacional, tratamos daquelas manifestações de caráter nativo, oriundas de 
uma busca cada vez mais consciente da identidade brasileira. 
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empresas, também contribuíram com a criação de peças que se fizeram como 

verdadeiros libelos à absorção desmedida da cultura americana. 

 

O fato é que este foi um momento crucial de enraizamento ideológico para o 

mobiliário brasileiro, aflorado nos idos da década de 50 com o vislumbre e a 

experimentação dos designers em torno de nossas potencialidades culturais, e 

consolidado nos anos 60 – época em que a busca consciente pela identidade 

nacional vai corresponder, curiosamente, ao pináculo da influência da cultura 

ianque no cotidiano brasileiro.  Vale dizer, nesse sentido, que será justamente a 

par de sua vital participação neste momento peculiar na história de nosso móvel, 

que aqueles designers, pioneiros no sentido mais legítimo da palavra, se tornarão 

figuras legendárias, índices referenciais daquilo que chamamos, hoje, de 

mobiliário brasileiro. Mas isso é assunto de que trataremos mais adiante. 

 

 

 

Alguns exemplares do mobiliário nacional encontrados na 

etapa da CULTURACULTURACULTURACULTURA de BRASILEIRA de BRASILEIRA de BRASILEIRA de BRASILEIRA ––––    1919191945454545    EM DIANTEEM DIANTEEM DIANTEEM DIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    27272727....    
 

Cadeira Preguiça 
Vilanova Artigas, 1945. 
[SUTIL, 2005] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    28282828....    
 

Cadeira em Ferro e Lona 
Lina Bo Bardi, Anos 50. 
[SANTOS, 1995] 
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FIGFIGFIGFIG    33330.0.0.0.    
 

Mesa de Centro em Compensado 
Zanine Caldas, Anos 50. 
[www.espasso.com] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    22229.9.9.9.    
 

Poltrona MF5 
Branco & Preto, Anos 50. 
[SANTOS, 1995] 
 

FIGFIGFIGFIG    32323232....    
 

Poltrona Mole 
Sérgio Rodrigues, 1957. 
[BORGES, 2005] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    31313131....    
 

Cadeira Paulistano 
Paulo Mendes da Rocha, 1957. 
[www.designboom.com] 
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Ao final deste tópico, recordemos que nosso mobiliário se formou no mesmo 

compasso do povo brasileiro, um povo mestiço na carne e no espírito, repleto de 

contradições, diverso por excelência, mas uno por sapiência. Vale dizer, “uma 

unidade que não significa, porém, nenhuma uniformidade”, 70 como nos disse o 

mestre Darcy. E se a tese da professora Virgínia Cavalcanti já nos confirma que o 

mobiliário contemporâneo brasileiro se pautará “sobre a diversidade de soluções 

projetuais,” 71 nos cabe agora, tão somente, aprofundar o entendimento dos fios 

que tecem essa costura. É, pois, que inserimos este trabalho nas bases daquele 

mesmo questionamento do mestre Darcy Ribeiro: 

 
Quem somos nós, brasileiros, feitos de tantos e tão variados 
contingentes humanos? A fusão deles todos em nós já se 
completou, está em curso, ou jamais se concluirá? Estaremos 
condenados a ser para sempre um povo multicolorido no plano 
racial e no cultural? Haverá alguma característica distintiva 
dos brasileiros como povo, feito que está por gente vinda de 
toda parte? 72 

 
                                                 
70 RIBEIRO, op.cit., p. 21 
 
71 Ver nota 5 
 
72 RIBEIRO, op. cit., p. 246 
 

 

FIGFIGFIGFIG    34343434....    
 

Chaise-Lounge Rio 
Oscar Niemeyer, 1977 
[www.architonic.com] 
 

FIGFIGFIGFIG    33333333....    
 

Poltrona Ouro preto  
Michael Arnoult, 1964. 
[www.atecnet.com.br] 
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1.2 1.2 1.2 1.2     

Entre Cultura Brasileira Cultura Brasileira Cultura Brasileira Cultura Brasileira e CulturaCulturaCulturaCultura Universal Universal Universal Universal  

 

 

 

Da análise anterior podemos extrair, desde já, que o Brasil, a Cultura Brasileira, e 

mesmo o nosso Mobiliário, consolidaram-se em meio a um ambiente de profundo 

dinamismo, regido por um intermitente processo de mudanças que nos chegavam, 

em geral, das mãos e mentes de outrem. Nesse meio tempo, até chegarmos a uma 

etapa em que se pode falar, realmente, de um Móvel e de uma Cultura Nacionais, 

experimentaríamos duas revoluções tecnológicas; uma de caráter agrário, outra 

de caráter industrial, pondo a nossa cultura sempre em xeque diante dos novos 

cenários que se apresentavam. Porém, é importante que se lembre que essas 

mudanças sempre se instalaram em nosso país dentro de uma ordem que é da 

conciliação, da adaptação e do diálogo; e mesmo quando nos foi imposta a 

supremacia de valores exógenos, estes só encontraram seu lugar por aqui, após 

ajustar-se às “exigências” que os trópicos lhe infligiam, se é que podemos falar 

nesses termos.   

 

O que dizer, então, da cultura e do móvel brasileiro frente a uma 

contemporaneidade dita pós-moderna73, fruto de uma nova revolução 

tecnológica74 que traz em seu ventre, um cenário de intensa fluidez cultural?  

 

A marca registrada da pós-modernidade é o pluralismo, ou seja, a 
abertura para posturas novas e a tolerância para posições 
divergentes. Na época pós-moderna, já não existe mais a pretensão 
de encontrar uma única forma correta de fazer as coisas, uma única 
solução que resolva todos os problemas, uma única narrativa que 
amarre todas as pontas. 75 
 
 

                                                 
73 Aqui, entendemos que a contemporaneidade se divide em duas fases: uma moderna e uma pós-moderna. A 
primeira estaria associada, diretamente, ao projeto de um mundo moderno, empreendido e consolidado com a 
Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo. A segunda refere-se ao que o economista Ernest Ezra 
Mandel coloca como terceira fase do capitalismo — pós-industrial ou financeiro. Há autores, como François 
Lyotard e Zigmunt Bauman que se referem a essa época no sentido de uma ruptura com a modernidade e a meta-
narrativa moderna, tornando o mundo culturalmente mais fluido. Para Perry Anderson, a grande diferença os dois 
períodos está no fato de a modernidade estar tomada de “imagens de máquinas”, enquanto o pós-modernismo 
está tomado de “máquinas de imagens”. [ANDERSON, 1999] 
 
74 Estamos nos referindo, aqui, à revolução digital. 
 
75 DENIS, 2000, p.208. 
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Estando cientes de que, tanto a idéia do caldeamento de Darcy Ribeiro, quanto as 

delimitações temporais que emprestamos de Sodré, não poderiam dar conta de 

responder tal pergunta, passemos agora ao estudo desta que é, por assim dizer, a 

mais nova fase da Cultura Brasileira.  

Há que se ressaltar, antes de qualquer coisa, que na passagem de uma 

contemporaneidade moderna a uma outra dita pós-moderna, uma coisa não 

mudaria em essência — o diálogo intercultural. Na verdade, é precisamente sua 

acentuação que irá marcar esse período, tendo como suporte, a dissolução de 

fronteiras espaço-temporais, e como conseqüência, a transitoriedade e 

instabilidade dos sistemas de significação cultural; ambos orquestrados sob os 

ditames daquilo que se convencionou chamar de globalização. Diante desse 

cenário é que tentaremos relativizar, aqui, o comportamento da cultura e do 

móvel brasileiro, dentro de uma nova interface que se estabelece entre o global e 

o local; o geral e o particular; o nacional e o universal76.  

À parte de uma velha discussão travada na Academia brasileira sobre o que 

realmente pode ser dito como nacional; se o erudito, o popular, ou uma 

conciliação de ambos; o que é importante de ser observado aqui, é que há um 

aparente consenso quanto à existência de uma relação dialética interno X 

externo, fundamentais no processo de formatação da cultura brasileira. Isso pode 

ser corroborado, entre outras coisas, pela voz de dois de nossos teóricos mais 

ilustres — Nelson Werneck Sodré e Carlos Nelson Coutinho. Enquanto o primeiro 

diz que, “de modo geral, a cultura brasileira autêntica está na incorporação dos 

valores autênticos da cultura universal, aquilo que é patrimônio do homem, aos 

valores específicos, e particulares, portanto, da cultura popular brasileira” 77 ; o 

segundo infere que “a história da cultura brasileira [...] pode ser 

esquematicamente definida [...] como sendo a história dessa assimilação 

mecânica ou crítica, passiva ou transformadora – da cultura universal.” 78  

 

Seria Ubiratan Rosário, entretanto, quem melhor resumiria essa idéia ao afirmar 

que “não há no mundo uma cultura genuinamente nacional, pelo menos em 

                                                 
76 Aqui, cultura universal significa aqueles valores, padrões de comportamento, símbolos e costumes que são 
endêmicos a todos os seres humanos. Em sua concepção geral, alude ao próprio conceito de civilização, embora 
saibamos que, na atualidade, é a cultura ocidental, mais precisamente a norte-americana, é quem desempenha 
maior influência nesse cenário, notadamente através do poder político econômico que exerce sobre a maioria das 
demais nações.  
 
77 SODRÉ, op.cit., p. 20-21 
 
78 COUTINHO, 1977, p. 7 [sem grifo no original]. 
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termos de originalidade, visto que toda cultura dita nacional compõe-se de 

elementos oriundos de outras culturas, dentro do processo seletivo e cumulativo 

que é próprio da dinâmica cultural. Debaixo dessa realidade, que é histórica, 

poderemos falar em cultura brasileira.” 79 Ousaríamos acrescentar aqui, que é 

também debaixo dessa mesma realidade que poderemos falar em mobiliário 

brasileiro. 

 

Com efeito, uma vez vislumbrado sob a ótica da cultura material, é possível 

enxergar que o design do Móvel no Brasil respira, hoje, os ares rarefeitos de uma 

intensa ambigüidade, marcada por um movimento pendular em que tende, oras à 

particularização, oras à universalização. Assim é que o entendimento do que seja 

esta relação dialética entre o nacional e o universal se faz importante, vez que é 

na fronteira entre assimilação e preservação que iremos buscar os traços indiciais 

de nossa cultura, passíveis de serem utilizados como fonte de representação de 

nosso móvel na contemporaneidade. Para isto, entretanto, faz-se necessário 

compreender, primeiro, como é que nacional e universal se entrecruzam no 

contexto da globalização.  

 

Para iniciar, Stuart Hall nos recorda que um dos principais aspectos da 

Globalização é “‘a compressão espaço-tempo’, a aceleração dos processos globais, 

de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os 

eventos de um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância.”  80 Apenas isso já seria motivo suficiente 

para acreditar na iminência de uma tão falada homogeneização cultural, porém, o 

mesmo autor refuta essa idéia ao afirmar que “há, juntamente com o impacto do 

‘global’, um novo interesse pelo ‘local’.[...] Assim, ao invés de pensar no global 

como substituindo o local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre 

o ‘global’ e o ‘local.’” 81 

 

                                                                                                                                          
 

79 ROSÁRIO, op.cit., p. 23  
 
80 HALL, S. 2006, p. 69  
 
81 Ibid., p. 77 – Stuart Hall alerta, entretanto, que o que ele chama de ‘local’ não deve ser confundido com 
conceitos de culturas engessadas, fechadas em seu próprio mundo. Ao contrário, deve ser visto como algo que 
atua dentro da própria lógica da globalização, pesando sempre a relação dialética entre o nacional e o universal.  
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Essa articulação, que também poderíamos chamar de diálogo, ou mesmo 

negociação, é melhor explicada pela idéia de hibridação cultural,82 trazida por 

Néstor Garcia Canclini.  Segundo ele, “a fluidez das comunicações facilitam que 

nos apropriemos de elementos de muitas culturas, porém isto não implica que as 

aceitemos indiscriminadamente”, pois, ao mesmo tempo em que as fronteiras 

nacionais se tornam cada vez mais porosas, “a intensificação da 

interculturalidade favorece intercâmbios, mesclas maiores e mais diversificadas 

que em outros tempos”. 83 Trata-se, nesse sentido, de um verdadeiro campo de 

batalhas onde, culturalmente falando, faz-se necessário negociar para sobreviver, 

pois “na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas complexas da 

resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação [...], onde não se obtém 

vitórias, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou 

perdidas”. 84 

 

Vale dizer aqui, que quando falamos em resistência, não pretendemos a um 

chauvinismo preservacionista, o que iria contra todas as argüições já feitas. 

Resistir significa, em nossa argumentação, pôr em cena aquilo que nos é peculiar, 

aquilo que está contido no recipiente de uma história que é somente nossa, e que 

evidencia nosso modo singular de ser, de ver e de estar no mundo. Na verdade, a 

idéia é que são esses “elementos de resistência” que nos permitem subverter, 

traduzir e negociar valores estéticos, simbólicos e funcionais dentro da dialética 

global X local. Inseridos nesse “jogo” é que podemos falar de um mobiliário 

brasileiro na contemporaneidade; um móvel que afirma sua universalidade a partir 

de nossas peculiaridades.   

 

Aceitando, portanto, a legitimidade de tudo que foi dito até agora, 

compreendemos que se faz necessário valorizar e “preservar” aqueles elementos 

que singularizam a materialidade de nosso mobiliário. Vale dizer, uma 

materialidade que se caracteriza pela permanência histórica, mas não pela 

imobilidade. Trata-se, sobremaneira, de pôr em cena aquelas tradições85 a que 

                                                 
82 Sinteticamente, o conceito de hibridação cultural de Canclini diz respeito aos “processos sócio-culturais nos 
quais estruturas ou práticas, que existiam separadamente, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 
práticas.”  CANCLINI, 2001, p. 14. [citação traduzida pelo autor] 
 
83 Ibid., p. 25 [citação traduzida pelo autor]. 
 
84 HALL, op.cit., p. 239 [sem grifo no original]. 
 
85 Essas tradições de que falamos aqui, não remetem a um conceito arcaizante, sob o qual estas devem ser 
tratadas sob o discurso da preservação patrimonial. Referimo-nos, na realidade, a uma idéia de que as tradições 
são criadas, ou mesmo inventadas, como queiram ROBSBAWN e RANGER, [1984], podendo ser mantidas, 
esquecidas, retomadas e reformuladas continuamente. O entendimento é de que estas, apesar de constituírem  
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estamos umbilicalmente ligados, servindo-nos de seu poder de articulação na 

dialética que se estabelece entre o Nacional e o Universal. Assim é que nutrimos, 

à parte de qualquer rasgo nacional-fundamentalista, a idéia de que é necessária a 

manutenção de alguns vínculos com os “lugares” 86 de origem, pois entendemos 

que são estes que dão garantia a um povo, e até mesmo a uma nação, de legitimar 

sua cultura, negando-se como hospedeira ao vírus da homogeneização cultural.  

 

Retomando Canclini, podemos concluir, sob o olhar da cultura material, que a 

afirmação exacerbada do regional ou do nacional, bem como a aversão pura e 

simples ao estrangeiro não tem nenhuma eficácia dentro do panorama de 

interculturalidade vigente, devendo ser substituído, agora, pela “capacidade de 

interagir com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais, a partir de posições 

próprias.” 87 A problemática, nesse sentido, não se restringe apenas à idéia de 

“conservar e resgatar tradições supostamente inalteradas. Se trata de perguntar-

nos como estão se transformando, como interagem com as forças da 

modernidade.” 88 Somente com essas premissas em mente é que poderemos trazer 

a madeira ao palco de uma discussão que pretende legitimá-la como elemento de 

configuração característico do mobiliário brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
como estruturas de sustentação das culturas nacionais, mantêm-se no tempo através de um discurso 
essencialmente dinâmico. Trata-se, por assim dizer, da criação e re-criações de estórias sobre a história, mas 
que, nem por isso, são menos verdadeiras.   
 
86 Aqui, tomamos por empréstimo a idéia de GIDDENS[1990] quanto a uma separação entre o conceito de espaço 
e lugar, entendendo que, apesar de a globalização dissolver as fronteiras espaciais, os lugares são onde fixamos 
nossas raízes; o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais nossas 
identidades estão estreitamente ligadas.  
 

87 CANCLINI, op.cit., p.321 [traduzido pelo autor]. 
 

88 Ibid., p.205 [traduzido pelo autor]. 
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1.3 1.3 1.3 1.3     

A Madeira Madeira Madeira Madeira na História História História História e    na Cultura BrasileiraCultura BrasileiraCultura BrasileiraCultura Brasileira 

 

 

 

Embora a própria historiografia nos apresente tal qual somos, um povo diverso, 

mestiço, sincrético — seja no plano étnico, racial ou cultural — é preciso 

compreender que ela também admite que somos e nos reconhecemos como um só 

povo, que embora múltiplo de faces e facetas, sutura suas tantas contradições 

numa mesma “unidade”, 89 cerzida com os fios de uma memória histórica ou 

nacional90 que não cabe, particularmente, a paulistas, gaúchos ou 

pernambucanos, mas a todos que compõem esse imenso mosaico chamado Brasil. 

Se esta memória funda suas bases em verdades factuais ou míticas, não nos cabe 

aqui esmiuçar. Interessa-nos, apenas, o conhecimento de que ela realmente existe 

enquanto “essência”91, resguardada na mente de um povo que se autodenomina 

brasileiro. 

 

Logicamente, ao falar em memória nacional, estaremos remetendo àquilo que 

sejam nossas tradições; aquelas características “genuinamente brasileiras”92, 

legitimadas através de um discurso que toma lastro em nosso peculiar processo de 

configuração histórico-cultural. E se recorremos tão insistentemente em afirmar 

que é sob as lentes da história que podemos vislumbrar os traços distintivos de 

uma cultura, é por este mesmo olhar que veremos a MADEIRA irromper de sua 

materialidade para assumir um papel fundamental, não apenas na HISTÓRIA do 

Brasil, mas também na própria CULTURA BRASILEIRA. Nesse sentido, partimos da 

idéia de Antonio Gramsci de que “o começo da elaboração crítica é a consciência 

do que realmente somos, quer dizer, um conhece-te a ti mesmo como produto do 

                                                 
89 Falar do Brasil enquanto unidade cultural não significa homogeneidade, nem tampouco que sejam obviadas as 
peculiaridades regionais. Trata-se, na verdade, de uma unidade mítica, uma “comunidade imaginada”, para falar 
nos termos de ANDERSON [1983], pois acertamos com este autor que a diferença entre as nações estaria, 
simplesmente, na forma como elas são imaginadas; o que, entretanto, não diminui sua legitimidade  
 
90 Referimo-nos aqui, ao que Renato Ortiz entende como memória nacional. Segundo o autor, “a memória 
nacional se refere a uma história que transcende os sujeitos e não se concretiza imediatamente no seu 
cotidiano. A memória nacional é da ordem da ideologia, ela é o produto de uma história social, não da 
ritualização da tradição. Enquanto história ela se projeta para o futuro e não se limita a uma reprodução do 
passado considerado como sagrado.” [ORTIZ, 2006, p. 135]  
 
91 Essência, aqui, não significa algo que nos fora concedido por ação divina, mas algo que fora realmente 
construído, e que, independente de estar baseada em fatos ou mitos, assume o caráter de coisa verídica, 
essencial ao auto-reconhecimento e construção de uma cultura e identidade nacionais. 
 
92 Lembremos que ao falar em tradições e características “genuinamente” brasileiras, estamos falando dentro da 
lógica nacional X universal. Referimo-nos, nesse sentido, àqueles traços que nos são característicos, advindos de 
um processo histórico peculiar.  
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processo histórico desenvolvido até agora, e que deixou em ti uma infinidade de 

marcas recebidas, sem benefício do inventário”. E como já dizia o autor, “é 

preciso efetuar, inicialmente, esse inventário.”  93  

 

Sabemos que a literatura referente à floresta e às madeiras do Brasil é bastante 

rica, sendo incontáveis os relatos em louvor desta matéria-prima, tornada 

elemento vivo e pulsante de uma história que nos é contada desde as penas de 

nossos primeiros cronistas. A estes pedimos, desde já, a licença de reproduzir suas 

vozes, avultando os ecos de uma narrativa que pertence, ao mesmo tempo, ao 

Brasil e ao mobiliário brasileiro.  

 

Para dar início à nossa expedição, acertemos com Jean de Léry que “ao falar das 

árvores deste país devo começar pela mais conhecida entre nós, esse pau-brasil 

de que a terra [...] tomou o nome.” 94 

 

Com efeito, uma vez que fora batizado em reverência àquela árvore de cernes 

encarnados, o Brasil transparece, em sua própria alcunha, uma biografia 

nitidamente impregnada pelo vermelho-sangue da brasileína95, fecundando a 

história de um país que nascera e se edificara sobre os rubros veios do pau-brasil e 

de tantas outras essências de inigualável beleza, que somente aqui se encontram. 

Caesalpinia echinata96 para os botânicos, ou Ibirapitanga97 para os índios de Vera 

Cruz98, o pau-brasil é o traço primeiro de nossa epopéia, “a nossa primeira riqueza 

permutável, a razão das primeiras lutas ao longo da nossa costa, o motivo das 

primeiras preocupações políticas em torno da posse de nosso território, fulcro do 

primeiro ciclo de nossa evolução econômica.” 99  E se brasileiros nos chamamos, 

vale ainda ressaltar, o fazemos graças a esta “rainha das madeiras”, como a 

chamavam os portugueses, pois já nos lembra Bernardino José de Sousa que “este 

vocábulo que hoje designa o natural do Brasil, do século XVI ao XVIII denominava 

os indivíduos que se dedicavam ao negócio do pau-brasil.” 100  

                                                                                                                                          
 
93 Cit. In: BOSI, op.cit., p.7 
 

94 Da obra de Jean de Léry – História de uma viagem feita à Terra do Brasil [1578] – Cit. In: SOUSA, 1978, p.35  
 

95 Substância com propriedades corantes, responsável pela coloração avermelhada do pau-brasil.  
 
96 Nome científico da árvore da família das leguminosas que conhecemos, vulgarmente, como pau-brasil. 
 
97 Denominação indígena ao pau-brasil (Caesalpinia echinata) que significa árvore ou madeira vermelha. 
 
98 Primeiro nome pelo qual o Brasil fora batizado, a saber das palavras de Pero Vaz de Caminha. 
 
99 SOUSA, op.cit., p.53  
 

100 Ibid., p.153  
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Que fique claro, entretanto, que o nome “brasileiro como designativo de uma 

nacionalidade, não poderia existir enquanto esta não desabrochasse para a vida 

autônoma como personalidade coletiva, oriunda da identidade de raça, de língua, 

de religião, de costumes, de tradições históricas, de leis comuns, de 

conformidade de idéias e sentimentos que formam [...] a consciência nacional  

[...], tudo isso concentrado sob a égide de um poderoso símbolo de coesão que é o 

nome que apelida o território e os seus habitantes.” 101 A verdade, podemos dizer, 

é que no curso de nossa história, o pau-brasil tornou-se, para além de um mero 

produto mercantil, a matéria-prima essencial de nosso aflorar ao mundo.  

 

Por outro lado, torna-se, oportuno elucidar que, embora tenha se tornado um 

verdadeiro marco na história brasileira, protagonizando os principais episódios 

político-econômicos decorridos nos primórdios da colonização, o pau-brasil é 

apenas o prefácio de uma narrativa deveras mais extensa, vez que sua exploração 

se deu em paralelo a de muitas outras madeiras-de-lei. 102  A diferença é que, ao 

contrário da primeira, espécies como o guanandi, o tapinhoã, a sucupira, a 

canela, a canjerana, o pequi, o araribá, a peroba, a urucurana, o vinhático, entre 

tantas outras, permaneceram quase que no ostracismo, tornando-se meras 

figurantes de uma novela que aclamara o pau-brasil como sua única personagem. 

Consumidas pelas lâminas ainda sujas da resina vermelha, muitas dessas madeiras 

acabaram tombando em esquecimento, mas a par de seu grande valor para 

construção de embarcações, casas e móveis, também afirmaram sua vital 

importância no processo de edificação do país. Esta última finalidade, cabe 

lembrar, é a que particularmente nos interessa aqui.  

São muitos os cronistas que referenciam a diversidade e a excelência de nossas 

madeiras para obras de marcenaria; dentre os quais podemos destacar, 

primeiramente, o Frei Vicente de Salvador, que entre os anos de 1500 e 1600 já 

escrevia:  

Nem menos são as madeiras do Brasil formosas que fortes, 
porque has há de todas as cores, brancas, negras, vermelhas, 
amarelas, roxas, rosadas e jaspeadas, porém, tirado o pau 
vermelho a que chamam de brasil, e o amarelo chamado 
tataiuba, e o rosado araribá, os mais não dão tintas de suas 

                                                 
101 Ibidem.   
 

102 O termo, madeira-de-lei, foi criado para designar aquelas espécies de grande valor econômico que somente 
poderiam ser extraídas pelo governo português, ou através de concessões dadas por este.  
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cores, e, contudo, são estimados por sua formosura para fazer 
leitos, cadeiras, escritórios e bufets [...] 103 

Ainda nesse mesmo sentido, outro cronista, o francês Charles Ribeyrolles, 

escreveria em meados de 1800, durante suas viagens pelo Brasil: 

 
Quanto aos móveis, à marcenaria, haverá materiais mais 
finos, mais ricos em tonalidades do que a araribá, o óleo 
vermelho, o gandaru, o óleo pardo, o jacarandá, o vinhático, 
madeiras amareladas que tanto duram na água como no ar, e 
de que basta um só tronco para fazer-se uma piroga? E as 
árvores de tinturaria, as de goma ou de resina, que 
extraordinária variedade se encontra na mata virgem! 104 

 

A verdade é que poderíamos ficar aqui, por horas a fio, rememorando as palavras 

de tantos outros personagens que deixaram verdadeiras odes às madeiras 

brasileiras. Seria, entretanto, delongar-nos demasiadamente naquilo que já está 

manifesto; a quantidade, qualidade e diversidade altamente reverenciadas de 

nosso acervo madeireiro, resguardado naquele imenso arvoredo de que nos fala 

Pero Vaz de Caminha, “que é tanto e tamanho e tão basto e de tanta qualidade 

que não se pode calcular.” 105 

 

Diante disso, se nossas florestas retêm tanta beleza, tanta variedade de aromas, 

texturas e cores, como também nos contam André e José de Rebouças, em seu 

índice geral das madeiras do Brasil 106, não era de se estranhar que o mobiliário 

feito por aqui também despontasse, ao menos em parte, como reflexo dessa que é 

a “maior riqueza que o Creador concedeu à tua pátria”,107 no dizer dos referidos 

autores. E se até mesmo José de Almeida Santos, ilustre historiador de nossa 

mobília, chegou a afirmar que, “não regateando madeiras, a exuberância das 

florestas contribuiu para o registro da robustez dos móveis brasileiros” 108, o que 

mais dizer? Resta-nos, tão somente, acertar com o autor que “a arte está 

condicionada à natureza, à sociedade, ao tempo e ao lugar.” 109  

 

                                                 
103 SALVADOR, 1954, p. 39. 
 

104 RIBEYROLLES, 1941, p.32 
 

105 Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, Cit. In: BARDI, P.M.,1982, p.33 
 

106 Título da obra dos engenheiros André e José de Rebouças, publicada em 1877, que se propunha a fazer o 
primeiro “censo” das madeiras no Brasil. [BARDI, op.cit., p. 10]  
 

107 Parte do texto impresso no frontispício da obra de André e José de Rebouças. [Ibid.] 
 

108 SANTOS, J. A. op.cit., p. 128 
 

109 Ibid., p.129 [sem grifo no original] 
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Com essa idéia em mente, lembremos ainda que esse meio, esse lugar110 de que 

falamos aqui, é também da ordem do mito, sustentado pela “história” de um 

Brasil que rebenta no mundo como uma panacéia, um verdadeiro “paraíso 

terreal” 111, uma terra benemérita da ação divina, que num impulso de 

grandiosidade e benevolência, criara tão singular paisagem. Vale dizer, uma 

paisagem cultural, arraigada à memória de um povo-nação, que transcreve em sua 

bandeira, seus hinos e seus heróis nacionais, a imagem onírica de um verdadeiro 

jardim do Éden, repleto de tão grandes matas que, nas palavras de Brandônio, 

“davam indício de serem criadas logo depois do dilúvio universal.” 112   

 

É, pois, também dentro desse cenário, que a madeira floresce nos campos da 

cultura brasileira, sendo parte essencial daquilo que Joel Bonnemaison chama de 

geosímbolo, “um lugar, um itinerário, um acidente geográfico, que por razões 

políticas, religiosas, históricas ou culturais, possuem, aos olhos de certos grupos 

sociais ou povos, uma dimensão simbólica que alimenta e conforta sua 

identidade.” 113 Nos termos de Gimenez, “uma área geopoliticamente estratégica, 

[...] porém, também como paisagem, beleza natural, entorno ecológico, como 

objeto de apego afetivo a terra natal, como lugar de inscrição de um passado 

histórico e de uma memória coletiva.” 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Lembrar do conceito de lugar de GIDDENS [op.cit.] – Ver nota 67 
 

111 Termo usado pelo Visconde de Cairu para referir-se ao Brasil, em relato a D. João VI. [Cit. In: BARDI, P.M., 
op.cit., p.23] 
 

112 BRANDÃO, 1996, p. 17. 
 

113 BONNEMAISON, 2002, p. 90  

114 GIMENEZ, 2000, p. 94  
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CAP. 2  
 
A madeira e os pioneiros do móvel brasileiro 
 
 
Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva do 

presente. [...] Se não houver memória, a mudança será sempre fator de 

alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma de referência, e 

cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e solitária a cada 

momento, um mergulho do passado esvaziado para o vazio do futuro. 

    

Ulpiano Bezerra de MenesesUlpiano Bezerra de MenesesUlpiano Bezerra de MenesesUlpiano Bezerra de Meneses    
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Uma vez que tomamos partido de um discurso essencialmente histórico para 

sintonizar as questões que jazem na relação entre madeira e móvel no entorno da 

cultura nacional, não seria prudente deixar de contemplar, aqui, alguns dos 

personagens que, munidos daquela matéria-prima, contribuíram para germinação 

de um vocabulário próprio para o mobiliário brasileiro. Vale dizer, um vocabulário 

que se faria simbólico daquilo que chamamos de autóctone, fundado como parte 

de uma memória coletiva, tornada fonte de alimentação referencial para os 

nossos designers na contemporaneidade.  

 

Conquanto a nossa intenção não seja, como bem já dissemos, a de sublimar a 

madeira como única forma de identificação para o mobiliário brasileiro – sabendo 

que esse vocabulário de que falamos há pouco, também conjuga seus verbos em 

muitos outros dialetos, muitos caminhos diferentes – alertamos desde já que, 

aqui, a história será enfatizada a partir da obra e trajetória daqueles agentes 

precursores que estabeleceram, no Brasil, uma vívida relação entre design, 

madeira e mobiliário. Isto não significará, entretanto, que estejamos imbuídos do 

desejo de expelir da narrativa, os personagens que buscaram em tantos outros 

meios, uma forma de expressar a brasilidade em nosso móvel. Trata-se, isto sim, 

de uma escolha metodológica, justificada na simples intenção de trazer à cena, 

um teor de profundidade um pouco maior naquilo que é inerente e essencial à 

temática deste trabalho. 

 

Decerto é que, ainda assim, será impossível abarcar o assunto em toda sua 

extensão histórica; e se vez por outra, alguns nomes expressivos acabarem sendo 

excluídos, isto não se deverá a pouca importância de seus feitos, mas ao fato de 

que, como em toda pesquisa, escolhas se fazem necessárias à todo momento. E 

em nosso caso, essas escolhas se fizeram no sentido de dirigir o foco àqueles que 

foram, em nosso ver, os mais prolíficos, principais responsáveis não apenas pela 

criação de uma linguagem nacional para o mobiliário, mas também pela 

autenticação da madeira como parte integrante desse tão vasto e diverso 

“dicionário do móvel brasileiro”. 
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2222.1 .1 .1 .1     

O ModernoModernoModernoModerno    e o MóvelMóvelMóvelMóvel    de Madeirade Madeirade Madeirade Madeira no Brasil. 

 

 

 

Como pudemos ver brevemente no capítulo passado, até as primeiras décadas do 

século XX, a fisionomia do móvel no Brasil pouco havia mudado em relação ao final 

do século anterior. Uma vez que àquela ocasião, a decrépita cultura cafeeira, 

mesmo abalada por sucessivas crises, ainda persistia em manter-se de pé, junto a 

ela preservara-se um gosto historicista pelos móveis em “estilo antigo”, que agora 

também confeccionados em série, chegariam a desfrutar de ares quase burlescos, 

obstruindo os interiores com suas formas e ornamentos sobrecarregados. 

 

Nesse ambiente, embora a guerra e a concomitante interrupção das importações 

européias, bem como o desembarque de muitos imigrantes empreendedores, 

tenham patrocinado um notável impulso no processo de industrialização no Brasil, 

nosso móvel continuava ainda batendo na mesma tecla - a de um passado que se 

mostrava incoerente não apenas com os desígnios de uma produção seriada, mas 

também com o semblante de uma nova sociedade, cada vez mais urbana.  

 

Em contrapartida, mais ou menos àquele mesmo período, dois episódios podem ser 

ditos como significativos, se não efetivamente a uma modernização do móvel no 

Brasil, com certeza como ensaio a uma racionalização de seu desenho, 

prerrogativa cogente aos ditames de uma produção industrial. O primeiro é a 

disseminação dos móveis em madeira vergada do austríaco Michael Thonet, que a 

par do despojamento de excessos formais e ornamentais – síntese moderna das 

formas do art nouveau - assim como de seu projeto direcionado para a produção – 

da matéria-prima à embalagem – constituíram-se naquilo que podemos chamar de 

“germe do design industrial”. O segundo corresponde à criação e confecção, no 

Brasil, da Cama Patente, projetada em meados de 1915 pelo imigrante espanhol 

Celso Martinez Carrera, com o intuito de suprir a demanda pelas camas de ferro 

tubular que, até antes da suspensão do comércio com a Europa, eram importadas 

da Inglaterra. Embora nossa cama fosse, na verdade, uma versão em madeira 

daqueles exemplares, acabou representando, a respeito de um desenho limpo e 

despido de apêndices, uma grande inovação para o campo da indústria do móvel 
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no Brasil, numa atitude que acabaria antevendo alguns preceitos fundamentais 

para o nascimento do design no país.  

 

Na realidade, a exemplo dos móveis Thonet, “podemos considerar o design desta 

cama, um verdadeiro manifesto a favor da modernidade e da funcionalidade no 

móvel, que trouxe alterações profundas em termos de projeto, da execução, dos 

processos construtivos, da comercialização, do consumo e dos padrões de gosto no 

setor”. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, apesar de sua abrangência e aceitação em praticamente todo território 

nacional, aqueles móveis constituíam-se ainda como eventos isolados, vez que, 

aqui, o gosto geral continuava sendo regido pelo saudosismo eclético. E embora no 

Velho mundo já ecoassem, desde o final do último século, os conceitos de uma 

arte mais livre, pautada sobre um racionalismo pós - Revolução Industrial, no 

Brasil foi somente a contar do dia 11 de fevereiro de 1922, com a abertura da 

Semana de Arte Moderna, que se reclamou a urgência de instaurar um novo 

                                                 
115 SANTOS, M.C.L., op.cit., p. 17 
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Cadeira de Michael Thonet 
Brasil - Início do séc. XX 
[GALLI, 1988] 
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Cama Patente 
Celso Martinez Carrera, 1915 
[BAYEUX, 1997] 
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espírito para as artes, capaz não somente de dialogar com as correntes vanguardas 

estrangeiras, mas acima de tudo, de afirmar nossa própria identidade. É sob a 

sombra dos preceitos Modernistas implantados naquela semana que o país vai, 

enfim, insurgir-se avessamente aos arcaicos moldes do Ecletismo acadêmico, 

bradando sua “independência cultural” sob a regência de um pequeno grupo de 

intelectuais e artistas iconoclastas, liderados por Mario e Oswald de Andrade. 

 

É conveniente notar, entretanto, que na esfera da arquitetura e do mobiliário, as 

mudanças não se processariam tão imediatamente quanto em outros ramos da 

arte. E o que talvez seja ainda mais interessante é que, a despeito dum forte 

sentimento nacionalista pregado pelo Movimento, a influência estrangeira 

acabaria se tornando decisiva na germinação das primeiras obras de caráter 

Moderno no Brasil, as quais seriam forjadas pela presença marcante de figuras 

como a do suíço John Graz, do lituano Lasar Segall e do russo Gregori 

Warchavchik. Ainda que trilhando caminhos que não deixavam quaisquer rastros 

de um semblante nacional, o experimentalismo desses forasteiros acabaria 

instituindo o princípio de um verdadeiro processo de transição para o Modernismo 

no Brasil, que passou a conhecer, não somente os conceitos de uma nova 

arquitetura, mas também as formas de um mobiliário bem à moda do Art Decó. 
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Interior moderno- Art Déco. 

John Graz - Anos 30 
[SANTOS, 1995] 
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Cadeira Moderna- Art Déco. 
John Graz- Anos 30 
[BAYEUX, 1997] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    39393939....    
 

Cadeira Moderna - Art Déco. 

Lasar Segall -1932. 
[GALLI, 1988] 
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Sofá Moderno - Art Déco. 
Lasar Segall – Anos 30. 
[SANTOS, 1995] 
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Poltrona Moderna - Art Déco. 
Gregori Warchavchik – Anos 30. 
[GALLI, 1988] 
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Por outro lado, se as iniciativas pioneiras daqueles estrangeiros foram encontrar 

abrigo em São Paulo, cidade berço de nosso Modernismo, vale lembrar que ali 

também era o jazigo de um senil baronato cafeeiro, que fugido de suas Casas-

Grandes, habitavam agora na pompa de palacetes urbanos, ornados com as modas 

ecléticas e outros estilos que eram confeccionadas, sobretudo, pelo Liceu de Artes 

e Ofícios. 116 Nesse panorama, que perdurara também entre as décadas de 30 e 40, 

serão instituições como essa que vão ditar os padrões da arquitetura e do 

mobiliário no Brasil, ao passo em que as ínfimas experiências Modernas, como as 

casas de Warchavchik e os interiores de Graz, continuarão causando verdadeiro 

furor e indignação em uma sociedade purista, que não via com bons olhos a 

introdução de conceitos tão inovadores. 

 

A verdade é que, embora os iconoclastas de 22 tenham dado início à maior ruptura 

cultural de nossa história, o estilo de vida Moderno só seria assimilado no Brasil ao 

longo das décadas seguintes, de forma lenta, gradual e inexorável. Nesse meio 

tempo, o caráter vernáculo alcançado pelos outros ramos da arte, acabaria 

chegando também ao campo da arquitetura e, posteriormente, do mobiliário, com 

obras que deixariam de ser pura e simplesmente Modernas para também se 

tornarem brasileiras em sua essência. E acertaremos com Maria Cecília Loschiavo 

que o patrimônio artesanal do trabalho com a madeira teve papel primordial nesse 

processo.  

 

A riqueza deste patrimônio acumulado por mais de quatrocentos 
anos e o esmero da mão de obra, associados à generosidade de nossa 
flora, estabeleceram uma verdadeira tradição do móvel em madeira 
no Brasil, que voltará a emergir, com muita força, na obra de alguns 
designers do século XX [...] 117 

 

Isso se confirmará, tão logo, pelo despontar daquele que é, por muitos, 

considerado o progenitor de nosso móvel - Joaquim Tenreiro – de quem já falamos 

brevemente no capítulo anterior. E se a história já nos mostra que o mobiliário 

moderno brasileiro nascera, nos idos dos anos 40, pelas mãos habilidosas do 

mestre português, não será mera conjectura afirmar que seu parto se fez sob a 

sombra de nossos jacarandás, numa atitude que consagraria a madeira como 

elemento referencial para nosso design, primo caminho aberto pelo qual tantos 

outros se iriam enveredar. 

                                                 
116 Instituição renomada, referência na formação de artista e mestres artesãos da época.  
 
117 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.17 
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No entanto, se os primeiros anos da década de 40 foram fecundos na concepção 

de uma linguagem brasileira para o mobiliário, vale lembrar que sua amplitude 

resignou-se à atitude pontual de Tenreiro. E o que era ainda mais grave é que esta 

mesma atitude, conquanto pioneira, continuava atrelada aos moldes de uma 

produção essencialmente artesanal e elitista, fato que não deixava margem para 

uma efetiva dispersão do gosto moderno no país.  

 

Diante desse quadro, se fazia necessário, senão mesmo emergencial, ir além de 

uma mera renovação da linguagem. Era preciso agora, revitalizar o móvel 

brasileiro num sentido mais largo, ampliando seu vocabulário formal à lógica de 

uma produção seriada, única capaz de enraizar o moderno no cotidiano nacional. 

E isso se fará ainda na década de 40, logo após a chegada do navio Barão de 

Jacegui aos portos cariocas, quando lá desembarcaram personagens que foram 

responsáveis por trazer proposições fundamentais ao amadurecimento do móvel 

moderno no país. Era aquela “Missão Italiana” de que falamos anteriormente. 

 

O fato é que, fugidos da guerra, esses artistas e intelectuais italianos chegavam de 

um mundo em que a produção industrial de móveis modernos já não era nenhuma 

novidade. E tamanho deve ter sido o choque daqueles, ao se depararem com um 

país que, embora já mostrasse as linhas de uma arquitetura moderna, não possuía 

 

 

 
FIGFIGFIGFIG    44442222....    
 

Poltrona de embalo. 
Joaquim Tenreiro, 1947. 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    44443333....    
 

Poltrona Três Pés. 
Joaquim Tenreiro, 1947. 
[CALS, 1998] 
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uma indústria de móveis que a acompanhasse. Choque inicial que logo se 

transformou no vislumbre de uma grande oportunidade - para o Brasil e para 

aqueles imigrantes – pois se aqui havia um patente descompasso entre a 

arquitetura e os interiores, havia também um ambiente propício a mudanças. Era 

a vez de darmos os primeiros passos rumo a uma produção efetiva de móveis 

modernos no país; e isso se fará por mãos italianas, num Brasil que, aos poucos, se 

mostrava aberto à modernização.  

 

Dentro deste contexto há que se destacar a obra da arquiteta Lina Bo Bardi, que 

já em 1947, ao projetar as primeiras instalações do Museu de Arte de São Paulo, 

se surpreendia com a ausência, no mercado, de móveis modernos - adequados aos 

recém-criados ambientes daquela instituição. 

 
Nós viramos São Paulo inteiro e não achamos ninguém que tivesse 
uma cadeira moderna. Fomos obrigados a desenhá-la. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, Lina foi uma das primeiras a tomar ciência de que, apesar das 

pontuais iniciativas de Graz, Segall, Warchavchick e Tenreiro, o Brasil continuava 

carente, não apenas de móveis modernos, mas também de uma produção 

moderna. E se o vislumbre desse cenário veio em 1947, a atitude viria logo no ano 

seguinte, quando se associou ao arquiteto Giancarlo Palanti para fundar o Studio 

de Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau-Brasil, num episódio em que foram 

lançadas as sementes de uma nova forma de projetar o móvel moderno no Brasil, 

calcada numa racionalização do desenho, voltado para a produção seriada.  

 

                                                 
118 FERRAZ, 1993, p. 50. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    44444444....    
 

Cadeira dobrável e empilhável  

Projeto de Lina Bo Bardi para o auditório 
do Museu de Arte de São Paulo, 1947. 
[FERRAZ, 1993] 
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Mas as contribuições de Lina Bo Bardi não se restringem à implementação de uma 

produção efetiva de móveis modernos no país. E se aqui enfatizamos a obra dessa 

italiana, naturalizada brasileira em 1951, é pelo simples fato de que ela, 

diferentemente da maioria de seus compatriotas desembarcados no Brasil, 

procurou sintonizar a produção seriada de móveis modernos com as 

particularidades brasileiras. Pois Lina foi, para além de arquiteta e designer de 

móveis, pesquisadora incansável da nossa cultura. 

 

Empenhada na busca de nossas especificidades, ela percorreu as tortuosas veredas 

deste imenso Brasil, buscando nas idiossincrasias da cultura material do caboclo, 

do sertanejo, do pantaneiro e de tantos outros tipos humanos do país, a essência 

natural do design brasileiro. E foi imbuída desse espírito que se embrenhou 

também, na pesquisa pelas matérias-primas nacionais, aquelas que, enquanto 

condizentes com o nosso clima, disponibilidade e meios produtivos, fossem 

capazes de transcender de suas materialidades para se tornarem verdadeiras 

formas de expressão, elementos distintivos do móvel moderno brasileiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale lembrar ainda que, se é nesse ambiente que aflorarão as fibras, a chita e o 

couro, a madeira não será relegada ao esquecimento. Pelo contrário, é aí que será 

ratificada sua nacionalidade, uma vez que, nessa busca pelas matérias-primas 

nacionais, Lina também contemplou o estudo pioneiro da diversidade de nossas 

espécies nativas, trazendo ao palco do mobiliário, madeiras como a cabreúva e o 

pau-marfim, que logo passaram a dividir a cena com nosso já afamado jacarandá. 

Na verdade, a própria Lina Bo Bardi vai afirmar que, na concepção de suas peças, 

 

FIGFIGFIGFIG    45454545....    
 

Cadeira em compensado e fibra natural  
Lina Bo Bardi - Studio de Arte Palma. 
[FERRAZ, 1993] 
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“o ponto de partida foi a simplicidade estrutural, aproveitando-se a 

extraordinária beleza das veias e da tinta das madeiras brasileiras, assim como 

seu grau de resistência e de capacidade”. 119 

 

É bem verdade que aqueles “eram móveis ainda ligados a esquemas culturais 

europeus”, 120 tendo em vista que toda essa simplicidade estrutural, bem como a 

preocupação constante com a seriação do móvel, decorrem daquele teorema 

forma/função, lançado pelas vanguardas européias. Porém, é verdade também 

que a obra de Lina não se fez alheia aos temas das particularidades brasileiras, 

sendo notória a sua preocupação em aclimatar os conceitos daquelas vanguardas 

aos desígnios de nossa terra, sobretudo “com o uso dos materiais nativos e com 

uma atenção aos modos de vida e de produção tradicional de objetos no Brasil”. 

121 E nesse cenário, a madeira, que já emanava um teor de nacionalidade com 

Tenreiro, terá este caráter sancionado por entre os traços de nossa cultura 

popular, isto feito sob o invólucro racionalista de um moderno design industrial.   

 

Embora o Studio de Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau-Brasil tenham durado 

pouco mais de dois anos, suas experiências com o desenho e a produção seriam o 

estopim de um projeto real de modernização do móvel brasileiro. E tão logo os 

anos 50 mostrassem sua face, este projeto encontraria o terreno fértil para sua 

implementação, acompanhando uma época de grande efervescência cultural e 

desenvolvimento econômico, intensificada na segunda metade daquela década 

pelo plano de metas do, então presidente, Juscelino Kubitcheck.  

 

A idéia de J.K. era clara – tirar o país do atraso em que se encontrava para lançá-

lo, definitivamente, na modernidade. E para isso era necessário expandir nossa 

economia e incrementar nosso parque industrial, abrindo as portas e janelas do 

Brasil ao capital estrangeiro e às multinacionais que vinham com ele. Mas era 

necessário ir além. Precisávamos “renovar nossa cultura”, modernizar nossas artes 

e nosso estilo de vida, afastando-nos de certos valores retrógrados que 

empacavam nosso progresso.  

 

                                                 
119 FERRAZ, op.cit., p.56. 
 
120 BARDI, 1971, p.16. 
 
121 SANCHES, 2001, p. – 33 
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É nesse sentido que Juscelino passará de presidente à “marchand” das artes 

modernas no Brasil, fazendo da construção da nova Capital Federal – Brasília - uma 

verdadeira vitrine para esse admirável mundo novo, plataforma para muitos 

designers que trouxeram, também para o campo do mobiliário brasileiro, os seus 

“cinqüenta anos em cinco”. 122 

 

Naquela época, Brasília era uma consumidora voraz de móveis. 
Sentimos que, para satisfazer os arquitetos de lá e de outros 
centros, teríamos que fabricar móveis com um design apurado123 

 
Assim é que, da confluência de tantos fatores, veremos brotar aquelas sementes 

lançadas por Lina Bo Bardi na década anterior, fertilizadas por um projeto de um 

“Brasil Novo”, calcado no desenvolvimento e dispersão de uma mentalidade 

moderna. E essas sementes irão germinar pelas mãos de outros designers, que 

embalados ao som da Bossa-Nova, trouxeram empreendimentos que foram vitais à 

concretização de uma produção efetiva de móveis modernos no Brasil. Muitos 

desses, é importante que se lembre, o fizeram com o suporte material de uma 

velha conhecida nossa – a madeira. 

 

Nesse contexto há que se destacar o surgimento da Móveis Z (Zanine, Pontes & 

Cia), a Mobília Contemporânea, a Móveis Branco & Preto e a Oca, que ao lado da 

pioneira Langenbach & Tenreiro, fundada na década anterior, ajudariam a firmar 

um dos momentos mais prósperos do mobiliário brasileiro, numa época em que 

este começaria a viver seus anos dourados. Sob o alento daquela “febre 

modernista” que se alastrava país adentro, “cada uma dessas empresas, animadas 

à sua maneira por diferentes partidos de desenho, foi responsável pelo início da 

produção em série do móvel em nosso país, que começou a superar o estágio do 

artesanato do móvel único e dos modelos exclusivos.” 124 

 

Começaremos pela Móveis Z, empreendimento do baiano José Zanine Caldas, que 

explorou as potencialidades da madeira compensada e dos processos industriais 

para dar vazão ao seu desejo de tornar o móvel moderno, de desenho limpo, e de 

boa feitura, um bem mais acessível. 

                                                 
122 Lema da campanha de Juscelino Kubitcheck, que pretendia tirar o país do atraso através de um plano de 
metas que visava à modernização do país.  
 
123 Depoimento de Milly Tepperman In: DESIGN & INTERIORES, São Paulo, n. 05, novembro de 1987. 
 
124 GALLI, op.cit., p.30 
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Eu acreditei no começo da industrialização brasileira, certo de que 

iríamos desfrutar mais suas conquistas. Por isso embarquei no 

processo de industrialização e a promovi no âmbito do móvel [...] 

Nessa época, o móvel era produzido artesanalmente e, com a 

industrialização, eu consegui baratear o custo.125 

 

Comercializados em grandes magazines, os móveis Z eram consumidos, 

principalmente, por uma crescente classe média; e essa popularização se fazia 

possível através de um sistema mecanizado para fabricação em série, que 

permitiu criar peças razoavelmente baratas, de bom desenho e com baixo custo 

operacional. Concorrem também, nesse sentido, o fato de que aqueles móveis 

eram configurados dentro da lógica da modulação e do aproveitamento racional da 

matéria-prima, o que era feito “através de um planteamento especial da madeira, 

produzindo elementos componíveis que iam sendo estocados e montados de 

acordo com a solicitação comercial.” 126 

 

Por tudo isso é que as experiências de Zanine com a Móveis Z, se destacarão 

dentro de um cenário em que ainda imperava o móvel artesanal ou as conjecturas 

de uma produção seriada, quiçá industrial. Pois aquele baiano era homem de 

pensar, mas sobretudo, de fazer. E enquanto a maioria de seus contemporâneos 

ainda aguardavam o nascimento de uma indústria tecnologicamente mais capaz, 

esse arquiteto, designer e mestre conhecedor da madeira, usou aquilo que tinha 

em mãos, articulando um desenho coeso com as limitações de uma indústria ainda 

precária. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Depoimento de Zanine à Maria Cecília Loschiavo – SANTOS, M.C.L., op.cit., p.104. 
 
126 Ibid., p.107. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    44446666....    
 

Zanine Caldas (ao centro), mostrando 
seus desenhos ao sócio Sebastião Pontes 
(á direita) e aos funcionários da fábrica. 
 
[Foto de Hans Günter Flieg – Acervo do 
Instituto Moreira Salles] 
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Pautada naqueles mesmos princípios, a Móveis Z manteria suas portas abertas até 

meados de 1961, quando um incêndio destruira a fábrica.  Àquela altura, Zanine 

já havia encerrado sua participação na empresa, que há muito não acompanhava 

seu espírito inovador.  

 

Eles estavam ganhando muito dinheiro e era só o que interessava. 

Não consigo ser assim, sempre preciso me aprimorar. Acabamos nos 

desentendendo e saí. Fizeram chantagem comigo para me pagar 

pouco. Em compensação, peguei os desenhos não executados e 

destruí todos.127 

 

Mas Zanine não perceceu fronte aquele episódio. Pelo contrário, aquela foi a 

oportunidade para alçar novos vôos, buscar novas formas de expressão para seu 

gênio criativo. É então que, após algumas experiências com a criação de móveis 

de ferro, o mestre baiano resolve retomar aquela matéria-prima com a qual já se 

afinava desde os tempos de maquetista – a madeira. Desta vez, no entanto, sob 

uma abordagem artesanal, completamente avessa àquela da Móveis Z.  

 

Foi em meados de 1968, na cidade baiana de Nova Viçosa, que Zanine deu início a 

esta nova fase em sua carreira, concebendo sobre velhas canoas e resíduos de 

desmatamento, aquilo que chamou de “móvel-denúncia”. Engajadas numa 

pioneira atitude preservacionista, aquelas “esculturas funcionais” seriam 

determinantes para a disseminação das premissas de um “design ecológico” que, 

até hoje, continua influenciando toda uma geração de designers no Brasil. 

                                                 
127 LEON in: Design & Interiores, 1989, p.138. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    44447777....    
 

Cadeira em compensado e Estofado, 
produzida pela Móveis Z nos anos 50. 
 
[Foto de Hans Günter Flieg – Acervo do 
Instituto Moreira Salles] 
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[...] Lá em Nova Viçosa eu faço uma denúncia, dou um testemunho: 

ao ver aquelas madeiras imensas serem queimadas e jogadas fora, 

eu pego a madeira bruta e transformo em móvel, nas dimensões 

naturais. Aí eu também peco, porque uma peça dessas, só pode 

adquirir quem tem dinheiro.  128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando novamente à lógica da produção em série, despontará também a figura 

do francês Michael Arnoult, que em 1955 funda a Mobília Contemporânea, 

empresa que adotou, em todos os sentidos possíveis, uma lógica industrial para 

criação e fabricação de móveis modernos no Brasil. Atuando sempre e 

teimosamente no sentido de sua popularização, este empreendimento configuraria 

um episódio sem precedentes na história de nosso mobiliário, num momento em 

que se abririam novos paradigmas criativos e produtivos para o design nacional. 

 

O fato é que, àquele tempo, Arnoult se apercebera de que a verticalização dos 

espaços havia criado um novo público, restrito de espaços para manter os velhos 

móveis, mas amplo no desejo de vestir seus apartamentos com uma roupagem 

moderna. Vale lembrar, uma roupagem que consumiam nas revistas, mas que 

ainda não lhes cabia nos bolsos. E se era necessário provê-los daquilo que queriam 

ter e podiam pagar, outra forma não havia de fazê-lo que não através de uma 

produção industrial em larga escala. Foi o que fez Arnoult. 

 
Nos anos de 1950, não existiam produtos para ocupar os interiores 
dos novos e modernos apartamentos que surgiam. Os brasileiros não 
tinham opções. Modelos de revistas eram copiados para que os 
marceneiros os executassem. Para nós, isso era uma grande 

                                                 
128 Depoimento de Zanine à Maria Cecília Loschiavo – SANTOS, M.C.L., op.cit., p.104. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    44448888....    
 

Namoradeira de balanço  

Exemplo dos Móveis-Denúncia de Zanine 
 
[www.architonic.com] 
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oportunidade e abraçamos a idéia de oferecer ao público algo que 
não havia na época: móveis de bom desenho, acessíveis a todos. 129 

 

É bem verdade que, antes mesmo da Mobília Contemporânea, outros designers já 

haviam incursionado pela indústria e pela fabricação seriada de móveis modernos – 

como é o caso de Zanine – mas o próprio Arnoult nos lembra que aquelas eram 

séries ainda muito pequenas, e não atingiam todo espectro social a que se 

propunham. Nesse sentido, o que fará da Mobília Contemporânea um “divisor de 

águas” na história do mobiliário brasileiro, não é apenas o caráter inovador de seu 

desenho e produção, mas também a amplitude de seus feitos. 

 

O interessante é que Arnoult não contava com uma indústria de ponta para 

empreender suas idéias, que tomaram corpo mesmo, foi de sua genialidade 

racionalista, que primou pela economia de recursos em todas as etapas do 

projeto. E a madeira, sendo material encontrado em abundância, fácil de ser 

transformado e com baixo custo energético, acabou eleito por ele como pano de 

fundo para sua criação, tornando-se uma constante em seu trabalho, mesmo após 

a falência da Mobília Contemporânea, em 1973.  

 

Mas para falar da inovação trazida por aqueles móveis, não bastará falar da 

parcimônia de recursos materiais, nem tampouco de seu desenho de linhas sóbrias 

e estrutura despojada, pois no tocante à seriação do objeto, a Mobília 

Contemporânea foi muito além. Referimo-nos, sobretudo, ao conceito de 

modulação lançado por Arnoult, em que os elementos estruturais dos móveis eram 

todos configurados segundo uma medida padrão - 45 centímetros - o que permitia 

criar uma grande variedade de modelos através da combinação entre estes 

diversos elementos.  

 

De eliminação em eliminação, conseguimos reduzir o total de peças 
a aproximadamente cem. O resultado não é ruim se considerarmos 
que com esses cem pedaços de madeira podemos compor 53 móveis 
diferentes – o que dá uma média de dois pedaços por móvel – e que 
o móvel geralmente é formado de cinco a sete peças. 130 
 

Mas a racionalização, para Arnoult, não era o objetivo principal. Era, na verdade, 

um meio para um fim muito maior – a popularização do “móvel de bom desenho”. 

E é com essa idéia em mente que, em meados de 1970, vai inovar também na 

                                                 
129 ARNOULT in: LEAL, 2002, p.101 
 
130 Cit in: SANTOS, M.C.L., op.cit., p.138 
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forma de distribuição de seus produtos, com o sistema Peg-Lev – móveis 

desmontaveis, vendidos em caixas, em bancas de jornal. Atitude visionária que 

acabou não encontrando resposta do mercado daquela época, mas é certo que ali, 

já se previa uma tendência futura, consolidada nos anos 80 por empresas como a 

IKEA e a Tok & Stok.  

 

Será, portanto, pautado numa perseguição contínua pela tríade DESIGN / BAIXO 

CUSTO / PRODUÇÃO INDUSTRIAL, que Arnoult vai quebrar com os tradicionais 

esquemas de fabricação no Brasil, construindo sob os riscados veios da madeira, 

um móvel repleto de contemporaneidade, capaz de transpor sua época 

completamente imune à ação devastadora dos modismos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correndo numa direção diferente da Móveis Z e da Mobília Contemporânea surgirá,  

em 1952, a loja Branco & Preto Decorações e Artesanato, numa iniciativa que, 

embora descompromissada com uma proposta de popularização do móvel 

FIGFIGFIGFIG    49494949....    
 

Poltrona da linha Peg-Lev, 1972.  

 
 Produzidas com estrutura de madeira 
(pau-ferro ou imbuia) e com assento e 
espaldar em couro, esta cadeira era 
completamente desmontável, visando 
também a exportação.  
 
[SANTOS, 1995] 

 

 

FIGFIGFIGFIG    55550000....    
 

Anúncio demonstrando a montagem 

da Poltrona Peg-Lev. 
 
[Design & Interiores, 1992] 
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moderno, teve grande valor na consolidação de uma linguagem brasileira para o 

mesmo. Empreendida por um grupo de jovens arquitetos, do qual fazem parte 

Roberto Aflalo, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Plínio Croce, Carlos Millan e Chen Y 

Hwa, a Branco & Preto surgirá da necessidade daqueles profissionais em dispor de 

um mobiliário coerente com a arquitetura moderna que já praticavam em seus 

escritórios. Nesse sentido, a idéia era clara: “fazer uma loja que vendesse móveis 

de desenho moderno, com matéria-prima brasileira e acabamento impecável”. 131 

 

Nascida como uma atividade secundária de seus fundadores, é natural que o móvel 

da Branco & Preto fosse uma continuidade de seus projetos arquitetônicos, e isso 

acabaria por direcionar as propostas para uma elite intelectual e financeira, que 

ainda eram os grandes consumidores do moderno naquela época.  

 

Procuramos fazer um desenho entre o móvel tradicional e o móvel 
racionalista. Nessa época nós fazíamos casas para pessoas de posses, 
que não tinham opção de mobiliário moderno; então criamos um 
tipo de móvel de alta qualidade, bem acabado, com um design 
moderno que se encaixasse na arquitetura dessas residências. Não 
era um moderno revolucionário ou pensado para a produção em 
série como os móveis da Bauhaus. 132 

 

Num sentido mais amplo, os móveis da Branco & Preto se assemelharão àqueles 

produzidos por Tenreiro, calcados numa fabricação elitista de pequenas séries, 

onde imperavam o jacarandá-da-bahia e a palhinha, utilizados como forma de 

expressão nacional. Além dos tecidos listrados, que foram a marca registrada da 

empresa, a obra daqueles jovens arquitetos vai se diferenciar, sobretudo, pela 

adoção inédita de uma produção completamente terceirizada – da estrutura dos 

móveis aos estofamentos – o que foi, talvez, o maior fator de inovação do 

empreendimento.  

 

Por outro lado, vale lembrar que, apesar de alheios à popularização do móvel 

moderno no Brasil, a Branco & Preto acabou, ainda que indiretamente, 

contribuindo para esse fim. Pois a loja era, para além de ponto de venda, 

ambiente de discussão,  vitrine de novos conceitos, abertos aos olhos de quem 

quisesse ver. Assim é que, enquanto não disseminassem o móvel em si, ajudavam 

a disseminar o gosto pelos mesmos. 

 
                                                 
131 AFLALO, 2005, p.8 
 
132 Cit. In: SANTOS, M.C.L., op.cit., p.138 
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Outro empreendimento de grande peso surgido na década de 50 foi a Oca, do 

arquiteto Sérgio Rodrigues, empresa que já trazia implícito no próprio nome, o 

ideal de seu criador: resgatar os valores mais genuínos da cultura nacional para 

traduzí-los em móveis modernos, repletos de brasilidade. 

 
Oca é a casa indígena. [...] Nela os utensílios, o equipamento, os 
petrechos e paramentos pessoais, em tudo se articula e integra, 
com apuro formal em função da vida. A simples escolha do nome 
define o sentido da obra realizada por Sérgio Rodrigues e seu 
grupo.” 133 

 

E foi seguindo as trilhas abertas por Joaquim Tenreiro e Lina Bo Bardi que aquele 

arquiteto “fazedor de móveis”, como ele mesmo se auto-denomina, traçou seu 

próprio caminho. Do mestre português, o retorno à tradição pelo resgate do 

jacarandá e da palhinha, tão comuns em nosso móvel colonial. Da arquiteta 

italiana, a apaixonada busca pelas raízes da cultura brasileira. Tudo isso, 

misturado num caldo em que vai despontar uma uma nova proposta, uma 

linguagem ímpar, na qual Sérgio vai se aproximar, como ninguém, dos valores 

comuns à nossa identidade. E ele o fará na configuração de móveis que vão 

sintetizar o estilo de vida do brasileiro, acostumado à informalidade do balanço 

                                                 
133 Depoimento de Lúcio Costa sobre a Oca, de Sérgio Rodrigues – Cit. In: SANTOS, M.C.L., op.cit., p.126 
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Cadeira em jacarandá e palhinha. 
Projeto de Jacob Ruchti para a Branco 
& Preto, 1952 
 
[AFLALO, 2005] 
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Croqui da Cadeira MF7 
Projeto de Jacob Ruchti e Miguel Forte 
para a Branco & Preto. 
 
[AFLALO, 2005] 
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das redes, ao frescor dos assentos de palhinha, ao calor da madeira, à robustez 

dos antigos móveis de fazenda e à simplicidade despojada das casas bandeiristas. 

 

É bem verdade que, antes mesmo da fundação da Oca, essa busca pelo nacional já 

se processava na prancheta de Sérgio Rodrigues. “É uma atitude que já estava 

presente desde a primeira peça de sua lavra, o banquinho mocho, de 1954, que 

ele diz inspirado no “banquinho da leiteira” e em que retoma uma tipologia de 

móvel muito presente na história do país, da tradição indígena à popular”. 134 Mas 

será mesmo na Oca que ele vai encontrar ambiente profícuo à vazão de seu gênio 

criativo, quando vai retomar as lições de marcenaria aprendidas na oficina de 

fundo de quintal de seu tio-bisavô, para concretizar o sonho de criar um móvel 

essencialmente brasileiro - da matéria-prima ao desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale lembrar que a preocupação com o móvel em série não era uma premissa 

daquela empresa – até mesmo porque, a exuberância criativa e os detalhes 

minuciosos dos desenhos de Sérgio eram um empecilho à sua industrialização. Os 

móveis ali produzidos se orientavam muito mais pela qualidade dos materiais e do 

acabamento artesanal primoroso do que, propriamente, pela sua racionalização. E 

para falar bem francamente, racionalização não era palavra que combinasse com 

aqueles  móveis do mestre carioca, remarcados por uma linguagem estética que 

prezava pela robustez estrutural – a chamada “estética da grossura”, que ficou 

assinalada em sua obra como uma característica brasileira. 

 

Somente na década de 60 é que Sérgio resolveu enveredar-se pelo mundo da 

produção seriada com a Meia-Pataca, empresa que concebeu para atender aquele 

                                                 
134 BORGES, A., 2005, p. 19. 
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Banco Mocho, 1954 
Um dos primeiros projetos de Sérgio 
Rodrigues. 
 
[BORGES, 2005] 
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público que não podia pagar pelo labor dos detalhes artesanais, nem pelo tanto de 

couro e jacarandá que era usado nos móveis da Oca. Ali era oferecido um móvel 

mais racional e de custo mais razoável, mas que nem por isso, era menos 

brasileiro; pois Sérgio jamais arredou o pé daquela que foi a maior diretriz de sua 

obra – a brasilidade no móvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese icônica dessa busca implacável do arquiteto carioca será a criação, em 

1957, da Poltrona Mole, um capítulo à parte não somente na trajetória de seu 

desenhista, mas na própria história do mobiliário brasileiro, quando este, 

finalmente, mostrou alguma oposição à escola bauhausiana e aos radicais valores 

racionalistas que preconizavam. E ainda que os conceitos de Groupious tenham 

continuado a angariar adeptos – sobretudo na década de 60, com o surgimento da 

ESDI e de outros estabelecimentos de ensino calcados naqueles preceitos – Sérgio 

Rodrigues abria, com a poltrona mole, uma porta de saída, pela qual 

abandonávamos a clausura do ângulo reto para adentrar no mundo de curvas a que 

o brasileiro há muito se habituara. 
 

Ah, a Poltrona Mole! Quem nunca se sentou numa não sabe o que 
é...; perdão, na poltrona Mole não se senta, refestela-se, repimpa-
se, repoltreia-se. É um regaço de jacarandá, tiras de couro e 
almofadas, que entrou para a história do mobiliário brasileiro na 
mesma época, e com a mais força expressiva, da Bossa Nova. Como 
também fez sucesso no exterior, com o nome de Sheriff Chair, as 
comparações com “Garota de Ipanema” e Brasília não puderam ser 
evitadas. Um dos emblemas do fastígio cultural que o Brasil viveu 
nos anos JK – quando vencemos duas copas do Mundo e inventamos 
um samba diferente, a revista “Senhor” e o Cinema Novo –, a 
Poltrona Mole foi a resposta que tínhamos para dar à tirania de 
Bauhaus. Uma Garrincha de quatro pernas driblando o racionalismo 
teutônico.135 

                                                 
135 Depoimento do jornalista Sérgio Augusto sobre a Poltrona Mole – O GLOBO, 06/09/1997 
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Poltrona Tonico, 1963 
Projeto de Sérgio Rodrigues para a 
Meia-Pataca. 
 
[www.sergiorodrigues.com.br] 
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O fato é que Sérgio Rodrigues e a Oca, assim como todos os empreendimentos 

supramencionados, além de outros que não citamos, como a Unilabor de Geraldo 

de Barros e a L’atelier de Jorge Zalszupin, vão surgir num momento em que o 

Brasil ainda começava a descobrir suas potencialidades culturais. Mas  obra do 

arquiteto carioca vai diferenciar-se das de seus demais contemporâneos pelo 

entendimento precoce de como fazer uso daquilo no projeto do móvel moderno 

brasileiro. Pois como sempre fora homem de vanguarda, Sérgio encabeçou a busca 

consciente por uma identidade nacional para nosso mobiliário, antevendo um 

movimento que se tornaria praticamente endêmico na década seguinte – aquela 

mesma em que se intensificará a batalha entre o nacional e o popular, como 

falamos anteriormente. 

 

Época de grandes transformações culturais, os anos 60 correspondem a um período 

de profunda revisão nacionalista, marcado pela “constituição de um novo projeto 

estético, cuja tônica principal era a luta por uma arte autenticamente nacional e 

de contestação”. 136  E isso se fará subscrito a um momento singular em nossa 

história, assinalado pela acentuação da influência da cultura norte-americana, 

mas também pelo aflorar de um sentimento ufanista, inflamado como golpe 

militar de 1964. Era o tempo de uma arte mais crítica e politicamente engajada, 

em que se fazia necessário tomar algum partido – a simples capitulação aos 

padrões estrangeiros, ou a busca pelas raízes de nossa cultura. 

 

É bem verdade que, naquele momento, muitas de nossas empresas de mobiliário 

acabaram abraçando as linhas de um design internacional, não raro licenciando-se 

                                                 
136 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.123 
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Sérgio Rodrigues e sua Poltrona Mole 
 
[CALS, 2000] 
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na fabricação e comercialização de desenhos estrangeiros; mas é verdade também 

que, em oposição àqueles, proliferaram as propostas de um móvel mais 

compromissado com os valores da terra; um móvel que, cada vez mais, tomava 

consciência de sua própria nacionalidade. É o período em que vamos notar “maior 

ênfase no uso dos materiais brasileiros, maior preocupação com as formas do 

móvel vernacular do país e, no limite, a própria produção em série visava atender 

a um consumidor mais popular” 137 

 

Nesse ambiente, embora alguns daqueles empreendimentos lançados na década 

anterior tenham fenecido diante da acirrada concorrência estrangeira, outros, 

como a Langenbah & Tenreiro, a Oca e a Mobília Contemporânea,  prosseguiram 

firmes e fortes com suas produções, apostando na madeira para configurar um 

móvel que fazia frente à infiltração do design internacional. E daquelas fontes 

geratrizes, surgiriam experiências similares; algumas em sintonia com as propostas 

artesanais de Joaquim Tenreiro e Sérgio Rodrigues, como a Woodart do romeno 

Jean Gillon e a Chica da Silva de Bernardo Figueiredo; outras, com as propostas de 

seriação de Michael Arnoult, como a Hobjeto de Geraldo de Barros. Isso sem 

contabilizar os “móveis-denúncia” de Zanine, que junto às proposições daqueles 

outros profissionais, engrossaram o caldo dos anos 60, na busca de um “estilo” 

eminentemente nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Ibid., p.124 
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Poltrona Jangada 

Projeto do romeno Jean Gillon, anos 60. 
 
[www.lichterloh.com] 
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Poltrona de Verão 

Projeto de Bernardo Figueiredo, anos 60. 
 
[SANTOS, 1995] 
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Já com a chegada dos anos 70, tudo parecia apontar para um momento de grande 

prosperidade para o design do móvel no Brasil. Vivíamos a época do “milagre 

econômico”, da conquista do tri-campeonato mundial, do desenvolvimento das 

telecomunicações e do nascimento da maior potência industrializada da América 

Latina. E não fosse o fato de que era também o tempo das perseguições políticas, 

dos exílios, da censura e do veto à liberdade criativa, aquilo até poderia ter se 

concretizado. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, pois foi dali que se 

iniciou um período de verdadeira estagnação cultural, interrompendo aquela 

busca identitária tão proeminente na década anterior.  

 

Maria Angélica Teixeira irá indicar que este é “um momento quase que de hiato no 

desenvolvimento do desenho e concepções moveleiras nacionais, pois 

quantitativamente o Brasil passou a produzir grandes cifras, entretanto, 

qualitativamente, esta produção foi reduzida consideravelmente, aspecto este 

que será retomado na década seguinte com a atuação de uma geração de 

profissionais formada basicamente neste período de crise cultural.” 138 

 

Nesse sentido, o que é curioso de se observar é que, à excessão de alguns 

daqueles pioneiros - que prosseguiram com suas propostas nos anos 70 – esse 

                                                 
138 TEIXEIRA, 1996, p.50 
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Panfleto da Hobjeto exibindo o projeto 

do beliche agraciado com o Prêmio 
Roberto Simonsen, na VI Feira de 

Utilidades Domésticas em 1965. 
 
[www.sescsp.org.br] 
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momento obscuro na história do mobiliário brasileiro coincidirá com o uso mais 

corrente da fibra de vidro, dos plásticos injetados e de outras matérias-primas 

sintéticas, que passaram a ofuscar  a produção do móvel de madeira no Brasil. E 

talvez mais interessante ainda seja o fato de que, aquela retomada qualitativa na 

década de 80, de que fala Maria Angélica, se dará também em paralelo à 

retomada dessa matéria-prima, exaltada na obra de outros designers, legatários 

das proposições de Joaquim Tenreiro, Lina Bo Bardi, Zanine Caldas, Michael 

Arnoult e Sérgio Rodrigues. É a partir desse ponto que se denserola nossa 

pesquisa. 
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2222....2222        

Um pouco mais sobre os PioneiroPioneiroPioneiroPioneiros.s.s.s. 

 

 

 

Uma vez revelada a importância da madeira na obra de alguns pioneiros no 

processo de configuração do móvel moderno no Brasil, faz-se cabível agora, 

aprofundarmo-nos um pouco mais na apreciação destes criadores e suas criaturas. 

Vale lembrar, uma apreciação que não se pretende estritamente biográfica – o que 

já fizeram muitos estudiosos ilustres de nosso mobiliário – a quem prestamos nossa 

saudação. E embora não nos isentemos de tocar neste aspecto, aqui, a idéia 

primeira é a de traçar um perfil de suas propostas projetuais, calcados na 

compreensão daqueles pontos peculiares que, ao lado do uso da madeira, 

tornaram-se lastros das produções desses designers. 

 

Dentro desse espectro, elegemos aquelas cinco figuras emblemáticas que foram, 

cada qual a seu modo, verdadeiros divisores de águas na história do design do 

móvel no Brasil. 

 

 

JOAQUIM TENREIRO  

 

Primeiro soldado a figurar nos frontes de uma batalha contra o provincianismo em 

nosso móvel, Joaquim Tenreiro é o “‘pai’ do mobiliário moderno no Brasil”,  139 

calígrafo dos primos traços de uma linguagem brasileira, inventada no re-inventar 

de nossas antigas tradições coloniais.  

 

Nascido em 1906 na pequena Aldeia de Melo, em Portugal, desembarcou no Brasil 

em 1928, trazendo na bagagem uma intimidade ancestral no trato com a madeira, 

legada dos tempos em que passava horas a fio na oficina de seu pai, um exímio 

mestre marceneiro, assim como seu avô. E veremos que este profundo 

conhecimento, esta relação quase orgânica estabelecida entre Tenreiro e aquela 

matéria-prima, acabarão se tornando fundamentais em sua defesa futura pelo 

móvel moderno brasileiro; o que pouco tardaria a acontecer. 

                                                 
139 BORGES In: ARC DESIGN n. 12. nov-dez 1999, p.33 
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O fato é que, desde muito cedo, o mestre português advogou a idéia de que o 

nosso mobiliário carecia de uma remodelação, pautada na “honestidade de 

propósitos, eliminação do supérfluo, ajuste de função e limpeza plástica” 140 

 

“Procurei fazer um móvel diferente daquele que se produzia. O 
móvel que até então se fazia, guardava vícios do passado. Eram 
pesados, desproporcionais [...] Então criei um móvel mais leve, mais 
funcional e mais cômodo. Afinal, o móvel, como muitas outras 
coisas de uso humano, tinha que se adaptar aos tempos, tomar 
novos rumos.” 141 

 

Mas ainda que tenha vislumbrado aquele cenário muito precocemente, Tenreiro 

não conseguiu dar vazão aos seus ideais logo de cara, pois antes mesmo de poder 

fazê-lo, se viu impelido, pelas circunstâncias da sobrevivência, a atuar na 

fabricação de “móveis de estilo”, enquanto seus desenhos de vanguarda eram 

relegados ao fundo da gaveta. Nesse sentido, num tempo que precede à sua 

produção Moderna, trabalhou em duas grandes empresas de mobiliário da época: a 

Leandro Martins e a Laubish & Hirth, onde desenhou peças que iam do 

Chippendale ao Gótico, passando por todos os Luíses, Marias e outros “monarcas 

do mobiliário” de que se tem notícia. Ainda assim, ele próprio reconhece que 

aquelas experiências lhe trouxeram boas lições, tanto pelo contato com 

profissionais de alto gabarito, conhecedores das minúcias do desenho do móvel, 

quanto pela aproximação com os estilos de nossa tradição colonial, o que, mais 

tarde, serviria aos seus propósitos. 

 

Um fato interessante, anterior à confecção de seus primeiros móveis modernos, 

aconteceu justamente na época em que trabalhava na Laubish & Hirth, quando foi 

incumbido de projetar os móveis para a sala do Ministro Oswaldo Aranha, que 

naquela ocasião desejava cadeiras no estilo D. João V.  

 

Nessa época eu era praticamente um garoto, mas o Ministro não se 
importava com isso. Como eu era também meio atrevido e estava já 
saturado do estilo D. João V, que me parecia pesado demais e 
abastardo, tomei coragem e, meio tímido perguntei: O senhor não 
quer deixar-me fazer suas cadeiras D. João V menos ornamentadas e 
mais leves? O ministro parece que gostou da idéia [...] e aceitou a 
experiência. Pediu que fizesse uma cadeira para ver como ficava. 
Fui desenhando e executando o modelo, e ele aprovou. Em suma, fiz 
a sala de jantar D. João V como eu desejava: mais leve, delgada, 
menos escultural. 142 

                                                 
140 Ibidem. 
 
141 ASCÂNIO, 1985, p.45 
 
142 Ibid., p.14 
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É fato que aquelas cadeiras continuavam D. João V, como o próprio Tenreiro 

elucida, mas é fato também que, ali, já ensaiava a tônica de sua obra futura, 

quando usou dos signos da própria tradição colonial brasileira para romper com o 

passado e embarcar na modernidade.  

 

Mas como já dissemos, aquilo era apenas um ensaio à sua ruptura definitiva com o 

virtuosismo de estilos reinantes, fato que veio a ocorrer mesmo em 1942, quando 

a Laubish & Hirth recebeu a encomenda para fabricação dos móveis da casa de 

Francisco Inácio Peixoto, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que partilhava 

com Tenreiro, os mesmos ideais de modernidade. Como àquela ocasião, a empresa 

estava desfalcada de seus dois principais desenhistas, aquele projeto acabou 

ficando a encargo do jovem português, que viu ali, a chance para materializar os 

desenhos que acumulava na prancheta desde os anos 30. Segundo ele nos conta, 

“quando o cliente veio ver o projeto, logo arregalou os olhos e disse: ‘é isso que 

eu queria’. Aí começou minha história com o móvel moderno” 143 

 

O sucesso foi imediato, e a parceria com o arquiteto carioca bastante frutífera, 

mas os donos da empresa não se dispunham a pôr aquelas idéias em produção, 

pois “o Hirth, um dos sócios, era um homem incapaz de aceitar o moderno, 

achava aberrante”. 144 

 

Eis que Tenreiro, empolgado com sua bem sucedida empreitada em Cataguases, 

resolve sair da Laubish & Hirth, associando-se ao alemão Langenbach, ainda em 

1942, para fundar sua própria empresa, a Langenbach & Tenreiro. A idéia do 

mestre português era partir com força total na produção de móveis modernos, mas 

seu sócio não aceitava aquele risco comercial e lhe impôs a exigência de uma 

produção paralela de móveis de estilo; o que certamente desagradava Tenreiro. 

Mas como não via outra saída, acabou aceitando a proposta, embora faça questão 

de lembrar: “[...] Eu não entrei naquelas coisas abarrocadas de certos estilos 

portugueses, italianos e mesmo franceses. Procurei a linha de móveis ingleses, 

que são mais limpos e despojados para o setor de meu sócio. Para o meu setor, fiz 

os meus móveis.” 145 

                                                 
143 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.85 
 
144 ASCÂNIO, op.cit., p.14 
 
145 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.85 
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Já em 1947, com a abertura da primeira loja no Rio de Janeiro, o sucesso dos 

móveis de Tenreiro tornara-se patente. Tanto que, decorridos cerca de um mês da 

inauguração, todas as peças modernas tinham sido vendidas, enquanto dos móveis 

de estilo, nem uma cadeira sequer. Dali em diante, nunca mais se veriam daquelas 

peças na loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco mais tarde, em 1953, abria-se também uma loja em São Paulo, época em 

que a demanda por seus móveis cresceu tanto que se viu obrigado a ampliar sua 

oficina original. E da demanda, vinha a necessidade de reformular seus métodos 

de produção, que antes estritamente artesanais, passaram a contemplar alguns 

procedimentos seriais, que o punham em coesão com os novos tempos. Mas vale 

lembrar que Tenreiro jamais cedeu aos moldes da produção em larga escala, pois 

seu gosto era pelo móvel executado na bancada do mestre, onde se dá o 

acabamento primoroso e é cinzelado o encaixe incorruptível, duradouro; e isto a 

indústria ainda não era capaz de prover.  

Essa qualidade do trabalho artesanal, advinda de um conhecimento profundo da 

matéria-prima, é outra cartacterísticas marcante do trabalho de Joaquim 

Tenreiro, sobre a qual Antonio Houaiss vai dizer: 

[...] Ele ficou, ao longo do tempo, como alguém importante, porque 
passou a fazer móveis que os outros não faziam. E quando outros 
começaram a fazer móveis como ele fazia, passou a fazer móveis 
como os outros não podiam fazer. [...] Passou a trabalhar a madeira 
como ninguém pensava que se pudesse trabalhar. Creio que chegou 
a um dado momento em que, realmente, o tratamento do lenho do 

 

FIGFIGFIGFIG    59595959....    
 

Vista da primeira loja da Langenbach & 

Tenreiro, inaugurada em 1947, na Rua 
Barata Ribeiro, 448 – Copacabana, RJ. 

 
[MMM; MACEDO, 1985] 
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ligno, dessa matéria, passou a ser tão determinante – que a gente, 
às vezes, suspeitava se o Tenreiro não era simplesmente um objeto 
passivo em face da matéria com que ele convivia. 146  

 
Mas tudo isso perderia importância, não fosse o espírito aventureiro daquele 

português, e sua obstinada vontade de renovar a linguagem do móvel no Brasil. 

Pois sua sabedoria artesanal e seu conhecimento de matéria poderiam ter servido 

a muitas outras coisas, mas serviram mesmo foi à construção do novo, do móvel 

moderno brasileiro. E nesse caso, a madeira se fez como tinta e tela, suporte 

material com que o artista expressou sua técnica e configurou sua obra. Meio para 

um fim, e não um fim em si. Não menos importante por isso, é claro, pois é sabido 

que, sem as tintas certas ou a boa técnica, dissimula-se a criatividade do artista. 

 

A verdade é que, na obra de Joaquim Tenreiro, tudo aquilo se entremeia e se faz 

uníssono – madeira, designer, artesão e homem de vanguarda. Um não há sem o 

outro. E, com toda certeza, na ausência dessa conjunção, também não haveria 

nascido ali, o Móvel Moderno Brasileiro. 

 

E para falar daquele parto, lembremos que os móveis de Tenreiro vão surgir num 

momento em que o novo era ainda repudiado, não havendo encontrado apreço 

nem mesmo após as investidas de Graz, Segall e Warchavchik. Mas havia algo de 

diferente naquelas peças do mestre português, algo que as fizeram bem 

sucedidas, numa época em que se rechaçava o Moderno.  

Caído nos gostos de uma elite intelectual burguesa, o sucesso dos móveis de 

Tenreiro se explica, talvez, pelo fato de que foram configurados dentro de uma 

relação em que se conjuga ruptura e tradição. Pois se por um lado, quebravam 

com o rebuscamento e a soberba arcaica dos móveis de estilo - o que já era 

almejado por aquela classe, promotora do movimento modernista – por outro, isto 

se configurava dentro de um diálogo com os signos de nosso passado, em que o 

espírito dos brasileiros encontrava o conforto do auto- reconhecimento. E na obra 

do mestre lusitano, isso se fará, sobretudo, pelo resgate de dois elementos 

característicos de nosso móvel colonial – o jacarandá e a palhinha, que re-

configurados dentro de uma nova ordem estética, serviram de base à criação de 

uma nova linguagem para o móvel moderno no Brasil. 

                                                 
146 ASCÂNIO, op.cit., p.16 e 19 
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Quando fazia móveis, a palhinha quase não existia mais, ninguém 
usava. Recoloquei a palhinha da tradição colonial. A palhinha vem 
da Índia e tornou-se uma tradição brasileira. [...] Servia às 
condições naturais, especialmente no calor do Rio de Janeiro e até 
mesmo em São Paulo. [...] era um dos elementos necessários ao 
móvel moderno. 147  

 

Infelizmente, em 1968, já desgastado com uma série de problemas com as lojas e 

com o próprio mercado de móveis, Tenreiro resolve encerrar suas atividades como 

designer para se dedicar, integralmente, às artes plásticas.  Ali, abandonará o 

móvel, mas não o seu amor à madeira, o cuidado meticuloso e o conhecimento 

exato daquela matéria que foi sua companheira desde os tempos da infância em 

Portugal.  

 

Falecido em 1992, Tenreiro deixou um legado incomensurável para o móvel 

brasileiro, e acertaremos com Maria Cecília Loschiavo que, dentre todos os 

designers de seu tempo, ele é, “certamente, o mais representativo, seja pelo 

vigor de sua obra, seja pela alta qualidade artesanal de sua produção, seja 

porque nos remete mais profundamente às nossas tradições lusas no uso 

corriqueiro e elegante dos jacarandás e da palhinha.”  148 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
147 ASCÂNIO, op.cit., p.57 
 
148 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.82 
 

 

FIGFIGFIGFIG    66660000....    
 

Poltrona Leve, 1942 
Primeiro Móvel moderno de Tenreiro 
 
[www.r20thcentury.com] 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    66661111....    
 

Primeira cadeira moderna em  

jacarandá e palhinha, 1942. 
 
[www.r20thcentury.com] 
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FIGFIGFIGFIG    63636363....    
 

Chaise-Lounge de balanço, 1947. 
 
[www.r20thcentury.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    64.64.64.64.    
 

Poltrona de 1948. 
 
[www.r20thcentury.com] 
 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    65.65.65.65.    
 

Cadeira de balanço, 1948. 
 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 
 
 
 

FIFIFIFIGGGG    66662222....    
 

Cadeira Estrutural, 1947. 
 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    66666666....    
 

Cadeira Baixa, Anos 50. 
 
[www.r20thcentury.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    67676767....    
 

Poltrona Mantas Soltas, 1955 
 
[www.r20thcentury.com] 
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LINA BO BARDI  

 

Se Tenreiro buscou nas tradições do passado colonial, os elementos necessários a 

uma renovação da linguagem estética de nosso móvel, Lina Bo Bardi foi encontrar 

o alicerce de sua obra, aventurando-se naquele Brasil esquecido do caboclo, do 

sertanejo e do caipira, pois acreditava que ali é que estavam resguardados os 

traços autênticos do “design” brasileiro. E foi lançando mão desses traços, mas 

também de sua vontade obcecada de implementar uma produção em série de 

móveis modernos no país, que ela trilhou seu caminho, aberto na aliança entre o 

racionalismo europeu e o acervo de coisas e gentes de nossa tradição popular. 

 

FIGFIGFIGFIG    68686868....    
 

Poltrona dos anos 60 
 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 

 
 
 

FIGFIGFIGFIG    69696969....    
 

Poltrona dos anos 60 
 
[www.r20thcentury.com] 
 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    70707070....    
 

Cadeira inspirada na “Cadeira de 
Encostas ou Bacalhau”, 1961. 
 
[MMM; MACEDO, 1985] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77771111....    
 

Cadeira desenhada para o Salão 

de Banquetes do Palácio do 
Itamaraty, 1965. 
 
[www.r20thcentury.com] 
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Nascida em 1914, na capital italiana, Archilina Bo se forma em 1939, na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade de Roma, donde segue à Milão para trabalhar no 

escritório do renomado arquiteto Gio Ponti, com quem acabou tomando o gosto 

pelas questões do nacionalismo e da cultura popular. Mesmo gosto que, como 

sabemos, se irá resvalar em toda sua trajetória no Brasil, não somente no tocante 

à arquitetura e ao mobiliário, mas também às pesquisas que dedicou nesse 

sentido, ao longo da vida. 

 

Pouco mais tarde, deixando para trás aquele mundo de ruínas infligido pela 

Segunda Grande Guerra, Lina resolve partir para o Brasil; e em 1946, desembarca 

na cidade do Rio de Janeiro, acompanhada de seu marido, Pietro Maria Bardi. Ali 

mesmo é que vão conhecer figuras ilustres da “intelectualidade Moderna 

brasileira”, como Lúcio Costa, Oscar Niemayer, Rocha Miranda, Burle Marx e Assis 

Chateaubriand, de quem Pietro receberia o convite para fundar e dirigir um museu 

de arte em São Paulo – O MASP. E não precisaremos dizer que sua construção ficou 

a encargo de Lina, que àquela altura, já estava contagiada pelo otimismo de um 

país que começava a vencer a luta contra o academicismo na arquitetura. 

 

Como já vimos em ocasião anterior, será justamente a partir daquele episódio que 

a arquiteta italiana porá seu talento em serviço também do desenho de móveis, 

quando a ausência de peças modernas no mercado, lhe impôs a oportunidade de 

criar sua primeira cadeira. “A necessidade de maximizar o aproveitamento do 

exíguo espaço do auditório do Museu, ainda situado à rua Sete de Abril, levou 

Lina Bo Bardi a projetar um auditório constituído por móveis simples, 

confortáveis e de remoção imediata. Foi para atender essas exigências que [...] 

criou essa cadeira, que poderia ser empilhada quando fosse preciso dispor de todo 

o espaço do auditório” 149 

 

Mas talvez ainda mais importante do que o próprio experimento em si, seja o fato 

de que, ali, Lina se apercebera de que aquela vitória da arquitetura brasileira, 

não era ainda uma vitória do mobiliário, que continuava atrelado às formas do 

passado, salvo as iniciativas de Graz, Segall, Warchavchik e Tenreiro. E foi do 

vislumbre dessa lacuna que, junto ao arquiteto Giancarlo Palanti, fundou o Studio 

de Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau Brasil, onde ela pôde embarcar, não 

                                                 
149 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.95 
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somente na produção do móvel em série, mas também naquela busca pelos 

materiais nacionais.  

 

No Palma, com o arquiteto Giancarlo Palanti, fizemos a primeira 
tentativa de produção manufatureira (não bem industrial) de 
móveis de madeira compensada cortada em pé [...] e outras 
tentativas com materiais brasileiros. Usamos inclusive muito chitas 
das Casas Pernambucanas e couro, ao invés das fazendas feitas à 
mão, muito luxuosas, que se usava na época. 150 

 

E lembramos que essa busca se processará dentro de uma outra muito maior, 

dirigida às tradições populares, pois  no entendimento de Lina, o que configurava 

aqueles materiais como brasileiros, não era necessariamente a sua origem nativa, 

mas a forma em que eram criados, transformados e utilizados pela gente simples, 

aquela de que o isolamento no interior deixou imunes à finesse dos estilos, e 

assim, produziram algo que se pode realmente chamar de autóctone. Para ela, 

partir do material significava muito mais do que sua simples aplicação; era partir 

do modus vivendi daqueles que o conhecem e utilizam em seu dia-a dia. Não era 

usar o couro, simplesmente; era usar o couro do vaqueiro, de sua veste cerzida à 

mão para enfrentar os espinhos da caatinga. 

 

Nesse sentido, Lina procurou incorporar aquelas tradições sub-valorizadas que a 

chamada “alta cultura” julga como folclore, dentro do espectro do design 

industrial, inspirando-se nas formas, materiais e modos de vida oriundos do 

“povo” para criar um móvel coerente – com a estética de seu tempo, com as 

virtudes do racionalismo europeu, e com as particularidades do clima e da cultura 

brasileira. Exemplifica muito bem tudo isso, a série de móveis desenvolvida por 

ela, em 1957, para o Concurso de Mobiliário de Cantú, na Itália, sobre a qual, nos 

fala: 

 

A série de móveis propostos para o concurso é constituída por um 
único elemento base, desenhado de acordo com as observações 
feitas com caboclos do interior que ficam por horas a fio de cócoras. 
Neste hábito que vem dos índios, o corpo assume uma posição 
especial, e o móvel que corresponde à essa posição é o banquinho, 
muito usado antigamente nas fazendas de café. [...] Este estudo foi 
baseado sobre o conceito de “renovar” a produção artesanal italiana 
[...] com o intuito de orientá-la para pequena indústria, mas 
adequada aos tempos modernos e às exigências de um número 
sempre maior de pessoas. [...] O elemento “base” é a madeira 
compensada, cuja forma permite um desenho extremamente 

                                                 
150 FERRAZ, op.cit., p. 56. 
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moderno que lembra as formas da pintura abstrata contemporânea, 
mas que dependem unicamente da função e não do capricho formal. 
151   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema recorrente também foi a rede, da qual partiu para criar muitas de suas 

cadeiras, exaltando suas propriedades ao dizer que, “nos navios ‘gaiola’ que 

navegam os rios do norte do país, a rede é, como em todo o resto do país, a um só 

tempo, leito e poltrona. A aderência perfeita à forma do corpo, o movimento 

ondulante, fazem dela um dos mais perfeitos instrumentos de repouso.” 152   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente, em virtude do insucesso comercial de suas investidas na fabricação 

em série, Lina esmoreceu em relação ao design de mobiliário, e após o 

fechamento do Studio e da Fábrica, passou a se dedicar com mais força à 

                                                 
151 Ibid., p. 96 
 
152 HABITAT, 1950, p.54 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77772222....    
 

Esboço de Lina Bo Bardi para o 

Concurso de Cantú, em 1957. 
 
[SANCHES, 2001] 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    77773333....    
 

Poltrona em ferro e lona – um dos 

exemplares de Lina Bo Bardi 
inspirados na rede. 
 
[HABITAT, 1950] 
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arquitetura e às suas pesquisas em torno da cultura brasileira. Segundo Pietro, as 

coisas não engrenaram em decorrência de uma mentalidade antimoderna, pois 

naquela época “o que predominava eram os móveis de Pascoal Bianco e do pessoal 

do Brás” 153. Fora isso Lina também lembra que, concorreram ao “fracasso” do 

empreendimento, o plágio deliberado, pois ela lembra: “era um assalto brutal, o 

pessoal copiava nossos desenhos e jogava no mercado, não havia proteção 

alguma” 154 

 

A partir dali, somente nas ocasiões em que seus projetos arquitetônicos 

requisitaram, empunhou novamente o lápis para desenhar móveis; e o fez com a 

maestria de sempre, criando peças que se tornaram verdadeiros ícones de nosso 

design, como as cadeiras Frei Egydio e Girafa, até hoje produzidos por seus 

discípulos na Marcenaria Baraúna. 

 

Mesmo após o seu falecimento, em 1992, Lina permanece viva em sua obra e, 

sobretudo, nos ideais que preconizou, tendo deixado um mobiliário que, mesmo 

configurado nos moldes do racionalismo europeu, sinalizou a importância de voltar 

os olhos aos temas da cultura brasileira, impressos em seu zelo constante pelo 

povo, clima, materiais e gente desta terra. Vale dizer, um zelo que transgride as 

fronteiras da própria arte para transformar-se em atitude humanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 SANTOS, M.C.L., op.cit., p. 98 
 
154 Ibidem. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77774444....    
 

Poltrona em Pau-Marfim e Couro. 

Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[HABITAT, 1950] 
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FIFIFIFIGGGG    77775555....    
 

Cadeira em Compensado e Lona 
Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[HABITAT, 1950] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77776666....    
 

Cadeira Tripé – Em Ferro e Lona 
Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[SANTOS, 1995] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77777777....    
 

Cadeira em cabreúva e Lona 
Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[BARDI, 1971] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    77778888....    
 

Cadeira em Pau-Marfim e Lona. 
Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[FERRAZ, 1993] 
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FIGFIGFIGFIG    79797979....    
 

Cadeira em Pau-Marfim e Couro. 
Projeto de Lina Bo Bardi para o Studio de 
Arte Palma  
 
[FERRAZ, 1993] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    80808080....    
 

Cadeira dobrável Frei Egydio. 

Projeto de Lina Bo Bardi posterior ao 
Studio de Arte Palma – concebida para o 
Teatro Gregório de Mattos 
 
[FERRAZ, 1993] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    81818181....    
 

Cadeira da série Girafa. 

Projeto de Lina Bo Bardi posterior ao 
Studio de Arte Palma (1987) – concebida 
para o Restaurante do centro Histórico da 
Bahia. 
 
[FERRAZ, 1993] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    82828282....    
 

Cadeira de Beira de Estrada, 1967. 
Feita com três galhos e um tronco, 
amarrados por um cipó. 
 
[FERRAZ, 1993] 
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ZANINE CALDAS  

 

Dono de uma trajetória das mais peculiares de nosso design, esse baiano de 

Belmonte, nascido em 1919, é figura emblemática na história do mobiliário 

brasileiro, podendo-se até mesmo dizer que se constitui como um capítulo à 

parte, fecundo numa obra que denota, em sua constante experimentação com a 

madeira, o valor legítimo de seu tributo – ora impresso no móvel em série, ora no 

móvel artesanal e escultórico, engajado como forma de protesto. 

 

Mas vale lembrar que Zanine dará início mesmo à sua jornada é como maquetista, 

ofício no qual trabalhou entre 1941 e 1955, época em que entrou em contato com 

grandes nomes da arquitetura brasileira, como Oscar Niemeyer, Oswaldo Bratke, 

Rino Levi e Henrique Mindlin. E foi dando três dimensões aos traços daqueles 

mestres, que aprendeu a projetar, diplomando-se arquiteto na escola da 

experiência cotidiana – o que em nada desmerece sua criação. “Minha escola foi a 

obra e a maquete. Minha biblioteca, as estruturas antigas e as serrarias”, 155 

costumava dizer.  

 

Foi também nos tempos de maquetista que o mestre baiano aprendeu as minúcias 

no trato com a madeira, aprofundando-se em seu estudo junto aos laboratórios do 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), onde foi buscar novas 

alternativas para construção de suas maquetes. E foi nessa busca que conheceu 

uma nova matéria-prima – o compensado multilaminado – no qual enxergou 

grandes potencialidades industriais, passíveis de serem exploradas na fabricação 

de um móvel mais acessível. 

 

No começo da década de 40 [...] entrei em contato como IPT, o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eu ia lá 
para ver se eles conseguiam uma madeira mais fina para eu 
aprimorar as maquetes. O diretor do IPT era Rubens de Melo, que 
simpatizou muito comigo. Eu era jovem e fazia um trabalho que 
eles respeitavam. Então me ajudaram, fizeram experiências, 
chegaram a desenvolver um laminado de ½ mm de espessura. [...] 
Antes se usava fazer maquete em gesso, e aprimorei com a madeira 
e aí surgiu a idéia de desenhar um móvel popular, pois percebi que 
com essa matéria-prima dava para fazer um móvel bem mais barato 
e bastante resistente. 156 

                                                 
155 ESTRADA In: ARC DESIGN, n. 10. jul – ago., 1999 - p.49 
 
156 LEON In: DESIGN & INTERIORES, ano 2, n. 14, 1989, p.138 
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Repleto de entusiasmo, logo confeccionou alguns móveis para uso próprio, 

utilizando o compensado naval, que era melhor, mais resistente e dava um melhor 

acabamento que o compensado comum. E uma vez amadurecidas as idéias, tratou 

prontamente de fechar sociedade com Sebastião Pontes e Paulo Mello, para 

fundar, em 1948, a Móveis Z, empresa onde pôde se empenhar na concretização 

de uma produção seriada. 

 

O fato é que, como bem nos lembra Maria Cecília Loschiavo, “em meio às 

sucessivas experiências de produção artesanal do móvel, as realizações de Zanine 

se destacaram pela preocupação explícita com os processos industriais. Enquanto 

Warchavchik e Graz estiveram preocupados em acompanhar o espírito da 

modernidade, e Lina especulou os materiais nacionais – as madeiras, as chitas e as 

fibras naturais –, o trabalho de Zanine possui características muito peculiares e 

adequadas ao processo de industrialização brasileiro à época. 157 E podemos 

inferir, sem sombra de dúvidas, que o fator determinante nessa empreitada do 

mestre baiano, foi o seu sempre pertinente espírito racional, seja aplicado à 

matéria-prima, ao fluxo de produção, ou mesmo à própria configuração do móvel, 

que de construção muito simples, dispensava a mão de obra qualificada (e 

onerosa) do artesão.  

 

No somatório de todas essas coisas é que Zanine constrói a sua equação do móvel 

“bom e barato”, contribuindo em muito para disseminação do Moderno, que agora 

adentrava as portas da classe média. Isso feito por intermédio das curvas e retas 

que se alternavam em mesas amebóides e nos característicos assentos de 

compensado recortado na forma de Z, em que se prendiam com tachinhas, o 

estofado, a lona e a lonita.  Móveis Artísticos, como ficaram conhecidos, mas 

acima de tudo, “honestos”, pois neles “tudo é aparente, visível: a cor, a 

qualidade da madeira, a lateral laminada, o parafuso que as estrutura. O 

desenho, apenas uma decorrência do novo material.” 158 

 

Zanine admite que ali, existiam algumas limitações de ordem estética, ditadas 

muito mais pelas vicissitudes do material e do processo produtivo utilizados do 

que, propriamente, pela sua não preocupação com a chamada “boa forma”. 

Segundo ele, “é lógico que o móvel do Tenreiro era mais sofisticado, tinha maior 

                                                 
157 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.107 
 
158 LEON In: DESIGN & INTERIORES , op.cit., p.49 
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qualidade e era mais artesanal, porém era um móvel caro, feito sob encomenda. 

[...] Mas, também, o problema da beleza do móvel é uma questão de equilíbrio; 

para o móvel ser bonito ele precisa ter o equilíbrio correto no espaço. Isso 

significa sujeitar-se à necessidade do móvel. Ele não é e nem comporta nenhum 

elemento supérfluo”. 159  

 

A verdade é que, para Zanine, aquilo era uma questão de escolha: a busca pelo 

belo ou o desafio do racional. Para ele, a escolha era óbvia. E podemos dizer que, 

nessa atenção sempre presente à racionalização, à economia de recursos, já 

estava presente o germe de uma atitude ecológica que, em breve, marcaria uma 

nova fase de sua carreira. 

 

Como já vimos anteriormente, foi após o seu desligamento da Móveis Z e outras 

tentativas com o móvel em série que Zanine, decepcionado com a indústria (ou 

melhor dizendo, com os industriais), vai se instalar em Nova Viçosa, na Bahia, 

onde permanecerá de 1968 até 1980, construindo os seus móveis-denúncia. Ali, 

levaria ao extremo aquele viés ambiental que apenas se insinuara em sua 

produção passada, explorando a exuberância da madeira nativa sob duas 

abordagens, de certo modo distintas, mas que convergiam naquele protesto 

pretendido, insurreto ao desmatamento que, àquela época, já prenunciava a 

quase extinção da Mata Atlântica.  

 

A PRIMEIRA diz respeito a um móvel superdimensionado, que tomava partido das 

formas naturais de imensos troncos tombados para construir aquilo que Ethel Leon 

chamou de “esculturas utilitárias brutas [...] móveis testemunhos”, 160 que para 

Zanine, tinham a função primordial de “mostrar aos homens do futuro as provas 

de existência dessas madeiras, provavelmente extintas, se a raça humana 

continuar do jeito que está” 161 

  

A SEGUNDA prezará pela utilização do resíduo florestal, daquelas madeiras 

descartadas, deixadas ao sabor dos cupins à ocasião do abate desvairado daquelas 

espécies que o mercado consumia com a ferocidade de verdadeiros predadores. E 

é daquele “lixo”, desprezado pela indústria madeireira, que Zanine vai construir 

                                                 
159 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.110 
 
160 LEON In: DESIGN & INTERIORES, op.cit., p.138. 
 
161 Ibid. 
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toda sorte de móveis , enxergando virtude e valor estético na acariquara e na 

juerana, madeiras em que o olhar medíocre via apenas defeitos. 

 

Mas a luta de Zanine em prol da preservação de nossas florestas não se restringiu à 

concepção daqueles móveis em Viçosa, até mesmo porque, lembra ressentido: 

“Meu plano lá fracassou, aquilo virou um loteamento turístico que só vem 

piorando a situação da mata e do povo local. Tudo culpa dos políticos que se 

submeteram às empreiteiras. O discurso dos bandidos foi mais cativante que o 

meu” 162. Assim é que, percebendo a ordem descendente em que ocorriam as 

mudanças, abandona o desenho do mobiliário e parte para outras investidas, como 

foi a criação do DAM (Fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações das 

Madeiras no Brasil), núcleo de pesquisa que tinha por objetivo, evitar a destruição 

de nossas matas. E dessa atitude viriam muitas outras, sempre exaltando esse 

“ativismo ambiental” que nele se impregnou até o fim de sua vida. Pois a busca 

incansável de Zanine só será interrompida com sua morte, em 2001, mesmo 

embora os seus ideais de preservação tenham se perpetuado na atitude de muitos 

outros designers que, seguindo os ensinamentos do mestre, prosseguiram com a 

luta do “móvel ecológico”.  

 

O fato é que, seja pela sua produção na Móveis Z, seja pelos móveis que 

desenvolveu em Viçosa, a obra de Zanine Caldas deixa-nos como espólio, uma 

lição a ser seguida – a de um homem que foi em tudo coerente com seu tempo, e 

como poucos, foi sábio em dar respostas materiais àquilo que o momento lhe 

infligia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Ibid. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    88883333....    
 

Bar e Banquetas em Compensado. 
Projeto de Zanine para a Móveis Z – Anos 50 
 
[SANTOS, 1995] 
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FIGFIGFIGFIG    84848484....    
 

Poltrona Bumerangue, em Compensado e Lona. 
Projeto de Zanine para a Móveis Z – Anos 50 
 
[www.bolsadearte.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    88885555....    
 

Poltrona em Compensado.  
Projeto de Zanine para a Móveis Z – Anos 50 
 
[SANTOS, 1995] 
 

 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    86868686....    
 

Espreguiçadeira revestida com tiras plásticas.  
Projeto de Zanine para Móveis Z – Anos 50 
 
[SANTOS, 1995] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    87878787....    
 

Cadeira revestida com tiras plásticas.  
Projeto de Zanine para Móveis Z – Anos 50 
 
[SANTOS, 1995] 
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FIGFIGFIGFIG    88888888....    
 

Cadeira escavada em tronco maciço de Pequi  
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 70 
 
[www.artnet.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    89898989....    
 

Mesa de Jantar em tronco maciço de Vinhático 
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 70 
 
[www.artnet.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    91919191....    
 

Mesa de Centro em tronco maciço de Vinhático 
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 70 
 
[www.artnet.com] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    90909090....    
 

Baú em Peroba maciça 
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 70 
 
[www.artnet.com] 
 

 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    92929292....    
 

Mesa de Jantar em Juerana 
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 70 
 
[www.artnet.com] 
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MICHAEL ARNOULT  

 

Personagem responsável por uma grande reviravolta na história do design 

brasileiro, o francês Michael Arnoult não foi apenas um dos pioneiros na 

construção de um arcabouço moderno para o nosso mobiliário, foi também o 

articulador de um novo espírito para sua produção, calcado numa lógica que é 

própria ao produto industrial. Na fala de Ethel Leon, foi “o estrategista da 

produção seriada” 163, aquele que nos deixou como maior legado, uma luta 

incansável pela popularização do móvel de bom desenho, responsável por 

germinar, entre nós, as sementes de um “design para todos”.  

 

Nascido em Paris, em 1922, a história de Arnoult é bastante peculiar; a começar 

pela forma inusitada em que estabeleceu o seu primeiro contato com a produção 

do mobiliário. Foi na época da Segunda Guerra Mundial que ele, ainda muito 

jovem, foi obrigado pelo exército nazista a prestar serviço militar no norte da 

Bavária, onde acabou trabalhando numa fábrica de móveis. Ali, entre a 

                                                 
163 LEON, E. In: DESIGN & INTERIORES, ano 3, n.21, 1990, p.103 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    93939393....    
 

Mesa Queijos  
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 80 
 
[SANTOS, 1995] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    94949494....    
 

Poltrona em Tora maciça com furo 
Projeto de Zanine em Viçosa – Anos 80 
 
[SANTOS, 1995] 
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manutenção e limpeza de uma e outra máquina, o olhar foi seguindo atento o 

processo que se desenrolava, numa ordem que, para ele, era da mais pura beleza. 

E assim é que foi se inteirando daquele universo, aprendendo o fluxo de todas as 

coisas que ali se entremeavam – da seleção da madeira ao acabamento final. 

 

Findada a Guerra, foi estagiar no escritório de Marcel Gascoin, um dos precursores 

da fabricação em série. E de lá, seguirá para o México, onde vai trabalhar numa 

empresa de móveis chamada Bloch & Cia. Ao Brasil, só chega em 1950, tendo 

aportado no Rio de Janeiro movido pelo entusiasmo de conhecer a arquitetura 

brasileira e a obra do mestre Oscar Niemeyer, com quem acabou estagiando por 

quase dois anos. Recorda que aquele foi um período memorável de sua vida, mas 

afirma: “o escritório de arquitetura não era meu lugar. Eu era um designer.” 164 

 

Foi ainda nos tempos em que cursava a Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio 

de Janeiro (1951-1955) que surgiram os primeiros desenhos e as primeiras 

experiências com a fabricação do móvel, empreendidas em parceria com o 

arquiteto irlandês Norman Westwater, com quem montou sociedade. Juntos 

tentaram, sem sucesso, levar os projetos de Arnoult às indústrias que já existiam 

na época.  Ninguém queria produzir, e muito menos vender aquele tipo de móvel.  

 

É então que, em 1954, já contando com outro sócio – o advogado Abel de Barros 

Lima, eles resolvem contratar uma pequena marcenaria de Curitiba, formada por 

ex-funcionários da Móveis Cimo, para executar seus desenhos. E a investida 

acabou dando certo, pois Arnoult lembra que “era facílimo vender aqueles 

móveis. Muitos colegas da arquitetura iam casar e compravam. Eu recebia as 

peças de Curitiba e montava na casa deles. Além de tudo, saía muito barato”.165 

 

Com o dinheiro ganho e com a previsão do sucesso, ainda naquele mesmo ano, 

fundam sua própria empresa, chamada inicialmente de Forma Móveis e Interiores, 

que em virtude da existência de outra empresa homônima, foi re-batizada, pouco 

mais tarde, como Mobília Contemporânea. Em princípio, montaram a sede em 

Curitiba, “por ser lá a pátria da madeira, na época. Era o lugar que mais produzia 

móveis, que tinha mais Know How, sede da maior indústria de móveis da América 

                                                 
164 Ibid., p. 102 
 
165 Ibid., p. 103 
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Latina, a Cimo” 166, recorda Arnoult. Somente em 1955 é que vão se mudar para 

São Paulo, quando a Mobília Contemporânea nasce, oficialmente. E com o público 

aumentando exponencialmente, logo abririam mais duas filiais na capital paulista 

e outra no Rio de Janeiro. Tudo isso, já em 1956. 

 

Na realidade, o rápido sucesso conseguido por Arnoult segue em conjunto a uma 

série de fatores históricos, que acabaram por favorecer os seus empreendimentos, 

pois naqueles tempos de JK, “tudo o que se fazia dava certo” 167, como diz o 

próprio designer. Porém, o grande mérito vem mesmo é de sua percepção sempre 

à frente, pois vislumbrou, desde muito cedo, a ausência de uma marcante 

indústria de móveis modernos no país, capaz de acompanhar os novos padrões 

impostos à classe média pela verticalização e encolhimento dos espaços 

residenciais. E foi desde os primeiros traços, ainda nos tempos de estudante, que 

dirigiu suas forças para atender aquele público, que emergia desprovido de uma 

atitude capaz de contemplá-los.  

 

Nesse sentido, Michael Arnoult orientou as diretrizes da Mobília Contemporânea 

para a criação de um móvel confortável e de bom desenho, a preços módicos. E 

isso se fazia possível através de um desenho limpo e estrutura extremamente 

simplificada, mas, sobretudo, pela racionalização de todo o processo produtivo, 

em que as operações de usinagem eram padronizadas para confecção de módulos 

componíveis, com os quais se faziam uma infinidade de peças diferentes. 

Contribui também, no sentido da redução de custos, a preferência pelo “conforto 

duro” 168 ou pela aplicação da lona, em detrimento dos estofamentos, o que além 

de caros, requisitavam a mão de obra do tapeceiro. A desmontabilidade, outra 

característica muito comum nos móveis da Mobília Contemporânea, pode também 

ser apontada, naquele mesmo sentido, como um fator positivo, pois eliminavam 

uma outra etapa do processo – a montagem; e com isso, barateava-se ainda mais o 

custo final. 

 
Nosso estilo de móveis, o lifestile, destinava-se às pessoas que 
gostavam de viver bem, mas sem ostentação. Os móveis eram 

                                                 
166 GALLI, op.cit., p.35 
 
167 Ibid. 
 
168 O investimento em estudos de ergonomia foi também uma constante na carreira de Michael Arnoult, que fez 
uso de seus conceitos para criar assentos que proporcionavam o conforto pelas proporções ideais, e não pelo uso 
da espuma. Como esses móveis eram inteiramente de madeira, acabou-se denominando aquilo de “conforto 
duro”. 
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simples, cômodos e apresentavam um bom desenho. 
Representavam, também, um modo prático de viver: os móveis 
eram vendidos desmontados, em caixas, e poderiam ser montados 
facilmente pelo cliente, economizando tempo e dinheiro. Como 
eram feitos em série, o preço era acessível. [...] Nossos assentos 
chegaram a um conforto surpreendente, graças à boa aplicação da 
ergonomia, sem necessidade de grossas camadas de espuma. É o que 
chamamos de “conforto duro”, em oposição ao “conforto mole”, e 
também caro. 169 
  

Cabendo nos bolsos daquela classe média que, há muito, procurava uma 

alternativa moderna e barata para mobiliar seus apartamentos, os móveis da 

Mobília Contemporânea acabaram alcançando um sucesso tão surpreendente, que 

a marca chegou a ter onze lojas próprias, além de uma fábrica parcialmente 

automatizada, com 4.500 m² de área construída, donde saia uma nova linha de 

móveis a cada três anos. “Nesses anos todos, lançamos e acertamos sete ou oito 

mudanças de linha, o que nos deixa muito orgulhosos” 170, relata Michael. 

 

O reconhecimento do trabalho veio em 1964, através do Prêmio de Design 

Industrial Roberto Simonsen, recebido na VI Feira de Utilidades Domésticas (UD), 

que ocorria em São Paulo. O móvel agraciado foi a Poltrona Ouro Preto, da qual os 

juízes disseram: 

 
“Concebida em termos de produção em série, trata-se de uma 
poltrona desmontável, com um número reduzido de elementos 
padronizados e compondo sua estrutura, que é perfeitamente visível 
e devassável. O sistema de fixação das peças componentes é simples 
e seguro. Destaca-se, também, a propriedade da utilização do fio de 
náilon como sustentação e molejo do assento e do encosto, cujas 
almofadas iguais, de espuma de borracha revestida de plástico (e 
fixadas por dois cintos de couro), podem, por essa razão, ser 
bastante reduzidas em sua espessura. Isso quanto ao aspecto 
construtivo. Quanto aos aspectos funcionais, caracterizam-na o 
conforto, a leveza e a facilidade de limpeza e conservação. Seu 
valor estético advém principalmente da estrutura aberta, clara, da 
unidade entre o externo e o interno, da fidelidade à natureza dos 
materiais e de sua adequada coordenação. 171 

 

 

 

 

 
                                                 
169 LEAL, op.cit., p.102. 
 
170 Ibid., p.103 
 
171 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.139 
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Mas àquela época, a concorrência tornava-se cada vez mais acirrada. Surgiam 

muitas empresas com proposta similares, como é o caso da Mobilínia e da Hobjeto. 

Segundo Arnoult, elas apareciam trazendo “linhas de produto bem desenvolvidas, 

gostosas, funcionais, feitas industrialmente, a preços bastante acessíveis e ainda 

com idéias de modulação. A receptividade era surpreendente. Era exatamente o 

que o mercado queria, o que estava faltando.” Assim é que a Mobília 

Contemporânea deixava de ser a única a oferecer móveis em série para a classe 

média, e nesse sentido, Michael sentiu que era preciso inovar. É, então que, em 

1970, a Mobília Contemporânea vai lançar a linha de móveis Peg-Lev, uma parceria 

da empresa com a Editora Abril, que passou a disponibilizar os produtos da marca, 

em bancas de jornal, como já falamos há pouco. A idéia era excelente, mas o 

designer comenta que “foi um erro comercial, porque o mercado era muito 

restrito para esse tipo de produto.” 172   

 

Idéia similar, lançada quase que simultaneamente ao Peg-Lev, foram os móveis 

Peg-Pag, que ao invés das bancas de jornal, eram vendidos numa rede de 

supermercados. Estes sim, foram bem sucedidos, “Foi um sucesso estrondoso, 

vendeu tanto quanto óleo comestível.” 173 Mas, infelizmente, essas seriam as 

últimas contribuições da Mobília Contemporânea, que não tendo suportado a crise 

econômica de 1973, acabou fechando suas portas no ano seguinte.  

                                                 
172 Ibid., p.142 
 
173 LEON, E. In: DESIGN & INTERIORES, op.cit., p. 103 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    95959595....    
 

Poltrona Ouro Preto, 1964 
Agraciada com o Prêmio Roberto 
Simonsen na VI Feira de Utilidades 
Domésticas, em São Paulo.  
 
[SANTOS, 1995] 
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Mas Michael Arnoult não desvaneceu, seguindo com a vitalidade de sempre, na 

batalha cotidiana pela democratização do design. Em 1976, já com os olhos 

voltados para o mercado externo, funda fábrica de móveis SENTA, onde vai levar 

adiante suas premissas do móvel racional, modulável e desmontável, 

acrescentando uma outra inovação – o marketing direto. A idéia era mandar os 

catálogos diretamente aos clientes, com a vantagem de manter uma linha 

reduzida de móveis, além de descartar a necessidade de uma loja física. 

Conseguiu empreender tudo isso com apenas 15 funcionários pouco qualificados, 

que executavam produtos cada vez mais simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    96969696....    
 

Material promocional da Estante Peg-
Lev, uma das últimas contribuições da 
Mobília Contemporânea para o design 

do móvel. 
 
[Design & Interiores, 1992] 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    97979797....    
 

Capa do catálogo da SENTA, que era 

enviado a cerca de 400 clientes 
cadastrados. 

 
[Design & Interiores, 1992] 
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Já na década de 80, paralelamente à SENTA, monta o escritório Arnoult Mello, 

onde vai desenvolver projetos para outras empresas produtoras de móveis, como a 

Artefama, que comprou os direitos de produção da linha Hamac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1988, já desligado da SENTA, Arnoult segue sua jornada como freelancer, 

numa época em que vai atentar também para a pesquisa das madeiras 

reflorestadas, sobretudo do eucalipto, sobre o qual fala com grande entusiasmo: 

“Aqui, em qualquer região, em seis anos o Eucaliptus grandis dá um tronco de 30 

centímetros de diâmetro, produzindo de 1,5 a 2 m³ de madeira utilizável 

industrialmente. Na Austrália, sua terra de origem, são 15 anos; e na Europa, 40 

anos. Isso é fantástico! [...] A madeira é minha religião. No dia em que o 

eucalipto for aceito, o Brasil será o maior fornecedor de móvel do mundo. Não é 

utopia, é previsão.” 174 

 

Dessa pesquisa, realizada em parceria com o IPT, é que vão surgir seus primeiros 

móveis com madeira reflorestada – a Linha Liptus, que vai ser comercializada por 

uma grande rede de varejo – a Tok & Stok – que a partir dali, tornou-se o principal 

cliente de Arnoult. E para ele, aquela empresa era a realização de um sonho, a 

renovação de uma esperança, pois ali, eles entendiam perfeitamente o seu 

trabalho, e levavam ao firmamento, muitos daqueles preceitos lançados pelo 

designer na Mobília Contemporânea.  

 

                                                 
174 Ibid., p. 98-99. 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    98989898....    
 

Catálogo da linha Hamac, do escritório 

Arnoult/Mello. 
 
[Design & Interiores, 1992] 
 
 
 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com sua morte, em 2005, Michael Arnoult deixa o legado de quem teve a coragem 

de se aventurar no campo desconhecido do “móvel popular”, democrático, 

acessível, racional. Uma atitude que levantou, em defesa de uma classe esquecida 

pelo Moderno, a bandeira de uma produção industrial, das grandes séries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    99999999....    
 

Cadeira da Linha Liptus, anos 80 
Projeto de Arnoult comercializado pela 
Tok & Stok 
 
[Design & Interiores, 1992] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    100100100100....    
 

Poltrona Sabará, anos 60 

 
Projeto de Michael Arnoult na Mobília 
Contemporânea, reeditado pela Atec, em 
Liptus. 
 
[www.atecnet.com.br] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    101101101101....    
 

Carrinho de Chá Paraty, anos 60 

 
Projeto de Michael Arnoult na Mobília 
Contemporânea, reeditado pela Atec, em 
Liptus. 
 
[www.atecnet.com.br] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    102102102102....    
 

Sofá Ilha Bela, anos 60 

 
Projeto de Michael Arnoult na Mobília 
Contemporânea, reeditado pela Atec, em 
Liptus. 
 
[www.atecnet.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    104104104104....    
 

Cadeiras da linha Trio, anos 80  

 
Produzida pela SENTA, para o Maksoud  
Plaza Hotel. 
 
[GALLI, 1999] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    103103103103....    
 

Poltrona de balanço Peg-Lev, 1970  

 
[Projeto Design 2005] 
 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    106.106.106.106.    
 

Poltrona de balanço Tor, anos 90  

 
[LEAL, 2003] 
 

 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    105105105105....    
 

Estante projetada no escritório 

Arnoult/Mello, em 1982 
 
[Design & Interiores, 1992] 
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SÉRGIO RODRIGUES 

 

Eterno apaixonado pela madeira e pelas coisas do Brasil, Sérgio Rodrigues 

sobressai-se entre os maiores expoentes de nosso mobiliário como aquele que 

primeiro atinou pela busca consciente de uma identidade nacional para o mesmo. 

Não que o Tenreiro, a Lina, e tantos outros que o precederam não tenham 

desenhado “móveis brasileiros”; mas é que Sérgio o fez a partir de uma vontade e 

atitude deliberadas. Tanto que a Enciclopédia Delta Larousse o vai denominar 

como “o criador do móvel brasileiro” 175, verbete do qual faz questão de 

discordar, preferindo mesmo, a afirmação de Arnoult, que lhe disse: “Sérgio 

Rodrigues, você é o criador do móvel Sérgio Rodrigues”. 176 

 

Mas se pode haver ainda, qualquer dúvida quanto ao fato de ele ser ou não, este 

idealizador do móvel autenticamente nacional, não haverá discordâncias quanto à 

                                                 
175 DESIGN & INTERIORES, 1987 
 
 

176 Ibid. 

 

FIGFIGFIGFIG    107107107107....    
 

Poltrona Tor, anos 90  
 

[Arquivo de Michael Arnoult] 
 

 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    108108108108....    
 

Poltrona Pelicano, 2003. 

Projeto premiado no 17º Premio Museu da Casa 
Bra’sileira. Comercializado pela Tok & Stok 
 
[Projeto Design,2003] 
 

 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

125 
 

afirmação de que ele seja, “de todos os designers brasileiros [...] o mais 

profundamente comprometido com os valores e materiais da terra, tendo se 

arraigado definitivamente a formas e padrões de nossa cultura”. 177 Aquele que, 

na sua busca constante por uma expressão genuína de Brasil, acabou 

redescobrindo o país através do móvel.  
 

Nascido em 1927, na cidade do Rio de Janeiro, esse carioca de sangue 

pernambucano provém de uma família de artistas ilustres – pintores, dramaturgos, 

cineastas, ilustradores, e até uma cantora lírica, sua mãe, Elsa Fernandes de 

Almeida Santos, a quem Sérgio atribui sua sensibilidade artística. Faltava ali um 

designer, ou melhor, um “desenhista de móveis. E móvel de madeira” 178, como 

ele próprio exclama. 

 

O primeiro contato de Sérgio com a madeira e a criação de objetos veio ainda na 

infância, enquanto ficava em companhia de seu tio-bisavô, James Andrew, um 

descendente de escoceses, com quem aprendeu a trabalhar e reverenciar aquela 

matéria-prima que foi, sem sombra de dúvidas, sua grande companheira de 

jornada. “Ele tinha uma oficina na chácara do Flamengo. Eu gostava muito de ir 

lá, saía impregnado dos cheiros da madeira, do verniz e da cola. [...] Ele me 

mostrava desenhos e rabiscos dos quais saíam depois armários, mesas, cadeiras, 

caixas de rádio ou de relógio. Percebi então que de um desenho, entregue nas 

mãos de um executor, poderia sair um objeto, e isso foi uma verdadeira 

revelação para mim.” 179 

 

Como designer era profissão que ainda não existia no Brasil – isso falando em 

termos de oficialidade acadêmica – Sérgio foi ser arquiteto. E em 1947, aos vinte 

anos de idade, ingressou na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, 

onde trabalhou como auxiliar de ensino de David Azambuja, que naquela época 

lecionava Composição Decorativa. Pouco tempo depois de formado, já em 1952, 

esse mesmo professor o levaria à Curitiba para trabalhar na construção do Centro 

Cívico daquela cidade, onde vai conhecer dois italianos, os irmãos Carlo e Ernesto 

                                                 
177 SANTOS, M.C.L., Falando de Cadeiras, 1992. 
 
178 CALS, 2000, p.55 
 
179 BORGES, A., op.cit., p.14-15 
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Hauner, figuras adeptas das vanguardas européias, com quem o jovem arquiteto 

carioca, em muito se afinou. 

 

Sérgio, que desde os tempos de estudante já vislumbrava o grande descompasso 

entre a arquitetura e os interiores brasileiros, viu ali uma grande oportunidade, 

pois aqueles italianos tinham a idéia de criar uma fábrica de móveis Modernos, 

coisa que ainda não existia na provinciana Curitiba da época. Já no ano seguinte, 

associam-se para fundar a Móveis Artesanal Paranaense, empreendimento que não 

chegaria a prosperar, justamente em virtude do gosto saudosista que ainda 

reinava naquela cidade, assim como em quase todo o país. Sobre isso, Sérgio 

lembra: “Em seis meses só vendi um móvel, só um sofá lá em Curitiba. Foi um 

prejuízo total, e praticamente os duzentos contos que minha avó me emprestou, 

caçoando de um arquiteto ir vender móveis, desapareceram”. 180  Isso feito, não 

restou alternativa que não a de fechar as portas da empresa. 

 

Vendo em São Paulo uma melhor oportunidade para investidas Modernas, Carlo 

decide associar-se ao austríaco Martin Eisler e ao alemão Ernesto Wolf para levar a 

Móveis Artesanal para aquela cidade; e convida Sérgio Rodrigues para chefiar o 

departamento de criação da empresa, que mais tarde passaria ao nome de Forma 

S.A., Móveis e objetos de Arte. Ali, o contato com figuras ilustres de nossa 

arquitetura, como Gregori Warchavchik, Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas, 

estimularam ainda mais a sua pesquisa em torno do Móvel Moderno, e até mesmo 

as suas primeiras investidas como desenhista de móveis.  

 

Um de seus primeiros desenhos é o de um sofá (fig. 109), que propôs sem sucesso 

aos diretores da empresa. Sobre este, um dos sócios, o Martin Eisler, chegaria a 

afirmar: “Você será um bom arquiteto, mas não pense em fazer móveis. Você não 

dá para isso.”  181 Decepcionado, Sérgio ainda permaneceu trabalhando ali por 

algum tempo, mas as diretrizes daquela empresa já não estavam mais em sintonia 

com o ideal que nele começavam a se enraizar – a da necessidade de criar um 

“móvel brasileiro”. Segundo ele mesmo conta, “Martin Eisler fazia os pés-palito, 

aí eu tinha grandes choques profissionais com ele, porque ele era muito europeu 

                                                 
180 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.125 
 
181 CALS, op.cit., 35. 

 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

127 
 

e aquela produção não tinha nada que ver com o Brasil.” 182 É então que, em fins 

de 1954, ele resolve desligar-se da empresa. 

 

Voltando ao Rio já no ano seguinte, passaria alguns meses trabalhando como 

arquiteto, mas sem cessar a pesquisa e o seu desejo permanente em trabalhar 

com o móvel. E não qualquer móvel. Tinha que ser um móvel brasileiro. E a 

concretização viria ao dia 10 de maio de 1955, quando fundou a Oca, empresa que 

lhe serviu como um verdadeiro laboratório de idéias, na criação de peças que, em 

tudo, sintetizavam o espírito do Brasil e dos brasileiros.  De acordo com Adélia 

Borges, é ali que ele vai passar a representar, no mobiliário, “a mesma 

efervescência que gerava a bossa nova, o cinema novo, o concretismo e o 

abstracionismo nas artes visuais, o fim do academicismo no teatro e o 

modernismo na arquitetura.” 183   

 

Mas se é para falar, em poucas palavras, do teor das ações que Sérgio Rodrigues 

empreendeu a partir da Oca, nada melhor do que recorrer à sua afamada Poltrona 

Mole, aquela que, dentre todas as suas peças – que não são poucas – é uma das 

que melhor resume o sentido de sua obra, e mesmo de sua luta em prol do móvel 

brasileiro. E se é para tratar da Mole, pedimos emprestadas as palavras do 

sociólogo Odilon Ribeiro Coutinho, que a descreveu como poucos conseguiram 

fazer. Sobre ela, diz que “foi o primeiro objeto de arte irredutível Brasileiro. Pois 

o móvel barroco ou D. João V era colonizador. E os sofás de jacarandá da 

civilização do açúcar, criações de marceneiros franceses ou alemães, como 

Béranger e Spiller. A cadeira que Sérgio criou, além disso, é uma síntese 

admirável do espírito brasileiro. A harmoniosa estrutura dos torneados de 

jacarandá; as almofadas que lembram a imaginação criativa da civilização do 

couro, tão bem descrita por Capistrano de Abreu; o dengo e a moleza libertina da 

senzala; a preguiça e o aconchego macio da casa-grande – tudo isso está impresso 

nesse objeto de arte eterno que guarda a memória de momentos não apenas 

recentes, mas também antigos, da aventura brasileira.” 184 

 

Talvez tudo isso perdesse significado, fosse a Poltrona Mole um evento episódico 

da criação de um móvel que, por ocasião do destino, se fez brasileiro. Mas o fato é 

                                                 
182 SANTOS, M.C.L., op.cit., p.126 
 
183 BORGES, A., op.cit., p.18 
 
184 Ibid., p.21 
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que, na obra de Sérgio, tudo aquilo foi uma constante; uma luta deliberada pelo 

saudosismo inconseqüente, mas também pelo Moderno de importação. Uma luta 

incorruptível, tanto quanto o lenho do jacarandá, que usado em toda grossura, 

fez-se general na batalha contra os pés palito, recriando “o móvel robusto da 

tradição ibérica, mas dentro de uma sintaxe moderna.” 185 

 

Vale lembrar que, nessa renovação através da tradição colonial, o trabalho de 

Sérgio Rodrigues em muito se assemelha ao de Joaquim Tenreiro, mas deste se 

diferencia pela aproximação com outros objetos da cultura popular brasileira, 

como a rede e o catre, por exemplo. E já nesse ponto, se fará análogo à Lina Bo 

Bardi, que também foi buscar naquelas fontes, a sua inspiração. No entanto, na 

obra de Sérgio, tudo isso entra em sincronia, se congrega – tradição colonial e 

tradição popular, casa grande e senzala; novo e velho, urbano e rural. Ali, em seus 

móveis, tudo isso se faz como síntese de um povo que, embora não se possa 

conjugar num só tempo verbal, vez que são diversos por natureza, partilham duma 

essência – que é histórica – e que os denominam a todos, e sem exceção, como 

brasileiros. Pois na cadeira mole, e em tantas peças do mestre Rodrigues, esse 

brasileiro se reconhece e se esparrama, em memórias que talvez nem saibam 

donde vem, mas que estão profundamente arraigadas em seu próprio ser. 

 

A verdade é que Sérgio jamais se desvirtuou do caminho do móvel brasileiro, nem 

com a criação da Meia-Pataca, onde chegou a experimentar a produção em série, 

e nem tampouco após a sua saída da Oca, em 1968. E embora, desde então, tenha 

passado a dedicar mais tempo à arquitetura, isso não implicou no ofuscamento da 

figura do “desenhista de móveis”, pois como disse o amigo e grande incentivador, 

Lúcio Costa: “Generoso, em vez de se refestelar em sua fabulosa poltrona, 

continua ativo, não pára.” 186 

 

Com uma obra madura e crescente, Sérgio Rodrigues estima que, até hoje, 

acumula cerca de 1200 modelos diferentes de móveis. Cadeiras, mesas, armários, 

baús... não há o que não tenha feito nesses atuais 82 anos de vida. Mas não é 

somente a quantidade de peças produzidas que faz de Sérgio Rodrigues, uma das 

figuras mais expressivas na história do móvel brasileiro. É o seu apego e a 

referência, ou reverência sempre indelével, às raízes de nossa cultura, ao móvel, 

                                                 
185 BORGES, A., op.cit., p.18 
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à madeira, ao moderno; coisas que nele se entrelaçaram indissociavelmente na 

construção de um novo rumo para o nosso mobiliário, que embora já fosse 

brasileiro antes dele, ainda não se sabia como tal.  

 

Findemos com a afirmação de que Sérgio Rodrigues “é o misto de artesão e 

designer que revolucionou o móvel brasileiro. Dos primeiros passos nos anos 

cinqüenta ao pleno reconhecimento atual da maturidade, é fora de dúvida que a 

mobília encontrou nele sua mais alta expressão. Sérgio Rodrigues criou objetos 

inesquecíveis, próximos da rede, do catre, do sentar caipira, do singelo objeto 

indígena, do trabalho daqueles dois artesãos que fizeram a cruz. Em meio às 

vicissitudes deste momento da história brasileira, a obra de Sérgio é um exercício 

apaixonado de redescoberta do Brasil.” 187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 SANTOS, M.C.L., Falando de cadeiras, op.cit. 
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Poltrona Oscar, 1956 
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Sofá Hauner, 1954 
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Cadeira Lúcio, 1956 
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Sofá Mole, 1957 
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Banco Mucki, 1958 

[BORGES, 2005] 
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Poltrona Carmel, 1966 
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Cômoda Luciana, 1965 
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Mesa de Centro Airmelo, 1958 

[BORGES, 2005] 
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Poltrona Sheriff, 1961 
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Poltrona Moleca, 1963 

[www.sergiorodrigues.com.br] 

 
 
 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGFIGFIGFIG    119119119119....    

Cadeira Dadi, 1968 
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Poltrona Kilin, 1973   

[BORGES, 2005] 
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Baú Baez, 1978 
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Espreguiçadeira Tajá, 1978 
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Cadeira Júlia, 1980 

[BORGES, 2005] 
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Cadeira Cuiabá, 1983 
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Mesa Coringa, 1993 

[BORGES, 2005] 
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Cama Elsa, 1983 
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Banco Sônia, 1997 

[BORGES, 2005] 
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Mesa Caixe, 1988 
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Poltrona Diz, 2001   
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Mesa Juá, 2004   

[BORGES, 2005] 
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Um homem não desaparece se dele se conserva 

qualquer memória. Mas se somos o que fazemos, 

mesmo que se perca pela memória dos indivíduos, 

pelas obras, pelo nosso trabalho, somos 

humanamente eternos. 

    

Júlio KatinskyJúlio KatinskyJúlio KatinskyJúlio Katinsky    
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Se na PARTE 1 deste trabalho nos delongamos tanto em esmiuçar a trajetória 

daqueles personagens consagrados como pioneiros, isso não decorre, unicamente, 

de sua incontestável contribuição ao período que se convenciona chamar de 

Moderno. Decorre também do entendimento de que, enquanto empreiteiros dos 

primos alicerces do design brasileiro, estes “fazedores de móveis” são também 

verdadeiros mitos, figuras icônicas de nossa cultura, cujos nomes e atitudes estão 

impressos num acervo material construído, o mesmo que, para os designers da 

contemporaneidade, se faz de “exemplo e referência” 188, como tão bem ilustra 

Virgínia Cavalcanti, em sua tese. E lembremos que, no caso específico do recorte 

desta pesquisa, esse acervo se constrói sobre lastros de madeira.  

 

Convém recordar, no entanto, que apesar de convergirem, no tocante ao uso 

daquela matéria-prima como elemento de configuração recorrente em seus 

projetos, cada um daqueles pioneiros utilizou a madeira dentro de uma lógica 

própria, uma abordagem que lhe é inerente; e dessa forma, cada qual a seu modo, 

deixou um legado bastante particular. De Joaquim Tenreiro, o resgate dos 

elementos simbólicos da tradição colonial; de Lina Bo Bardi, o rebatimento 

contínuo à cultura popular brasileira; de Zanine Caldas, o uso da madeira como 

forma de protesto; de Michael Arnoult, a coerência entre a produção em série e a 

democratização do design; e de Sérgio Rodrigues, a sintonia com as raízes de 

nossa cultura, pela aproximação com os equipamentos tradicionais da casa 

brasileira. 

 

Será, portanto, partindo do vislumbre destas “fontes geratrizes”, que seguiremos 

com a apreciação de nossos designers contemporâneos, aqueles que, não à toa, 

chamaremos de herdeiros da tradição. E é importante dizer que, se assim os 

chamamos, não é por acreditarmos que suas obras são meras continuidades de 

suas “matrizes referenciais”, nem tampouco que estas sejam desprovidas de um 

traço original e de um caráter também prolífico. Significa, isto sim, que suas 

atitudes denotam a continuidade ideológica daqueles que, tomando a madeira ao 

punho, ajudaram a conceber aquilo que, hoje, chamamos de móvel brasileiro. 

 

A verdade é que, apesar de acreditarmos numa espécie de filiação dos discursos 

projetuais dos “herdeiros” para com os de seus predecessores, isso não os vai 

isentar, em hipótese alguma, da necessidade de configurarem suas obras em 

                                                 
188 CAVALCANTI, op.cit., p.92 
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resposta aos estímulos que o contexto histórico os impôs. E se aqui tratamos de 

um recorte temporal que compreende os anos de 1980 a 2007, nos é cabível fazer 

algumas considerações sobre este período, antes de adentrar na pesquisa 

propriamente dita. 

 

A primeira coisa a ser clarificada é que, apesar de a historiografia nos reportar aos 

anos 70 como período de transição do Moderno para o Pós-Moderno, nossa 

preferência por iniciar a investigação a partir dos anos 80 se justifica no fato de 

que, aqueles “anos de chumbo” não foram os mais frutíferos, em termos de 

originalidade, para o desenho do móvel no Brasil. E muito embora seja também a 

década de um dito “milagre econômico”, que em grande parcela, favoreceu a um 

desenvolvimento industrial e ao processo de institucionalização do design no país, 

foi também, “o início de um longo período de estagnação cultural [...], que 

interrompe aquele processo de busca de identidade iniciado na década de 50 e 

efervescente nos anos 60. [...] É um período em que a indústria cultural brasileira 

ainda sobreviverá basicamente com os valores surgidos na década anterior, sem, 

no entanto, oferecer condições de continuidade para o processo de avanços neste 

âmbito”. 189 

 

É a época do consumo de massa, do aglomerado e dos móveis moduláveis, mas 

também do móvel importado, da fibra de vidro, dos plásticos injetados, do 

poliuretano; materiais que enchiam os olhos de quem passava defronte as vitrines 

da Forma, da Probjeto e da Teperman. E tudo isso, vai coincidir com o surgimento 

de uma nova palavra em nossos dicionários: globalização. Vocábulo que trouxe 

consigo, ao menos naquele momento inicial, o deslumbramento desvairado de 

todo um país, frente a um mundo inteiro que se abria, em cores, diante das telas 

da TV. 

 

A verdade é que, naqueles tempos, salvo a permanência persistente de alguns dos 

pioneiros – a maior parte deles, já desligados de suas empresas – fenecem o móvel 

brasileiro e as iniciativas promotoras da criatividade nacional. E o que é mais 

curioso: junto àqueles, submerge também a madeira, agora preterida em favor do 

mundo dos sintéticos. 

 

                                                 
189 TEIXEIRA, op.cit, p.47 
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De fato, podemos asseverar que, no que tange ao design do móvel brasileiro – não 

propriamente ao design do móvel no Brasil – o que os anos 70 vai nos deixar de 

mais significativo, é mesmo a formação de uma boa leva de designers, egressos 

dos muitos cursos de graduação que se abriram àquela época no país. Pois serão 

justamente esses jovens profissionais, os primeiros a retomar as rédeas do bom 

design brasileiro.  

 

Decerto é que foram diversos, os caminhos tomados nessa nova etapa da história 

de nosso mobiliário. Mas é bom que se diga que, embora não desconsideremos o 

valor daqueles outros, aqui, nos interessarão, apenas, os que tomaram a via 

ancestral do móvel de madeira, seguindo os rastros deixados por aqueles 

pioneiros, de quem tanto falamos. E se as atitudes daqueles novos designers 

tomaram corpo nos anos 80, nada mais coerente do que fazer deste, o ponto de 

partida desta pesquisa. 

 

Há mesmo muito que dizer sobre aquela década. É a época da internacionalização 

dos conhecimentos e das idéias, do acirramento do diálogo cultural e dos avanços 

da informática. É, mais do que qualquer outra coisa, o tempo de a humanidade se 

tornar uma “aldeia global”, mobilizada em prol da resolução de problemas 

comuns. Problemas que não dizem mais respeito apenas às nações, mas a todo o 

planeta, como os são, a AIDS, as diferenças sociais, o consumo, a camada de 

ozônio, o desmatamento, e tantos outros. É o momento em que vamos nos 

aperceber de que não estamos sozinhos no mundo, e que nossas ações ou não-

ações, afetam e são afetadas, todos os dias, dentro de uma cadeia de 

acontecimentos que se interconectam.  

 

No Brasil, é a época em que, finalmente, vamos nos engajar na campanha mundial 

de preservação do meio-ambiente. Afinal, somos os guardiões da maior reserva 

florestal do planeta, que embora abrigada nos limites de nossas fronteiras 

geopolíticas, é “um bem de todas as nações.” É também o tempo em que vamos 

decretar o fim da ditadura militar, retomando os caminhos da democracia e da 

abertura política com o “Diretas Já.”  Enquanto isso, no plano econômico, o 

momento mostrava-se bastante obscuro. Cruzeiro, Cruzado, Cruzados Novos – uma 

sucessão de planos falidos que traziam, a tiracolo, uma inflação de índices 

estratosféricos, culpada não apenas pela evasão de um grande contingente de 

brasileiros ao exterior, mas também pela “quebra” de diversas empresas 
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nacionais.  E das que ficaram, resguardaram-se temerosas da inovação, donde se 

inclui a aceitação da figura do designer, pois a visão geral do empresariado era de 

que aquilo se constituía como um luxo, um custo e, sobretudo, um risco – que não 

estavam dispostos a correr.  

 

Assim é que serão poucos, os profissionais absorvidos pela indústria. Bem poucos 

mesmo. Tanto que os dedos de uma mão são suficientes para contabilizá-los. E 

isso será fruto do olhar visionário de empresas como a Móveis Teperman e a Tok & 

Stok, que em meio à mentalidade tacanha da época, se aventuraram em investir 

na produção de desenhos nacionais. Mas isto será uma exceção. 

 

O fato é que, num sentido mais amplo, todo aquele cenário de que falamos, vai se 

refletir, diretamente, no mobiliário dos anos 80 – do sentimento de preservação 

ambiental, à inércia dos empresários. Do primeiro, surgirão um sem número de 

novas propostas ecologicamente engajadas - oras no sentido da utilização de 

materiais alternativos, oras na proposição de novas formas de uso da madeira, 

mais racionais e conscientes. Do segundo, a necessidade de empreender, e a 

possibilidade de criar livremente, sem as limitações impostas pela pouca visão de 

outrem. Isso porque, em virtude da ausência de emprego na indústria, boa parte 

daquele contingente que saía dos cursos de desenho industrial, viu como única 

saída, a montagem de suas próprias oficinas, onde passaram a produzir seus 

móveis de forma inteiramente artesanal. E a madeira, acabou sendo a matéria 

fundamental desses empreendimentos, não apenas pela paixão anterior que alguns 

daqueles designers já traziam por ela, mas também pelo custo razoavelmente 

baixo requerido para iniciar uma produção naqueles moldes, pois além daquela 

matéria-prima ter a vantagem de ser facilmente encontrada no mercado local, 

podia ser processada com baixo custo energético, e com baixo investimento em 

tecnologia. 

 

É assim que vai renascer o móvel brasileiro. Curiosamente, num momento em que 

tudo indicava sua morte prematura. Pois foi se contrapondo aos percalços de uma 

economia fracassada e de uma indústria que lhes fechava as portas, que aqueles 

designers conseguiram revigorar nosso espírito criador, num cenário em que a 

madeira, teve papel de grande destaque.  
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Contribui também, nesse sentido, o retorno daquelas iniciativas promotoras da 

criatividade nacional. MOVESP, MOVELSUL, Prêmio Museu da Casa Brasileira, 

Mostra Casa Cor – atitudes fundamentais à instauração de um novo cenário para o 

móvel brasileiro, em que eram fomentadas e fermentadas, as atitudes de novos 

talentos do design nacional. Mais do que simples vitrines, aquelas mostras e 

prêmios eram verdadeiros agentes legitimadores do traço brasileiro, insufladores 

de uma inventividade que, logo mais, começaria a ganhar o apreço do Brasil e do 

mundo. E não necessariamente nessa mesma ordem. 

 

Com a chegada dos anos 90, já exibindo certa estabilidade política, o país, 

finalmente, punha rédeas na inflação, trazendo um crescimento econômico que 

acabaria revelando boas surpresas para o design brasileiro. Foi pelo avanço 

tecnológico da Indústria, a expansão dos cursos de desenho industrial, a abertura 

de diversas lojas de decoração e o gradual interesse da mídia pelo setor, que 

nosso design embarcara num de seus períodos mais prósperos, no qual 

conquistaria, inclusive, sua projeção internacional. E é justamente nesse cenário, 

que aquela inventividade tupiniquim vai “ganhar o mundo”, notadamente com as 

peças inusitadas dos irmãos Fernando e Humberto Campana, profissionais que 

serviriam de plataforma para a disseminação do gosto pelas idéias Made in Brazil.  

 

Inseridos nesse novo contexto, o rol dos designers da madeira também acabaria 

ganhando seu destaque, angariando mais e mais adeptos que, junto àqueles já 

consagrados na década anterior, continuariam perfazendo, para além das 

fronteiras dos anos 90, os caminhos trilhados pela “velha guarda” de nosso design. 

Pois, como eles, esse novo elenco de profissionais vai apostar no grande potencial 

artístico, ecológico e, sobretudo vernáculo, deste material, que já tão 

indissociável de nosso imaginário, acabara se tornando uma das impressões digitais 

de nosso móvel. 

 

E reforçamos, uma das, mas não a única. Pois serão muitos os caminhos tomados 

pelo mobiliário brasileiro na contemporaneidade. E isso se dará, como já vimos, 

pela acentuação cada vez mais proeminente dos processos de interculturalidade, 

em que nosso design passará a dialogar, e não mais se subjugar, aos padrões 

estrangeiros. Chegaremos mesmo, a fazer o caminho inverso, levando nossos 

móveis para serem vendidos nos mais conceituados centros de design do mundo, 

pois a globalização trouxe, também, o gosto pelo exótico, coisa que somos, aos 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 

139 

 

olhos do estrangeiro, que nos vêem como aquela terra de grandes matas, de 

natureza exuberante, do samba, do carnaval, do artesanato e do futebol; de um 

povo alegre e colorido, mestiço na carne e no espírito.  

 

Ao mesmo tempo, aquilo se fez igualmente possível porque aquela mesma 

globalização nos empurrou à busca de nossas raízes, à compreensão de quem 

somos, em meio àquele emaranhado de culturas que se entrelaçam. Pois, passado 

o momento inicial de deslumbramento com a cultura do outro, sentimos falta de 

nossas próprias referências, aquelas que eram as únicas capazes de nos distinguir 

em meio à pasta homogênea que se insinuava. 

 

Assim é que, nesse início de século, chegaremos com uma produção cada vez mais 

madura, cada vez mais consciente de sua nacionalidade. Uma nacionalidade que 

não significa a rejeição ao externo, mas sim, uma articulação entre local e global, 

como já dissemos anteriormente. Nesse sentido, o arquiteto Marcelo Carvalho 

Ferraz indaga: “Será que devemos bater continuamente na tecla do particular 

para atingir o universal? Parece óbvio, mas é preciso dizer que sim. É assim que a 

produção de conhecimento, verdadeiro, se transforma em testemunho e herança 

de toda a humanidade. As singularidades, quando genuínas, alcançam valor 

universal.” 190 

 

Dito isso, passemos agora, sem mais delongas, ao estudo destes herdeiros da 

tradição.  

 

                                                 
190 BORGES, 1999, p.9. 
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CAP. 3  
 
Metodologia da pesquisa 
 
 
A pesquisa é uma coisa demasiadamente séria e demasiadamente difícil para 

se poder tomar a liberdade de confundir a rigidez; que é o contrário da 

inteligência e da invenção, com o rigor. 

    

PierrePierrePierrePierre    Bourdieu Bourdieu Bourdieu Bourdieu     
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Dito de forma genérica, esta pesquisa se desenrolou no sentido de prover uma 

visão panorâmica sobre o design do móvel de madeira no Brasil, entre os anos de 

1980 e 2007, procurando demonstrar, a partir de figuras representativas deste 

período, as vicissitudes históricas que configuram esta matéria-prima como um 

elemento peculiar de nossa cultura material contemporânea. Ou para falar mais 

diretamente, da própria cultura do móvel brasileiro. E enquanto panorâmica, 

lembramos que não foi nossa pretensão, em momento algum, dar conta de todo o 

cenário circunscrito à temática; até mesmo porque, dada sua amplitude, isso seria 

tarefa impraticável. Nesse sentido, antes de adentrar em minúcias quanto aos 

procedimentos utilizados, cabe a lembrança de que os resultados obtidos não se 

apresentam, em hipótese alguma, como restritivos, pois a idéia foi sempre a de 

trazer uma amostra ilustrativa de um determinado contexto macro, mas que, não 

necessariamente, vai abarcar todo seu espectro.  

 

Outro ponto importante a ser tocado, é que todo o trabalho foi construído com 

base nas relações estabelecidas dentro do trinômio DESIGNER – OBRA – MATÉRIA-

PRIMA, focando sempre na figura do agente criador, dentro do processo de 

configuração do objeto. Foram obviadas, portanto, as questões pertinentes ao 

processo de recepção, em que pesam a relações entre consumidor/usuário e 

objeto configurado. 

 

Passando, finalmente, aos métodos e procedimentos que foram utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa, atinamos que, se a nossa intenção primeira sempre 

resvalou na idéia de vaticinar a madeira como elemento de configuração 

recorrente e, por isso mesmo, característico do design do móvel brasileiro, o 

primeiro ponto a ser desvendado foi: quem são esses designers contemporâneos 

que utilizam esta matéria-prima, corriqueiramente, em seus projetos? 

 

Com esse questionamento em mãos, é que partimos para um levantamento de 

campo, procedendo a uma pesquisa exploratória sobre o cenário do móvel de 

madeira feito no Brasil entre os anos de 1980 e 2007, em que foram arrolados, 

aqueles profissionais que utilizam ou utilizaram a madeira como elemento de 

configuração recorrente, em suas produções. Esse levantamento preliminar foi 

feito a partir de livros, revistas e periódicos especializados, assim como pela 

varredura através das mais importantes mostras e premiações nacionais e 

internacionais de design. E se fez desta forma com o objetivo de trazer para a 
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pesquisa, aqueles profissionais cujas obras já mostravam alguma expressividade no 

âmbito do mobiliário. 

 

Como resultado, gerou-se uma primeira amostragem, da qual se contabilizam 70 

designers, no total. E para reduzi-la a um número mais razoável, foram 

estabelecidos dois critérios principais: O primeiro concerne à expressividade da 

madeira dentro da obra de cada profissional – o que foi feito em termos de um 

balanço quantitativo, em que pesa a presença marcante daquela matéria-prima na 

totalidade de seu acervo. O segundo, mais subjetivo, diz respeito à 

representatividade daqueles designers dentro da cultura material brasileira 

contemporânea– o que foi medido segundo seu reconhecimento, em maior ou 

menor grau, pela crítica especializada – fato que pôde ser vislumbrado, 

especialmente, através das principais publicações, mostras e premiações do setor. 

 

Com base naqueles critérios, a amostragem foi reduzida, consideravelmente, a 17 

nomes, aos quais foi aplicado um questionário. (ver anexo 1). Destes 17, apenas 

12 o responderam, embora ninguém tenha sido excluído nesta etapa. Isso porque, 

o objetivo era contemplar o objeto de estudo a partir de sua própria fala, e os 

discursos daqueles que, por ventura, não puderam responder, foram obtidos, sem 

maiores dificuldades, através de fontes de segunda mão. A isto, correu em 

paralelo, uma pesquisa em torno de sua obras de referência, o que foi feito 

através de livros e revistas especializadas, além da solicitação de material 

fotográfico dos acervos particulares dos próprios designers, que em sua maioria, 

me concederam, gentilmente, aqueles insumos. Quando necessário, recorreu-se 

também à internet, normalmente aos próprios web sites dos profissionais 

pesquisados, que são fontes mais seguras e fidedignas.  

 

Estando de posse desse material, o próximo passo foi estabelecer alguns critérios 

genéricos para prosseguir a uma análise do conteúdo das obras de referência 

daqueles designers, isso feito com a ajuda dos dados que obtivemos por meio dos 

questionários e de outras fontes de segunda-mão. Definimos três: Meios 

Produtivos, Estética e Abordagem Projetual.  E se a idéia é confrontar herdeiros 

e pioneiros, nada nos pareceu mais coerente do que utilizar estes mesmos 

critérios para examinar, também, a obra destes últimos.  

 

Para vias de entendimento, resumimos estas análises nos dois quadros a seguir: 
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Tabela 01 – Resumo da análise de conteúdo das obras dos designers contemporâneos 

    

Designers Herdeiros Designers Herdeiros Designers Herdeiros Designers Herdeiros 
/ Características/ Características/ Características/ Características    

    

Meios produtivosMeios produtivosMeios produtivosMeios produtivos    EstéticaEstéticaEstéticaEstética    Abordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetual    

André MarxAndré MarxAndré MarxAndré Marx    

Uso de técnicas tradicionais de Marcenaria 
 

Produção em moldes artesanais 
 

Designer executa, sozinho, todas as peças (designer e mestre 
marceneiro) 

Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo; 
 

Exploração da diversidade de cores e desenhos das madeiras como 
recurso estético-decorativo 
 

Organicidade e robustez  

 

Uso de espécies de madeiras nativas e exóticas pouco conhecidas – 
preocupação ecológica declarada. 
 

Preocupação em evidenciar o caráter artesanal de sua produção 
(técnica e matéria-prima participam diretamente do discurso do 
móvel) 
 

Liberdade formal (referências muito diversas) 
 

Amélia TarozzoAmélia TarozzoAmélia TarozzoAmélia Tarozzo    
Uso de técnicas tradicionais de marcenaria 
 

Produção em moldes artesanais 

Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo; 
 

Uso recorrente da palhinha associada às madeiras nativas 

 

Preocupação em evidenciar o trabalho artesanal empregado.  
(técnica e matéria-prima participam diretamente do discurso do 
móvel) 
 

Carlos MottaCarlos MottaCarlos MottaCarlos Motta    

Uso de técnicas tradicionais de marcenaria  
 

Produção em moldes artesanais 
 

Envolvimento direto com a produção (designer e mestre 
marceneiro) 

 
Remete aos antigos móveis de fazenda.  
 

Robustez estrutural + associação recorrente entre madeira e couro  
 

Dualidade entre o austero e o singelo 
 

Uso de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Uso de madeiras de redescobrimento em sua produção mais recente  
 

Preocupação ecológica evidenciada na própria configuração do móvel 
 

Resgate de valores da mobília brasileira (a robustez dos móveis e a 
simplicidade do morar brasileiro) 

Cláudia M. SallesCláudia M. SallesCláudia M. SallesCláudia M. Salles    
Uso de técnicas tradicionais de marcenaria 
 

Produção em moldes artesanais 

Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo; 
 

Uso recorrente da palhinha e do couro associados às madeiras nativas 

 

Preocupação em evidenciar o trabalho artesanal empregado. 
(técnica e matéria-prima participam diretamente do discurso do 
móvel) 
 

Resgate e reconfiguração de antigas tipologias do mobiliário 
brasileiro  
 

Etel CarmonaEtel CarmonaEtel CarmonaEtel Carmona    

 
Uso de técnicas tradicionais de marcenaria 
 

Produção em moldes artesanais 
 

 
Exploração de encaixes aparentes e outras técnicas tradicionais 
(marchetaria) como recurso estético-decorativo; 
 

Uso recorrente da palhinha e do couro associado às madeiras nativas 
 

 
Preocupação em evidenciar o trabalho artesanal empregado.  
(técnica e matéria-prima participam diretamente do discurso do 
móvel) 
  
Circula entre referências do móvel colonial e de elementos da 
cultura material mineira (popular) 
 

Fernando JaegerFernando JaegerFernando JaegerFernando Jaeger    
Produção seriada (industrial), com detalhes artesanais (Toque da 
bancada de marceneiro) 

Apesar de industriais, os móveis têm um aspecto artesanal. 
(exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo) 
 

Simplicidade formal e construtiva 

 

Preocupação com a democratização do design  
 

Preocupação em manter a tradição da marcenaria, mesmo em 
moldes industriais de produção. 
 

Hugo FrançaHugo FrançaHugo FrançaHugo França    

 

Produção artesanal (coerente como discurso ecológico) 
 

Envolvimento direto com a produção (designer e mestre 
marceneiro) 
 

Design natural – Aproveitamento das formas e desenhos naturais da 
matéria-prima 

Uso de resíduos florestais como matéria-prima 
 

Preocupação ecológica evidenciada na própria configuração do móvel 

Juliana LlussáJuliana LlussáJuliana LlussáJuliana Llussá    
Uso de técnicas tradicionais de marcenaria  
 

Produção em moldes artesanais 

Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Uso ostensivo da palhinha associado à madeira (referência à tradição 
colonial) 

 
Preocupação em evidenciar a maestria do trabalho artesanal 
envolvido. 
 

Técnica e matéria-prima participam diretamente no discurso do 
móvel (resgate das técnicas de marcenaria constitui ponto-chave) 
 

Júlia KrantzJúlia KrantzJúlia KrantzJúlia Krantz    

Uso de técnicas tradicionais de marcenaria  
 

Produção em moldes artesanais 
 

Envolvimento direto com a produção (designer e mestre 
marceneira) 

 

Orgânica / escultórica (em seus móveis de compensado esculpido) 
 

Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Exploração da diversidade de cores e desenhos das madeiras como 
recurso estético-decorativo 
 

Preocupação em exaltar as madeiras nativas e as técnicas 
tradicionais de marcenaria. (técnica e matéria-prima participam 
diretamente do discurso do móvel) 
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Cont. Tabela 01 – Resumo da análise de conteúdo das obras dos designers contemporâneos 

    

Designers Herdeiros Designers Herdeiros Designers Herdeiros Designers Herdeiros 
/ Características/ Características/ Características/ Características    

    

Meios produtivosMeios produtivosMeios produtivosMeios produtivos    EstéticaEstéticaEstéticaEstética    Abordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetual    

Marcenaria BaraúnaMarcenaria BaraúnaMarcenaria BaraúnaMarcenaria Baraúna    
Uso de técnicas tradicionais de marcenaria  
 

Produção em moldes artesanais 

 

Simplicidade e Honestidade Construtiva (Despojamento de excessos 
decorativos) 
 

Inspiração em exemplares vernáculos 
 

Uso de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Uso de referências estético-simbólicas da cultura popular brasileira  

Marcenaria TrancosoMarcenaria TrancosoMarcenaria TrancosoMarcenaria Trancoso    
Produção em moldes artesanais  
 

Valorização e aproveitamento da mão-de-obra local 

 
Resgate da rusticidade e simplicidade do morar brasileiro 
 

Uso de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Uso de referências estético-simbólicas da cultura popular brasileira  

Maurício AzeredoMaurício AzeredoMaurício AzeredoMaurício Azeredo    

Uso de técnicas tradicionais de marcenaria (produção artesanal) 
 

Envolvimento direto com a produção  
(designer e mestre marceneiro) 

Uso ostensivo da diversidade das madeiras brasileiras como recurso 
estético 
 

Exploração de encaixes aparentes e outras técnicas tradicionais 
(marchetaria) como recurso estético-decorativo 
 

Simplicidade formal e honestidade construtiva 

 
Uso de referências estético-simbólicas da cultura popular brasileira  
 

Uso da diversidade de madeiras nativas como discurso ecológico  
 

Preocupação em exaltar as madeiras nativas e as técnicas 
tradicionais de marcenaria. (técnica e matéria-prima participam 
diretamente do discurso do móvel) 
 

MendesMendesMendesMendes----HirthHirthHirthHirth    

Uso de técnicas tradicionais de marcenaria (produção artesanal) 
 

Envolvimento direto com a produção  
(designer e mestre marceneiro) 

 
Exploração de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo 
 

Referências estéticas rebatem diretamente a Sérgio Rodrigues 
(Declaradamente assumem a grande influência de Sérgio Rodrigues e 
do design escandinavo na sua obra) 
 

Preocupação em evidenciar o trabalho artesanal envolvido. 
 

Técnica e matéria-prima participam diretamente no discurso do 
móvel (resgate das técnicas de marcenaria constitui ponto-chave) 

Monica CintraMonica CintraMonica CintraMonica Cintra    

 
Produção artesanal (coerente como discurso ecológico) 
 

Envolvimento direto com a produção (designer e mestre 
marceneira) 
 

Design natural – Aproveitamento das formas e desenhos naturais da 
matéria-prima 

Uso de resíduos florestais e urbanos como matéria-prima 
 

Preocupação ecológica evidenciada na própria configuração do móvel 

Pedro PetryPedro PetryPedro PetryPedro Petry    

 
Produção artesanal (coerente como discurso ecológico) 
 

Envolvimento direto com a produção (designer e mestre 
marceneira) 
 

Design natural – Aproveitamento das formas e desenhos naturais da 
matéria-prima 

Uso de resíduos florestais como matéria-prima 
 

Preocupação ecológica evidenciada na própria configuração do móvel 

Porfírio ValladaresPorfírio ValladaresPorfírio ValladaresPorfírio Valladares    

 
No início da carreira (anos 80) produção em série, terceirizada em 
marcenarias.  
 

Atualmente, projeta preferencialmente para a indústria  
 

A racionalização da produção é ponto determinante em seu 
processo de criação. 

Simplicidade formal e construtiva 

Preocupação com a democratização do design 
 

Projeta pensando na produção (pensa suas peças numa lógica “low-
tech”, capaz de ser fabricada em qualquer pequena marcenaria. 

Reno BonzonReno BonzonReno BonzonReno Bonzon    

 
No início da carreira (anos 80) envolvimento direto com a 
produção (designer e mestre marceneiro) 
 

Atualmente, seus projetos são produzidos, industrialmente, por 
empresas que lhe pagam royalties. 
 

Remete à obra do designer escandinavo Alvar Aalto - usa da mesma 
técnica construtiva (a do laminado colado a frio) para dar formas 
sinuosas às suas peças. 

 
O ponto focal é a técnica do laminado colado a frio (A forma é uma 
decorrência da técnica) 
 

Os próprios partidos projetuais utilizados, são tomados a partir de 
sua adequação à técnica. Busca inspiração em elementos sinuosos e 
aplica-os no móvel. 
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Tabela 02 – Resumo da análise de conteúdo das obras dos designers pioneiros. 

    

Designers Designers Designers Designers PioneirosPioneirosPioneirosPioneiros    
/ Características/ Características/ Características/ Características    

    

Meios produtivosMeios produtivosMeios produtivosMeios produtivos    EstéticaEstéticaEstéticaEstética    Abordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetualAbordagem projetual    

Joaquim TenreiroJoaquim TenreiroJoaquim TenreiroJoaquim Tenreiro    

Tradição técnica (herança da marcenaria lusitana) 
 

Fazer artesanal – Envolvimento direto com a produção (designer e 
mestre marceneiro) 

 
Móveis delgados e elegantes (pés-palito) 
 

Conhecimento profundo da matéria-prima evidente na configuração 
do móvel (Madeira levada aos limites de sua resistência) 
 
 

Link com o móvel colonial, onde o jacarandá e a palhinha são re-
configurados dentro de uma estética moderna. 

    
Lina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo Bardi    

    

Valorização do trabalho artesanal (potencialidade do 
conhecimento técnico da mão-de-obra local) 

Simplicidade e Honestidade Construtiva (Despojamento de excessos 
decorativos) 
 

Inspiração em exemplares vernáculos 

 
A busca pelos materiais nacionais (a madeira, a chita, o couro, as 
fibras) 
 

A busca do nacional na cultura popular (A verdadeira produção 
nacional sai das mãos de autores anônimos, espalhados no interior do 
Brasil. 
 

Sérgio RodriguesSérgio RodriguesSérgio RodriguesSérgio Rodrigues    
Produção artesanal (evidenciada pela exploração contínua de 
encaixes aparentes) 

 
Resgate da robustez dos móveis brasileiros 
 

Organicidade como característica nacional 
 

Uso de encaixes aparentes como recurso estético-decorativo. 
 

O couro, o jacarandá e a palhinha configurados à semelhança dos 
antigos móveis de fazenda. 
 

 
Informalidade e despojamento típicos da cultura brasileira são 
traduzidos na forma de móveis  
 

Mistura entre tradições coloniais e populares – aproximação com 
equipamentos tradicionais da casa brasileira, como a rede e o catre. 
 
O “espírito do brasileiro” é tomado como fonte de inspiração. (O 
despojamento, o sentar relaxado) 
 

Michael ArnoultMichael ArnoultMichael ArnoultMichael Arnoult    

 
A madeira e o design adequados à produção em série 
 
Racionalização e modulação da produção 
 

Simplicidade formal e construtiva 
 
Ergonomia, Economia e Estética  
(O conforto duro) 

Preocupação com a democratização do design (design para todos) 

Zanine CaldasZanine CaldasZanine CaldasZanine Caldas    

 
Produção artesanal (coerente como discurso ecológico) 
 
Envolvimento direto com a produção  
(designer e mestre marceneiro) 
 

 
Design natural – Aproveitamento das formas e desenhos naturais da 
matéria-prima 
 

Uso de resíduos florestais como matéria-prima 
 
Preocupação ecológica evidenciada na própria configuração do móvel 
(O móvel-denúncia e o “discurso da matéria-bruta”) 
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Uma vez executada aquela análise, passamos a uma outra – a análise 

comparativa. É partir desta, que vamos confrontar as obras e discursos de 

pioneiros e herdeiros, verificando as similitudes e disparidades entre suas soluções 

projetuais para, então, proceder à classificação propriamente dita. E como já 

deve estar claro, esta se fez segundo uma lógica em que, cada designer 

contemporâneo se relaciona, diretamente, com um pioneiro. Pois aqui, são estes 

últimos quem definem as categorias. Cinco, no total; cada uma, referente a um 

daqueles precursores do móvel brasileiro. 

 

Reforçamos, novamente, que isso não implica que todo designer brasileiro que 

utilize ou tenha utilizado a madeira no processo de configuração de seus móveis, 

traga um rebatimento, direto, à obra daquelas cinco “matrizes referenciais”. Não 

é isso que pretendemos dizer, ao estabelecer essa relação entre pioneiros e 

contemporâneos. Porém, também não podemos descartar o fato de que ela 

realmente existe, ainda que como porção de um universo existencial muito maior. 

 

Nesta pesquisa, isso foi se confirmar, exatamente, enquanto se realizava essa 

análise comparativa, quando percebemos que alguns dos designers selecionados, 

não apresentavam nenhuma característica marcante, capaz de relacioná-los, 

diretamente, a uma das categorias inferidas.  E foi com muito pesar que tivemos 

de excluir da apreciação, nomes de grande peso, como os são, André Marx, Júlia 

Krantz e Reno Bonzon.  

 

No quadro a seguir, podemos perceber que, após feitas as devidas exclusões, cada 

“fonte geratriz”, comportou três herdeiros, à exceção de Michael Arnoult, que se 

relacionou apenas a dois outros designers. Nesse sentido, no intuito de conferir 

maior isonomia à pesquisa, optou-se por restringir, também a dois, os nomes a 

serem tratados nas demais categorias. E estes foram selecionados, mais uma vez, 

recorrendo a um critério subjetivo, que toca no quesito: representatividade da 

obra no âmbito do mobiliário brasileiro.  

 

No entanto, aqueles outros não foram, por inteiro, preteridos, pois embora não os 

tenhamos destrinchado em minúcias, não nos resguardamos de citá-los dentro das 

devidas categorias a que “pertencem”. 
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Tabela 03 – Resultado da análise comparativa entre pioneiros e herdeiros. 

 

 

 

    

Pioneiros / HerdeirosPioneiros / HerdeirosPioneiros / HerdeirosPioneiros / Herdeiros    
    

JJJJoaquimoaquimoaquimoaquim    TenreiroTenreiroTenreiroTenreiro    Lina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo Bardi    Zanine CaldasZanine CaldasZanine CaldasZanine Caldas    MichaelMichaelMichaelMichael    ArnoultArnoultArnoultArnoult    Sérgio RodriguesSérgio RodriguesSérgio RodriguesSérgio Rodrigues    

André MarxAndré MarxAndré MarxAndré Marx      -  -  -   -   - 

Amélia TarozzoAmélia TarozzoAmélia TarozzoAmélia Tarozzo    �      

Carlos MottaCarlos MottaCarlos MottaCarlos Motta        �  

Cláudia M. SallesCláudia M. SallesCláudia M. SallesCláudia M. Salles    �      

Etel CarmonaEtel CarmonaEtel CarmonaEtel Carmona        �  

Fernando JaegerFernando JaegerFernando JaegerFernando Jaeger       �   

Hugo FrançaHugo FrançaHugo FrançaHugo França      �    

Juliana LlussáJuliana LlussáJuliana LlussáJuliana Llussá    �      

Júlia KrantzJúlia KrantzJúlia KrantzJúlia Krantz      -   -   -    -   - 

Marcenaria BaraúnaMarcenaria BaraúnaMarcenaria BaraúnaMarcenaria Baraúna     �     

Marcenaria TrancosoMarcenaria TrancosoMarcenaria TrancosoMarcenaria Trancoso     �     

Maurício AzeredoMaurício AzeredoMaurício AzeredoMaurício Azeredo     �     

MendesMendesMendesMendes----HirthHirthHirthHirth        �  

Monica CintraMonica CintraMonica CintraMonica Cintra      �    

Pedro PetryPedro PetryPedro PetryPedro Petry      �    

Porfírio ValladaresPorfírio ValladaresPorfírio ValladaresPorfírio Valladares       �   

Reno BonzonReno BonzonReno BonzonReno Bonzon       -   -    -   -   - 
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Antes de passar às categorias propriamente ditas, cabe a ressalva de que, essa 

relação de “pertencimento” que estabelecemos por meio de classes, julgada numa 

analogia das similaridades entre pioneiros e contemporâneos, não significa que, 

cada um desses herdeiros estará enclausurado àquela “matriz referencial. Isso 

porque, como fruto de um período onde impera a diversidade, a própria obra 

desses profissionais apresenta-se, de certo modo, heterogênea, congregando 

referências várias, no processo de configuração do móvel. E ficou patente, durante 

a análise comparativa, que essas referências poderão remeter, oras a uma “fonte 

geratriz”, oras a outra. Isso sem contabilizar as outras interferências que correm 

alheias a essa relação com os pioneiros. 

 

O fato é que, aqui, a despeito daquela heterogeneidade, pesamos, naquilo que se 

vislumbra como fato corrente na obra de cada um daqueles designers, a sua devida 

classificação. E é conveniente dizer que, algumas vezes, esse pesar teve de ser 

feito em miligramas, para que pudéssemos proceder aos agrupamentos.  

 

Para finalizar, sintetizamos no quadro abaixo, toda a cadência do processo 

metodológico, utilizado no desenvolvimento da pesquisa. 

 
Fluxograma resumido dos procedimentos utilizados na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa Exploratória 

 

Mapeamento do cenário 
Design / Mobiliário / Madeira 

[Brasil -1980 a 2007] 

 

Livros especializados, 

periódicos e prêmios.  

 

 

1ª amostragem 

 

 

Definição de critérios para 
redução da amostragem 

 

 

Delimitação do corpus da 
pesquisa 

[2ª amostragem] 

 

 

Contextualização das obras 
e designers selecionados 

 

 

 

Questionários, reportagens, e 

bibliografia especializada. 

 

 

Definição dos critérios para a 
análise de conteúdo. 

 

Análise do conteúdo das 
obras de referência 

selecionadas  

 

Confronto entre pesquisa e 
fundamentação teórica 
[Pioneiros X herdeiros] 

 

 

Interpretação dos 
resultados – através de 

uma análise comparativa 

 

Classificação  
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Cap. 4 | categoria 1 
 
Tradição Revisitada.  
 
 
Certas coisas do passado têm que ser mostradas, para que se aborde o 

que foi feito em determinados pontos. E não é um problema de forma, é um 

problema de construção. Enfim, é o modo de fazer. 

    

Joaquim Tenreiro.Joaquim Tenreiro.Joaquim Tenreiro.Joaquim Tenreiro.    
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Dito de uma forma genérica, tradição significa tudo aquilo que uma geração herda 

de suas predecessoras e lega às seguinte. São aqueles fatos, eventos, símbolos, 

rituais, valores e costumes que se “conservam” e se perpetuam através dos 

tempos, resguardando-se no imaginário coletivo de determinados grupos, para 

prover os indivíduos de uma sensação, clara e cotidiana, de pertencimento.  

 

Embora seu conceito seja visto, pela maioria dos autores contemporâneos, como 

uma criação essencialmente Moderna, etimologicamente falando, o termo 

“tradição” remonta a tempos bem anteriores. De acordo com Anthony Giddens, 

suas raízes linguísticas provém do latim tradere, “que significa transmitir, ou 

confiar algo à guarda de alguém.” 191 Segundo ele, este vocábulo foi utilizado, 

originalmente, em referência às leis de herança do direito romano, onde 

“considerava-se que uma propriedade que passava de uma geração para outra era 

dada em confiança, e o herdeiro tinha obrigação de protegê-la e promovê-la”. 
192 

 

Nesse sentido, se rebatemos essa acepção original ao senso comum do que sejam 

as tradições, vislumbramos o tamanho desacerto que incorre de uma ótica 

patrimonialista da pura e simples preservação, pois como Giddens mesmo 

suscitou, referindo-se ao direito romano, ao herdeiro era cabível proteger seu 

espólio, mas também promovê-lo. E é claro que essa promoção vai implicar, 

necessariamente, em mudanças. Isso porque, toda tradição, somente se perpetua 

enquanto apta a enquadrar-se no contexto temporal em que são auferidas. 

 

A idéia de que a tradição é impermeável à mudança é um mito. As 
tradições evoluem ao longo do tempo, mas podem também ser 
alteradas ou transformadas de maneira bastante repentina. 193 

 

Em contrapartida, embora seja errôneo definir a tradição a partir de uma 

estabilidade cristalizadora, não podemos desprezar também, que ela se desenrola 

numa certa ordem de constância, servida de ponto de ancoragem para que as 

transformações se processem dentro da lógica peculiar de cada cultura. Diante 

dessa idéia, é que Michel Foucault infere que a tradição “autoriza reduzir a 

diferença característica de qualquer começo [...]; graças a ela, as novidades 

                                                 
191 GIDDENS. A., 2000, p. 49. 
 
192 Ibidem. 
 
193 Ibid., p. 51. 
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podem ser isoladas sobre um fundo de permanência, e seu mérito transferido para 

a originalidade, o gênio, a decisão própria dos indivíduos.”  194  

 

Assim é que, ao falarmos de tradição no móvel brasileiro, estaremos remetendo, 

diretamente, àqueles elementos peculiares arraigados num imaginário coletivo, 

que embora se dispersem a partir do passado, são passíveis de re-articulação, 

fronte aos desígnios infligidos pelo momento histórico em que se inserem. E a 

prova maior de que essas tradições não são imutáveis, de que elas estão abertas 

ao diálogo e à re-invenção, é a obra de Joaquim Tenreiro, que foi buscar, 

precisamente, nessa dicotomia entre tradição e “ruptura”, a fonte de uma nova 

linguagem para o nosso mobiliário. Uma linguagem que tomou partido no passado, 

mas que, nem por isso, ficou alheia aos ditames de sua época, pois como ele 

próprio costumava afirmar: “o móvel, como muitas outras coisas de uso humano, 

tinha que se adaptar aos tempos, tomar novos rumos.” 195 

 

Adaptar sim, porque Tenreiro não criou seu móvel a partir do nada, nem 

tampouco perpetuou, simplesmente, as formas dos estilos coloniais. Até mesmo 

porque, como já vimos, para ele, a problemática da tradição do móvel brasileiro 

era um problema muito mais de construção do que, propriamente, de forma. 196 

Esta última, podia ser fecunda de seu próprio engenho – desde que em coesão com 

a Modernidade – mas a construção, esta sim, deveria partir da tradição. E será 

redundante dizer que foi na técnica e, sobretudo, nos materiais utilizados, que o 

mestre português achou o resultado daquela equação, re-configurando o móvel de 

madeira e palhinha de nossa tradição colonial, sob uma nova ordem estética, 

adequada aos novos tempos.  

 

Os primeiros móveis que se fizeram no Brasil, e especialmente no 
Rio de Janeiro, levaram a palhinha. A palhinha em si, não é 
brasileira, é um produto universal, aplicada em todos os setores. O 
caso é que, no Brasil, ela adquiriu características próprias, 
tornando-se praticamente brasileira.   197 

 

A verdade é que tudo isso se fez verossímil, na medida em que a tradição é 

entendida como uma entidade imaginária, uma construção ideológica, calcada 

num processo contínuo de apropriação e re-construção das coisas. Nesse sentido, 

                                                 
194 FOUCAULT, 2004, p.23- 4. 
 
195 ASCÂNIO, op.cit., p.45 – grifo do autor. 
 
196 Ver nota de abertura do capítulo 
 
197 ASCÂNIO, op.cit., p. 63. 
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pouco importa se a palhinha é ou não, uma matéria-prima nativa. O que interessa 

é que nossa cultura material apropriou-se dela, de tal forma, que a fez 

característica de nosso móvel. E vale lembrar que, assim se fez, através de seu 

uso recorrente, pois a tradição, como já vimos, é construída historicamente. 

 

Dentro dessa mesma lógica é que Joaquim Tenreiro vai se apropriar daqueles 

códigos visuais da mobília colonial – o jacarandá e a palhinha – para re-construir a 

tradição do móvel brasileiro, legitimando aqueles elementos, enquanto 

característicos de nossa cultura material contemporânea, ao mesmo tempo em 

que se tornava, ele próprio, uma tradição. 

 

É, portanto, a partir do legado do mestre Joaquim, que construímos a categoria 

TRADIÇÃO REVISITADA, na qual vão se enquadrar aqueles designers que, como ele, 

deram “prosseguimento” à história do móvel colonial brasileiro, seja pela 

reinvenção de antigas tipologias esquecidas, ou simplesmente, pelo uso 

revigorado da palhinha, da madeira e dos encaixes incorruptíveis. Tudo isso, é 

claro, dentro de uma nova narrativa, pois assim como Tenreiro, estes designers 

estarão sujeitos às influências próprias de seu tempo – ecologia, globalização, 

novos padrões estéticos, novas formas de morar – atribuições tantas que se 

conjugam em novas formas de reconstruir, ou revisitar a tradição.  

 

Como principais representantes dessa classe, elegemos Cláudia Moreira Salles e 

Juliana Llussá, profissionais que, cada qual a seu modo, definem esse movimento 

de retorno ao passado, como forma coerente de construir o presente. 
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Claudia Moreira Salles  
 
Reinventando funções 
 

 
 
É em 1955, mesma época de fundação da Oca, do plano de metas de Juscelino, do 

surgimento da bossa-nova, do fervilhar da cultura brasileira e de um momento de 

grande entusiasmo e esperança pelo Brasil, que nasce Cláudia Zanelli Espinola, 198 

uma carioca “da gema” que, pouco mais tarde, foi se juntar aos grandes nomes do 

móvel brasileiro. 

 

Graduada em 1978, pela Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), Claudia 

iniciou seu percurso impregnada das idéias funcionalistas que se emanavam 

daquela instituição, nascida como filha de Ulm e neta da Bauhaus. Ali, o contato 

direto com figuras ilustres do racionalismo “brasileiro”, como o professor alemão 

Karl Heinz Bergmiller, acabaram sendo determinantes na formação da designer, 

incutindo-lhe o gosto pelo objeto prático, despojado e, acima de tudo, funcional.  

 

E as suas primeiras experiências, fora da faculdade, vão refletir o germe intacto 

daquela visão esdiana, calcada na idéia de um industrial design, formatado pelo 

conceito clássico de que a forma deve seguir a função, a qualquer custo. 

Referimo-nos, especificamente, à época em que integrou, a convite do mentor 

Bergmiller, a equipe de designers da Escriba, uma das poucas indústrias da época 

a investir num desenho original. Experiência que, apesar de bem sucedida, só 

durou até 1980, quando ela saiu da empresa e, desde então, nunca mais voltou a 

empregar-se noutra indústria. Não porque não quisesse, mas porque a 

mentalidade do setor ainda não comportava a figura do designer. Para eles, 

melhor mesmo era continuar no ciclo vicioso da cópia deliberada. 

 

Sem encontrar espaço na indústria, Cláudia acabou apelando, como muito de seus 

contemporâneos, para uma das poucas possibilidades que restava no mercado: o 

atendimento a demanda de clientes específicos que, nem sempre, requisitavam 

um produto em série, como estava habituada a fazer e pensar. Ainda assim, 

permaneceu incólume no rigor metodológico esdiano, e mesmo quando lhe pediam 

uma única peça, esta era concebida sob a lógica seca do racionalismo. 

                                                 
198 O sobrenome Moreira Salles provém de seu marido, o economista e escritor Fernando Moreira Salles. 
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Bem ou mal, foi um desses móveis - a mesa canguru - que a levou ao encontro de 

Fulvio Nanni Jr., que há bem pouco tempo, havia fundado a Nanni Movelaria, e se 

interessou em comercializá-la. Para produzi-la, logo pensou em Etel Carmona, que 

àquela altura, havia instalado uma marcenaria em Valinhos, no interior de São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A idéia inicial era apenas a de produzir aquela mesa, mas o contato com Etel 

acabou gerando, não apenas uma grande parceria, mas também, uma verdadeira 

reviravolta na forma de Cláudia pensar o móvel. É claro que jamais abandonou a 

simplicidade construtiva, o equilíbrio formal, a economia de traços; até mesmo 

porque, aquilo já estava enraizado em sua própria concepção de mundo. No 

entanto, o contato com a produção artesanal, a madeira, os encaixes precisos, 

abriram-lhe um novo mundo de possibilidades, onde foi, pouco a pouco, 

libertando-se das amarras do puro funcionalismo. Nas palavras de Adélia Borges, a 

partir dali, “ela acabou retomando uma experiência do design brasileiro pré-Esdi 

e se filiando a uma linhagem aberta a partir dos anos de 1940, por Joaquim 

Tenreiro e Sérgio Rodrigues, de elaboração de um design [...] produzido em 

baixas tiragens, a partir do uso do mais tradicional material brasileiro, a 

madeira.” 199 

 

E madeira será palavra de ordem nessa nova etapa da carreira da designer, que se 

fez companheira de cabriúvas, cedros e sucupiras, ressaltando uma paixão etérea 

por esse material vivo e pulsante na cultura brasileira, evocativo de nossa própria 

memória histórica. Aliás, memória é outra palavra recorrente, quando falamos dos 

                                                 
199 BORGES, Adélia, 2005, p.105. 
 

 

FIGFIGFIGFIG    131131131131    

Mesa Canguru, 1983 
 

[BORGES, Adélia. 2005] 
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móveis dessa “outra Cláudia Moreira Salles”, pois, “embora não faça da 

brasilidade um discurso, sua obra realiza um mergulho profundo no móvel 

tradicional brasileiro. [...] é talvez a única designer contemporânea a recuperar 

sistematicamente tipologias antigas de móveis, que se encontravam esquecidas e 

paradas no tempo.” 200 E é assim que reinventa e re-contextualiza essas velhas 

funções, pondo-as novamente em cena, a partir de um traço contemporâneo. 

 

A verdade é que, entre muitas reminiscências da obra de Cláudia Moreira Salles, é 

essa convivência temporal entre passado e presente, que a vai distinguir dentro do 

cenário contemporâneo. Uma distinção que corre lado a lado com um repúdio aos 

modismos, pois seu móvel é feito para durar no tempo, seja pela matéria-prima 

utilizada, pelos encaixes incorruptíveis, ou mesmo pelas referências de que toma 

lastro. O móvel de Cláudia é um apelo à memória afetiva do brasileiro, uma 

memória que nada tem a ver com uma essência de relicário, pois embora nos 

recorde um passado distante, conjugam-se, em tudo, no presente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Ibid., p.105. 
 

FIGFIGFIGFIG    132132132132....    
    
Cadeira Lara, 1992 
Na tradição colonial brasileira da 
madeira e da palhinha.  
 
[www.espasso.com] 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    133133133133....    
    
Detalhe da Cadeira Lara 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    134134134134    
        
Banco Dueto, 1991 
Resgate de uma tipologia esquecida do 
móvel colonial – a marquesa 
 
[BORGES, 2005.] 
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FIGFIGFIGFIG    135135135135....    
    
Cadeira Sicupira, 1993 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 
 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    136136136136....    
    
Escrivaninha Flamingo, 1993 
Referência às antigas escrivaninhas, 
conhecidas como secretárias. 
 
[www.espasso.com] 
 
 

 
FIGFIGFIGFIG    137137137137....    
    
Banco Alpina 
Novamente, a referência à marquesa 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 
 

 
 FIGFIGFIGFIG    138138138138....    

    
Cama Bumerangue, 1997 
Referência aos leitos coloniais 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    139139139139....    
    
Detalhe da Cama Bumerangue 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    140140140140....    
    
Papeleira, 1993 
Re-configuração de uma antiga tipologia do 
móvel colonial – os contadores e papeleiras. 
 
[BORGES, 2005] 
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FIGFIGFIGFIG    141141141141....    
    
Mesa Nômade, 1993 
Uma versão contemporânea das antigas 
mesas abas ou cancela. 
 
[www.espasso.com] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    142142142142....    
    
Carrinho de chá Nômade, 1993 
Mais uma vez, a referência às mesas de abas ou cancela. 
 
[BORGES, 2005] 
 
 
  

 

 

FIGFIGFIGFIG    143143143143....    
    
Cômoda / Escrivaninha Jaipur, 1998 
Versão atualizada das antigas arcas coloniais. 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    144144144144....    
    
Poltrona Cosme Velho, 2003 
Retorno à madeira e à palhinha da 
tradição colonial. 
 
[www.espasso.com] 
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Juliana Llussá 
 
E a reverência à palhinha 
 

 

Com pouco mais de trinta anos de idade, esta paulista, descendente de 

catalães e eslovenos tem uma trajetória ainda bastante recente no mundo 

do design. Recente sim, mas não incipiente, pois em seus parcos sete anos 

de atividade com a Llussá Marcenaria, Juliana já traz uma obra tão 

expressiva quanto a de muitos veteranos. 

 

Sua formação profissional é múltipla, e foge à linearidade, mas não à 

coerência com o caminho que traçou, enquanto designer. Estudou 

arquitetura na FAU-USP, ao mesmo tempo em que cursou administração na 

FGV, um indicativo de uma futura atitude empreendedora. E como se não 

bastasse, foi fazer Artes Plásticas na FAAP, um complemento ao desenho de 

prancheta. No entanto, foi mesmo a Faculdade de arquitetura que a levou 

ao móvel, e não qualquer móvel, móvel de madeira, como diria Sérgio 

Rodrigues. 

 

Segundo Juliana relata, o interesse pelo design de mobiliário veio ainda 

durante o terceiro ano de FAU, na disciplina de desenho industrial, cujo 

trabalho era desenvolver uma cadeira para jantar. “Não havia a obrigação 

de entregar um protótipo, mas resolvi produzir o meu” 201, diz a designer. O 

material escolhido foi a madeira; o mesmo que usou também, em seu 

projeto de graduação – um conjunto de seis móveis, em madeira laminada 

moldada. Foi deste último, que surgiu a necessidade e a curiosidade de 

fazer o curso de marcenaria do SENAI, onde se intensificaram as 

experiências e o amor pela madeira. 

 

A partir dali, Juliana não parou mais. Assim que saiu da faculdade, tratou 

logo de encontrar uma marcenaria para trabalhar. Acertou com o 

proprietário que também ia desenvolver ali, o seu próprio trabalho. Para 

                                                 
201 SANTANA, 2007, p.72  
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não “alugar” a mão-de-obra da oficina, ela conta que contratou dois 

rapazes formados pelo SENAI para ajudá-la a desenvolver as primeiras 

peças de sua linha.  

 

Já em 2002, decorrido cerca de um ano de suas investidas naquela oficina, 

resolveu partir para um empreendimento próprio – a Llussá Marcenaria. 

“Contratei um marceneiro com quem eu havia trabalhado e produzimos, 

durante 10 meses, os meus desenhos. Em dezembro do mesmo ano, lancei 

minha linha de móveis. Inicialmente, abri um showroom em uma pequena 

rua residencial na Vila Madalena. Paralelamente, investi na construção de 

uma loja mais ampla, na rua Aspicueta, que foi inaugurada em outubro de 

2003”, 202 conta Juliana.  

 

Na Llussá, cada móvel é feito seguindo as mais tradicionais técnicas de 

marcenaria, sempre evidenciando os encaixes aparentes, uma marca de seu 

trabalho. “Os encaixes da madeira proporcionam, visualmente, uma 

riqueza de detalhes e solidez estrutural. A forma como o móvel foi 

construído fica aparente, e isso me encanta.” 203  E todo esse processo é 

acompanhado de perto por Juliana, que observa, atentamente, os detalhes 

executados por cada um de seus oito funcionários. 

 

E se madeira é a paixão de Juliana, ela faz questão de preservar sua 

companheira de trabalho, investindo na pesquisa de espécies pouco 

conhecidas. como a tanimbuca, o acapu, o breu-vermelho, o louro-abacate 

e a muiracatiara, sempre oriundas de áreas de manejo, e carimbadas com o 

selo de certificação ambiental do FSC. 204 Mas ecológica também, é a forma 

parcimoniosa em que usa essa matéria-prima, levando-a aos limites de sua 

resistência em móveis extremamente leves e delgados, o que, em muito, a 

aproxima da obra do mestre Tenreiro, e seus famosos pés-palito.  

 

                                                 
202 Depoimento cedido ao autor, pela designer.  
203 Ibidem.  
204  Forest Stewardship Council - Órgão regulamentador de atividades ligadas à preservação florestal.  
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Mas para falar dessa aproximação, nada é mais veemente, do que a 

reverência contínua àquela matéria-prima que sempre acompanhou a 

madeira, na tradição de nosso móvel colonial – a palhinha. Pois Juliana usa 

e abusa da trama, da leveza e do frescor dessa indiana, naturalizada 

brasileira. “Não uso a palha só por uma questão estética, mas também 

porque é superartesanal, além de ser adequada ao nosso clima”, comenta 

Juliana. 

 

E se a sua intenção primeira, não é a de usar a palhinha como uma forma 

de “resgatar” a tradição de nosso móvel, isso não diminui, em nada, a idéia 

de que ela o esteja fazendo. Pois, conquanto não o faça segundo uma 

atitude deliberada, acaba fazendo inconscientemente, ao por em cena, 

novamente, aquele elemento que, há muito, enraizou-se no “imaginário do 

móvel brasileiro.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    141414145555....    
    
Poltrona AIXÓ. 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    146146146146....    
    
Poltrona REINA 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    147147147147....    
    
Cadeira JUNT 
 
[acervo da designer] 
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FIGFIGFIGFIG    148148148148....    
    
Cadeira BEL 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    149149149149....    
    
Banqueta PROP. 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    150150150150....    
    
Namoradeira PROP 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    151151151151    
    
Mancebo CLAU 
Resgate de uma antiga 
tipologia do móvel 
 
[acervo da designer] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    152152152152....    
    
Cama NIT. 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outra Representante 
 
 
Ainda na categoria TRADIÇÃO REVISITADA, cabe fazer uma menção ao 

trabalho de Amélia Tarozzo, uma jovem designer de 30 anos que, desde 

2007, abraçou a madeira e as técnicas tradicionais de marcenaria, trilhando 

 

FIGFIGFIGFIG    151515153333....    
    
Buffet MUNT. 
Uma referência às antigas arcas 
coloniais 
 
[acervo da designer] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    151515154444....    
    
Sofá FÉLIX 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    151515155555....    
    
Berço. 
 
[acervo da designer] 
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os caminhos de Tenreiro, no retorno à tradição do móvel colonial brasileiro. 

E, a exemplo de Juliana Llussá, é na palhinha que Amélia rememora o 

passado, sem, no entanto, perder o traço contemporâneo.  

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    151515156666....    
    
Espreguiçadeira Marola 
 
[acervo da designer] 
 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    157157157157....    
    
Poltrona Lisboa 
Uma referência direta à nossa 
raiz portuguesa no mobiliário. 
 
[acervo da designer] 
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Cap. 5 | categoria 2 
 
Redesenhando a “Cultura Popular”.  
 
 
O reexame da história recente do país se impõe. O balanço da civilização 

brasileira “popular” é necessário, mesmo se pobre à luz da alta cultura. 

Este balanço não é o balanço do Folclore, sempre paternalisticamente 

amparado pela cultura elevada. É o aleijadinho e a cultura brasileira 

antes da Missão Francesa. É o nordestino do couro e das latas vazias, é 

o habitante das “Vilas”, é o negro e o índio, é uma massa que inventa, que 

traz uma contribuição indigesta, seca, dura de engolir. 

    

Lina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo BardiLina Bo Bardi    
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Não há, entre os autores que tratam do tema cultura popular, aquele que não 

concorde que este é um assunto esquivo, repleto de armadilhas, onde se incorre 

no risco contínuo de cair em definições tendenciosas, pragmáticas e, não raro, 

maniqueístas. Se tomarmos como base, por exemplo, os verbetes dicionarizados, 

como o do AURÉLIO, que significa o termo “popular” como aquilo que é “do, ou 

próprio do povo, ou feito por ele”, poderíamos acertar, de forma precipitada, que 

a cultura popular é, simplesmente, aquela que difere de uma “cultura erudita”, 

caracterizando-a como uma cultura menor, folclórica e imiscível com os valores 

daquela outra. E isso não ultrapassa uma visão do senso-comum das coisas. 

De acordo com Roger Chartier, apesar de correr o risco de simplificar ao extremo, 

“é possível reduzir as inúmeras definições da cultura popular a dois grandes 

modelos de descrição e interpretação. O primeiro [...], concebe a cultura popular 

como um sistema simbólico coerente e autônomo, que funciona segundo uma 

lógica absolutamente alheia e irredutível da cultura letrada. O segundo, 

preocupado em lembrar a existência das relações de dominação que organizam o 

mundo social, percebe a cultura popular em suas dependências e carências em 

relação à cultura dos dominantes.” 205  

A verdade é que, uma e outra abordagem, acabam caindo em certos 

determinismos. A primeira, por descartar a existência de influências exógenas que 

interferem no processo de formatação dos grupos culturais. A segunda, por induzir 

que essas influências, apesar de existirem, se orientam, apenas, num fluxo 

descendente – das elites para o povo – descartando a descentralização do poder 

cultural que remarca a contemporaneidade globalizada. 

No entanto, vale lembrar que, apesar de descentralizado, não se pode negar que 

esse poder cultural ainda é exercido, com certa predominância, por aqueles que 

detém o “controle” sobre os meios de disseminação da cultura. E é por isso que 

autores como Michael de Certeau e Peter Burke não estarão de todo equivocados 

ao aportarem inferências quanto a existência de uma cultura “dominante”, a que 

chamam oficial, e uma dos “dominados”, que seria a própria cultura popular.  

Decerto é que, apesar de termos ciência de que a globalização está, 

gradualmente, dissolvendo esses conceitos de “dominação cultural”, o que é 

interessante de observar nas opiniões de autores como Burke e Certeau, é a 

                                                 
205 CHARTIER, 1995, p.184 
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questão da oficialidade da cultura. Uma oficialidade que está ligada, diretamente, 

àquele controle exercido por uma elite, na cunhagem de uma história unificadora, 

necessária ao alvitre dos chamados Estados-Nação. E é nesse processo que toda 

história “extra-oficial” é dada como regionalismo, folclore, cultura popular, uma 

categorização que, por si mesma, já é erudita, segundo Chartier. 

O curioso é observar que, nesse processo de legitimação de histórias, ou mesmo 

de estórias, aquelas manifestações que remanesceram desse processo unificador, 

acabaram tornando-se verdadeiros símbolos de resistência cultural, locais 

sagrados em que as raízes culturais de um povo, se “mantiveram imunes” ao 

germe da universalização. E não é à toa que, ao menos no que se refere ao Brasil, 

a cultura popular foi posta em evidência, por muitos de nossos teóricos, como 

verdadeiro escudo protetor, no qual poderíamos nos abrigar da influência 

deterioradora de  outras culturas.  

Hoje, sabemos que pensar nos termos de uma autonomia ou de um isolamento 

cultural é, verdadeiramente, um equívoco. Mais acurado mesmo seria pensar a 

cultura popular como ferramenta dialógica, passível de ser utilizada numa 

articulação com valores universais. E é, sob esse ponto de vista, que trataremos 

desse “redesenho da cultura popular.”  

Referindo-se propriamente ao campo do mobiliário, Lina Bo Bardi foi a pioneira 

em todo esse sentido, no Brasil. Segundo ela mesmo dizia, “cada país tem uma 

maneira própria de encarar não somente o desenho industrial, mas também a 

arquitetura e todas as formas de vida humana [...] Eu acredito numa 

solidariedade internacional, num concerto de todas as vozes particulares. Agora é 

um contrasenso se pensar numa linguagem comum aos povos se cada um não 

aprofunda suas raízes que são diferentes.” 206 Para Lina, o Brasil se dividia em 

dois: “o dos que querem estar a par, dos que olham constantemente para fora, 

procurando captar as últimas novidades para jogá-las, revestidas de uma 

apressada camada nacional, no mercado da cultura, e o dos que olham dentro de 

si [...] procurando fatigadamente nas poucas heranças de uma terra nova e 

apaixonadamente amada, as raízes de uma cultura ainda informe, para construí-

la com uma seriedade que não admite sorrisos. Procura fatigada, no emaranhado 

                                                 
206 FERRAZ, op.cit., p.186 
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de heranças esnobisticamente desprezadas por uma crítica improvisada que as 

define, drasticamente, como regionalismo e folclore.” 207 

É, portanto, que na categoria REDESENHANDO A CULTURA POPULAR, estaremos 

tratando daqueles designers que pertencem àquele segundo grupo, descendentes 

diretos do ideal de Lina. Um ideal que nada tem a ver com uma busca romântica 

pelas raízes matriciais da cultura brasileira, tampouco com um deslocamento das 

contingências contemporâneas. Trata-se, isto sim, daqueles que têm feito, do 

móvel, uma via de alargamento do vernáculo, do “popular”, aproveitando-se 

daquelas fontes relegadas pela “alta cultura”, como ferramentas capazes de 

traduzir o universal a partir de nossas particularidades. 

Como representantes dessa classe, nomeamos a Marcenaria Baraúna e Maurício 

Azeredo, que continuam seguindo, em maior ou menor grau, as proposições 

daquela que foi, talvez, a mais brasileira de todas as italianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Ibid., p.141 
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Marcenaria Baraúna 
 
E a simplicidade do traço popular 
 
 

 

Simplicidade formal, honestidade construtiva, valorização das madeiras brasileiras 

e “apropriação” das tradições populares, são algumas das características que 

regem a linguagem da Marcenaria Baraúna, empreendimento surgido em 1986, 

como uma extensão do escritório Brasil Arquitetura, comandado pelos arquitetos 

Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki.  

 

Já com alguns anos de prática no projeto arquitetônico, criamos 
coragem de ir de encontro a uma nova aventura, atendendo a uma 
demanda que pulsava na cabeça dos três sócios: executar nossos 
projetos de mobiliário, em marcenaria própria  208 

 

A primeira grande incentivadora da empreitada foi, justamente, a arquiteta Lina 

Bo Bardi, de quem Ferraz e Suzuki tinham sido assistentes, na restauração do Solar 

do Unhão, em Salvador, e na construção do SESC Pompéia, em São Paulo. Foi dela 

que partiram as primeiras encomendas, com o desenho das cadeiras “Frei Egydio” 

e “Girafinha”, de autoria compartilhada com seus pupilos. E dali em diante, a 

marca não parou mais de crescer; e o que era simples extensão, foi ganhando vida 

própria, consolidando-se como referência dentro do cenário do móvel no Brasil. 

 

Ao longo dos anos, o plantel da Baraúna passou por várias modificações - da saída 

de Fanucci, em 1995, à entrada de Paulo Alves e Cláudio Correa; da saída de Paulo 

Alves, à entrada de Renata Puglia e Yuri de Oliveira, muitos foram os que 

passaram por ali. No entanto, as premissas de trabalho sempre permaneceram tão 

rijas quanto o lenho daquela madeira que lhes empresta o nome. Baraúna - nome 

simples e forte, assim como as idéias daqueles que nunca arredaram o pé da 

empresa - Ferraz e Suzuki – mais do que herdeiros, discípulos diretos da arquiteta 

italiana. E como tais, sempre fizeram questão de permanecer fiéis a um desenho 

“enxuto”, uma postura honesta, despojada de apêndices decorativos, um móvel 

de estrutura explícita, abalizado nos traços de nossa “cultura popular”, refletidos 

nos veios e fibras de nossas mais belas madeiras. 

 

                                                 
208 Depoimento dos integrantes registrado no próprio site da Marcenaria Baraúna – www.barauna.com.br 
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O mergulho no mundo das madeiras é fascinante. Revelam-se 
texturas, cores, cheiros e, o que é mais interessante, diferentes 
propriedades que as qualificam para múltiplas funções; o peso, a 
densidade, o comprimento da fibra, flexibilidade, dureza e outras 
variáveis, orientam a aplicação mais adequada. E, no caso específico 
da flora brasileira, sua diversidade apresenta um campo vastíssimo 
a explorar. 209 
 

Para a Baraúna, a madeira é a matéria-prima “brasileira por excelência” 210, e é 

também por isso, que fazem da cabriúva, do amendoim, do ipê, do jacarandá 

paulista, do angelim-pedra, do pinho-do-paraná, do cumaru, e de tantas outras 

espécies, o suporte material de suas criações. É com elas por sobre a bancada, 

que “redesenham a cultura popular brasileira”, numa atitude que reconduz, as 

muitas veredas de um Brasil interiorano, ao caminho da cidade grande, do mundo 

contemporâneo, desse tão falado design. Um caminho sem preconceitos, e jamais 

romantizado pelo isolamento, pois como eles próprios afirmam com veemência: 

“Queremos o internacionalismo com bagagem própria, para não sermos engolidos 

ou evaporados por nós mesmos.”   211 

 

Não havendo mais o que falar, resta-nos, apenas, concordar com Maria Helena 

Estrada, quando esta afirma que, “numa época em que tantos olhares estão 

voltados para as tendências internacionais e para as modas, a Baraúna busca sua 

matriz na cultura popular brasileira, sem folclorizá-la ou congelá-la no tempo, 

mas num diálogo entre universal e particular, entre passado e presente, que 

resulta num design contemporâneo, baseado na simplicidade formal.”  212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
209 Depoimento dos integrantes registrado no próprio site da Marcenaria Baraúna – www.barauna.com.br 
210 Afirmação do arquiteto Marcelo Ferraz, no catálogo da Marcenaria Baraúna. 
211 ALTMAN, 2005, p. 82. 
212 ESTRADA In: CASAVOGUE, 1995, p.32. 

FIGFIGFIGFIG    158158158158....    
    
Cadeiras e mesa Girafinha, 1987 
Projeto de Marcelo Ferraz, Marcelo 
Suzuki e Lina Bo Bardi. 
 
[www.barauna.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    159159159159....    
    
Banqueta Girafinha, 1987 
Projeto de Marcelo Ferraz, Marcelo 
Suzuki e Lina Bo Bardi. 
 
[www.desmobilia.com.br] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    160160160160....    
    
Cadeira Frei Egydio, 1987 
Projeto de Marcelo Ferraz, 
Marcelo Suzuki e Lina Bo Bardi. 
Deriva de cadeira franciscana 
do séc. XV 
 
[www.barauna.com.br] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    163163163163....    
    
Banquinho Caipira, 1988 
Releitura de exemplar popular 
anônimo. 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    162162162162....    
    
Banco Caipirinha, 1988 
Reprodução de exemplar 
popular anônimo. 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    161161161161....    
    
Banco Light, 1987 
Inspirado nos antigos bancos de 
convento. 
 
[www.barauna.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    161616165555....    
    
Fruteira Balsa, 1992 
Desenho de Paulo Alves – toma 
partido dos caixotes de feira. 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    168168168168....    
    
Banco Marola, 1990 
Inspirado nos bancos Mineiro-goianos, 
usados nos conventos. 
 
[CASAVOGUE, 1995] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    164164164164....    
    
Banco Cachorrinho 
Reprodução de exemplar popular 
do Vale do Paraíba. 
 
[www.desmobilia.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    161616166666....    
    
Poltrona Palafita 
Desenho de Paulo Alves – inspirado 
nas construções populares de 
mesmo nome. 
 
[www.marcenariasaopaulo.com.br] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    167167167167....    
    
Mesa Família, 1990 
Inspirada nas mesas de fazenda coloniais. 
 
[www.marcenariasaopaulo.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    169169169169....    
    
Banco/Mesinha Zélia, 1996 
Estrutura inspirada no banco caipira 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    170170170170....    
    
Cadeira Cambuí, 1997 
Inspirada no banquinho caipira. 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    171171171171....    
    
Cadeira Brava 
Inspirada nas cadeiras de taboa da 
tradição dos imigrantes italianos. 
 
[MARCENARIA MODERNA, 1997] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    172172172172....    
    
Aparador Cachorro, 1999 
Baseado no banco cachorrinho 
 
[www.barauna.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    173173173173....    
    
Mesa Cata-Vento, 2005 
Inspirada em brinquedo popular 
 
[www.barauna.com.br] 
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Maurício Azeredo 
 
E as cores do povo brasileiro 
 

 

 

Pintando um retrato de um Brasil esquecido, e não um retrato em preto e branco, 

o móvel de Maurício Azeredo é a prova de que “não é preciso romper com o 

passado para ser atual” 213. Misto de simplicidade e complexidade, à semelhança 

de um povo amálgama, colorido na carne e no espírito, sua obra se destaca por 

um vívido compromisso com o Brasil e com a cultura brasileira, pincelada com os 

infinitos tons de nossas madeiras, que em sua bancada se fazem como a palheta 

de um grande artista. 

 

Formado arquiteto, em 1973, pelo Instituto Mackenzie, em São Paulo, Maurício viu 

despertar o interesse para o design de mobiliário durante o convívio com o amigo 

e companheiro de curso, Pedro Adriano di Mase, com quem montou seu primeiro 

escritório de arquitetura. “O Pedro era uma pessoa muito ligada à invenção [...] 

Ele era muito criativo, inventava muito, improvisava” 214, conta Azeredo. Mas foi 

em 1974, já com seu escritório independente, que aquele carioca de Macaé iniciou 

sua nova aventura, abrindo uma pequena marcenaria, onde, paralelamente às 

atividades como arquiteto, desenvolveu sua primeira família de móveis, a que 

chamou de Autoconstrução I. Àquela altura, ele levava a marcenaria mais como 

um hobby, uma atividade secundária, um campo de experimentações; e jamais 

imaginou os rumos que sua vida iria tomar. 

 

E esses novos rumos começariam a se abrir em 1977, quando recebeu o convite 

para lecionar na Unb, onde deu início às pesquisas que iriam gestar todo seu 

caminho futuro. Foi nessa alteração de rota para o cerrado, que Maurício se 

enveredou pelo estudo da arquitetura vernacular, sendo tomado de um encanto 

especial pelas construções de madeira e pelos belíssimos encaixes que as 

sustinham. Ali, a oficina de marcenaria e maquetes serviu-lhe como verdadeiro 

laboratório de idéia, em que passava, horas a fio, imerso em seus experimentos. 

 

 

                                                 
213 BORGES, op.cit.,p.13 
214 Ibid.,p.16 
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Foi também naquela época, que Azeredo despertou para a velocidade de extinção 

de nossas madeiras, quando foi comprar algumas pranchas de Pinho Araucária, e 

só encontrou Pinnus Ellioti. Assim que voltou à Unb, aproveitou-se de seus 

privilégios de docente e foi ter com o Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA 

– antigo IBDF – que mantinha sede no campus daquela Universidade. E foi lá que 

desenvolveu, em parceria com o Laboratório, uma pesquisa pioneira, um esforço 

reverente e pessoal de catalogação das madeiras amazônicas, contemplando uma 

diversidade que, até então, ninguém conhecia.  

 

No laboratório do Ibama pude perceber a verdadeira palheta de 
pintura, a incrível diversidade de cores, texturas, características 
físicas de um sem-número de madeiras brasileiras. Juntando todas 
as pontas, comecei a empregar essas madeiras amazônicas não 
comerciais em meus projetos. Percebi também que a diversidade de 
madeiras era desejável sob o ponto de vista plástico, pois abria a 
possibilidade de fugir da cor única e de incorporar contrastes ao 
móvel, que, assim, poderia se transformar num objeto cultural com 
maior expressividade.215  

 

No entanto, Maurício precisava de um laboratório próprio para realizar seus 

experimentos. Não podia mais ficar a mercê das oficinas da Universidade, que lhe 

impunham restrições quanto ao envolvimento direto com a produção de seus 

experimentos. “Apesar de tão bem montada, era impossível trabalhar na oficina 

da Unb, porque ali havia uma ruptura absoluta entre o pensar e o fazer. A 

estrutura era absolutamente hierarquizada, eu faria o projeto mas deveria 

entregar o desenho para outros executarem. Isso para mim era inconcebível, pois 

acredito que o objeto se constrói na relação prancheta-máquina-mãos”. 216 

 

Não podendo mais esperar, em 1983, Maurício instala seu ateliê e oficina em 

Pirenópolis, uma cidadezinha histórica a 150 km de Brasília. A idéia inicial era 

mantê-los como uma atividade secundária à docência, um local para suas 

experimentações de fim-de-semana. Mas o sentimento por aquelas coisas todas foi 

crescendo, e ele foi ficando, ficando, e acabou não voltando mais, tendo se 

desligado da Unb em 1986, para se dedicar, exclusivamente, ao desenho do Móvel. 

 

Pirenópolis era um ambiente muito estimulante para Azeredo, local onde pôde 

fundir razão e emoção, conhecimento científico e sabedoria empírico-vivencial, 

método e espontaneidade, homem de letras e de bancada. Foi ali, que o professor 

                                                 
215 Ibid., p.23. 
216 Ibidem. 
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se viu aprendiz, próximo aos carapinas e à gente simples, expressando na 

diversidade de contrastes que a madeira lhe proporcionava, uma curiosidade 

cotidiana que cultivava pelas muitas expressões daquele povo, tão rico em cores. 

 

E cor, é palavra que define muito bem a obra de Maurício Azeredo. Aliás, cor, não, 

porque falar no singular não faz jus, em nada, àqueles móveis produzidos no 

interior de Goiás. Falemos de cores, madeiras, sentimentos, palavras no plural 

que se fazem superlativos de uma coerência peculiar. Ecologia, expressão 

artística, reverência à cultura popular, tudo isso se entrelaça no colorido de suas 

mesas, cadeiras e bancos. Um colorido que é um apelo à diversidade, um 

manifesto contra “a ditadura da madeira única” 217 , mas também uma reverência 

à própria cultura brasileira.  

 

A cor, o contraste, a vibração, são parte da nossa cultura, 
principalmente a chamada popular. E por trás dessa linguagem está 
o humor, a irreverência, algo vivo, em contraposição ao taciturno. 
Isso é muito nítido até na natureza que nos rodeia e da qual somos 
indissociáveis. Basta sentar à beira do mar e, observando a luz do 
sol, a cor do mar, a mata que o tangencia, os pássaros que a 
habitam [...] Ver uma festa popular, suas fantasias, seu vestuário 
cerimonial, seus adornos e, até mesmo, o colorido dos doces e 
quitandas sobre a mesa. Entrar numa casa cabocla e observar as 
prateleiras, as fotos, os pequenos quadros às paredes, as colchas de 
retalho.Ver os tecidos de tear e observar o multicolorido de seus 
repasses. Uma Brasília amarela, um prato de muqueca de peixe, o 
carnaval na avenida, as bandeirolas de São João, a plumária 
Kamaiurá, as pinturas corporais, as missangas que compõem as 
tangas e os colares de inúmeras tribos – são inesgotáveis os 
exemplos nos quais tudo é profusão de cores e contrastes. É um 
pouco disso que procuro dizer em meu trabalho.218  

 

 

De acordo com Adélia Borges, “num tempo de tantos objetos descartáveis, é 

reconfortante ver sua busca de fazer objetos permanentes, significativos, que 

capturem o usuário não só pela razão, mas também pela emoção [...] Objetos que 

valorizam nossa própria história, tradição e cultura, e acrescentam uma nova 

dimensão à identidade brasileira no mercado global. Longe da neutralidade, eles 

recuperam certas peculiaridades que nos caracterizam, através das quais 

podemos nos reconhecer e ser reconhecidos”. 219 

 

 
                                                 
217 Ibid., p.40. 
218 Ibid., p.50. 
219 Ibid., p.59. 
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FIGFIGFIGFIG    171717174444....    
    
Cadeira da série Do Avesso, 2005 
 
 [PROJETODESIGN, 2006] 
 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    171717175555....    
    
Mesa Velho Goiás, 1999 
Inspirada no Móvel Colonial 
mineiro 
 
[PROJETODESIGN, 2006] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    176176176176....    
    
Banco Velho Goiás, 1999 
Inspirado no Móvel Colonial 
mineiro 
 
[PROJETODESIGN, 2006] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    177177177177....    
    
Aparador Ferrari, 1988 
Da série Casa Grande & Senzala 
 
[PROJETODESIGN, 2006] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    178178178178....    
    
Banco Ressaquinha, 1988 
Da série Casa Grande & Senzala – 
É o maior ícone da obra do designer  
 
[PROJETODESIGN, 2006] 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    179179179179....    
    
Mesa da Série Brasileirinho, 1985 
Série gerada na decomposição de 
tramas encontradas em tecidos, 
cestarias e objetos indígenas 
 
[BORGES, 1999] 
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FIGFIGFIGFIG    180180180180....    
    
Aparador da Série Brasileirinho, 1985 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    181181181181....    
    
Banquinho Xote (série Brasileirinho), 1985 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    182182182182....    
    
Banco Chorinho (Série Brasileirinho), 1985 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 

 

FFFFIGIGIGIG    183183183183....    
    
Detalhe do Banco Chorinho 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    184184184184....    
    
Mesa Porta Bandeira, 1991 
Da série reinado & congada – inspirada 
nas festas populares em Pirenópolis -GO 
 
[BORGES, 1999] 
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FIGFIGFIGFIG    185185185185....    
    
Mesa Cambogê, 1991 
Inspirada na tradição das construções 
reticuladas dos africanos, que se difundiu 
nas casas populares brasileiras. 
 
[BORGES, 1999] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    181818186666....    
    
Gaveteiro Piriãpiriana, 1994 
Segundo Azeredo, a origem deste móvel vem da 
“lembrança das antigas mesas com inúmeros 
escaninhos e pequenas gavetas, dos armários de 
retroses multicoloridos [...] 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 
 
 

FIGFIGFIGFIG    187187187187....    
    
Banquinho Pipa, 1995 
Inspirado no brinquedo de mesmo 
nome. 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    188188188188....    
    
Cadeira Cafifa Tear, 1995 
Da mesma série do conjunto 
Pipa/Cafifa/ Pandorga. Possui 
a mesma estrutura de sua 
homônima, adicionada a 
referência dos teares e seus 
tecidos coloridos. 
 
[BORGES, 1999] 

FIGFIGFIGFIG    189189189189....    
    
Cadeira Taboa, 1996 
Inspirada nas cadeiras populares tradicionais 
dos imigrantes italianos. 
 
[BORGES, 1999] 
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Outro Representante 
 

 

Ainda na categoria REDESENHANDO A CULTURA POPULAR, cabe uma menção à 

Marcenaria Trancoso, empreendimento localizado no pequeno povoado baiano de 

mesmo nome, e que, desde 2002, vem somando as linhas de um design 

contemporâneo à espontaneidade do artesanato e da cultura local, criando móveis 

a partir de uma herança popular, revestida de simplicidade e bom humor.  

 

FIGFIGFIGFIG    190190190190....    
    
Banco Taboca e Banquinho Palha, 1996 
Da mesma série da Cadeira Taboa . 
 
[BORGES, 1999] 
 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    191191191191....    
    
Banquinho Pierrô, Cadeira Colombina e Banco Arlequim, 1998 
Referência à indumentária de ícones do carnaval brasileiro. 
 
[BORGES, 1999] 
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FIGFIGFIGFIG    193193193193....    
    
Cama Catre 
Reconfiguração de antiga tipologia do 
móvel popular brasileiro. 
 
[www.marcenariatrancoso.com.br] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    191919192222....    
    
Banco Canoa 
Inspiração nas embarcações dos 
pescadores de Trancoso - BA. 
 
[www.marcenariatrancoso.com.br] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    194194194194....    
    
Espreguiçadeira Calango 
Referência na fauna local  
 
[www.marcenariatrancoso.com.br] 
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Cap. 6 | categoria 3 
 
Discurso da matéria-Bruta.  

 
 
Lá em Nova Viçosa eu faço uma denúncia, dou um testemunho: ao ver 

aquelas madeiras imensas serem queimadas e jogadas fora, eu pego a 

madeira bruta e transformo em móvel, nas dimensões naturais. 

    

Zanine CaldasZanine CaldasZanine CaldasZanine Caldas    
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Eleita como alvo preferido das correntes discussões sobre a tão falada questão 

ambiental, a madeira enfrenta, hoje, um intrincado embate acerca de sua 

viabilidade como matéria -prima ecológica. Cercada de preconceitos, a saber de 

uma inegável trajetória de destruição, ela acabara sendo posta no banco dos réus 

para ser julgada sob as más línguas de alguns ambientalistas radicais que, em 

nome da preservação, têm defendido o embargo efetivo de seu uso. 

 

No entanto, de uma contracorrente fundada sobre os sólidos baldrames do 

desenvolvimento sustentável, tem se fomentado a idéia de que a problemática do 

uso e extração da madeira, no Brasil, está muito mais ligada à necessidade de 

serem adotados métodos de exploração capazes de garantir a sustentabilidade da 

floresta e seus recursos, assim como de atitudes no sentido de minimizar o 

consumo e o desperdício da matéria-prima, do que à simples interdição de nossas 

matas.  

 

Dessa contracorrente, faz parte um sem-número de novos designers que, em maior 

ou menor grau, têm incentivado o uso da madeira como uma forma de preservá-

la. E embora esta idéia possa parecer, de início, como um verdadeiro contrasenso, 

ela se funda numa lógica bastante razoável, pois, como bem lembra Maria Helena 

de Souza, “a destruição das florestas pode se dar por duas razões. A primeira, 

pela valorização comercial dos recursos madeireiros aliada a falta de critérios 

para sua exploração. Esta é a forma mais evidente e mais facilmente percebida. A 

segunda razão é pela falta de valor comercial dos recursos madeireiros, ocasião 

em que são simplesmente substituídos por outros mais valorizados. É preciso 

considerar ambas as questões para que se consiga a conservação de florestas como 

a Amazônia.” 220 

 

A verdade é que, hoje, o critério ecológico tornou-se uma verdadeira contingência 

para estes profissionais, sobretudo para aqueles que abraçaram o uso de uma 

matéria-prima tão ecologicamente controversa, como a madeira. E são muitos os 

caminhos tomados nesse sentido. Há a via dos reflorestamentos, das madeiras 

alternativas221, das madeiras de demolição, e o daqueles que utilizam as “sobras” 

da floresta, utilizando todo potencial expressivo da matéria-bruta, com mínimo de 

                                                 
220 SOUZA, 1997, p.16. 
221 Termo que designa aquelas espécies poço conhecidas e de pouco valor comercial, cuja utilização 
se faz necessária para viabilização dos planos de manejo, vez que estimulam o uso maior da 
diversidade  
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interferência humana. É esse último caminho que, particularmente, no interessa 

aqui. 

 

No Brasil, como já sabemos, foi ainda na década de 60, paralelamente ao aflorar 

das primeiras discussões em torno da questão ambiental, que Zanine Caldas deu os 

primeiros passos nesta direção, trazendo em velhos troncos e canoas abandonados 

em meio à mata, uma forma de denúncia.  E de lá para cá, foram muitos os que 

seguiram as pegadas do mestre, enveredando-se por um retorno a uma relação 

quase “primitiva” de respeito e reverência por aqueles grandes seres da floresta, 

que mesmo após tombados, permanecem vivos em móveis que trazem o grito de 

esperança, o pedido de socorro, daquelas árvores que ainda remanescem de pé, 

em nossas matas. 

 

Referindo-se aos “Móveis-Denúncia” de Zanine, Lúcio Costa se perguntava àquela 

época, “até que ponto esse emprego ostensivo e brutal da madeira é legítimo, já 

que a tendência milenar tem sido no sentido contrário, ou seja, reduzi-lo de 

maneira sábia, no mínimo necessário à resistência da peça e à sua estabilidade.” 
222 A resposta cai, invariavelmente, no sentido de manifesto contido nessas 

“esculturas utilitárias”, numa atitude que toma partido de um DISCURSO DA 

MATÉRIA-BRUTA, para despertar o mundo para a extinção de nossas madeiras. E 

aqui, a parcimônia não faria sentido, já que essas peças são, para além de móveis, 

verdadeiros monumentos de protesto. 

 

Como principais representantes dessa categoria, apontamos Hugo França e Pedro 

Petry, designers que seguiram, em seus próprios caminhos, disseminando aquelas 

sementes lançadas por Zanine, em Nova Viçosa. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
222 LEON In: DESIGN & INTERIORES , op.cit., p.139 
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Hugo França 
 
O porta-voz da mata atlântica 
 

 

Nascido em Porto Alegre, em 1954, este engenheiro de formação e designer por 

vocação, inicia sua trajetória com o móvel ainda no início dos anos 80, quando 

buscou o isolamento na pequena cidade de Trancoso, no sul da Bahia. 

Semelhantemente ao que aconteceu com Zanine, em Nova Viçosa, foi ali que Hugo 

atinou para o desmatamento predatório e o tamanho desrespeito com aquelas 

árvores centenárias, abatidas, queimadas e abandonadas ao sabor dos fungos e dos 

cupins, em meio àquilo que antes era floresta, e agora era pasto. 

 

Sua primeira criação foi uma despretensiosa pia de Baraúna, que lhe despertou 

uma nova possibilidade de trabalho, de expressão, e mais do que tudo isso, de 

protesto, de defesa àquelas árvores remanescentes numa floresta quase extinta. E 

foi tomando as dores daquilo que ainda restava de nossa Mata Atlântica, que Hugo 

embarcou nessa nova jornada, passando a construir móveis em escala 

monumental, a partir de velhas canoas e troncos de pequi, tombados pelo tempo 

e pelo homem. Com os índios pataxós das Matas de Trancoso, ele aprendeu as 

minúcias daquela madeira, que se tornaria uma das marcas de seu trabalho. 

“Originário da Mata Atlântica, o pequi tem uma oleosidade natural tão intensa 

que ela se auto-impermeabiliza (daí seu uso em canoas) e que impede que ela 

seja destruída nas queimadas. Podem-se encontrar árvores queimadas há mais de 

40 anos, já mortas, mas que ainda estão em pé. Só uma crostinha superficial fica 

queimada” 223, relata Hugo. 

 

Acreditando piamente que “o design de móveis e objetos [...] é um dos caminhos 

para criar uma nova consciência em relação às madeiras nobres” 224 , as peças de 

Hugo França são expressões de sua responsável preocupação com o meio-ambiente 

e da necessidade, por ele ressentida, de restaurar o convívio entre árvore e 

homem. Isso feito a partir de um diálogo muito particular de interpretação 

artística de formas já existentes, contidas nas peças florestais e residuais, por ele 

resgatadas. 

                                                 
223 Depoimento cedido à Adélia Borges, na exposição sobre seu trabalho no Museu da Casa Brasileira 
– retirado do site: www.mcb.sp.gov.br 
224 PROJETODESIGN, 1998, p.35 
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O respeito nutrido por esse designer gaúcho, em relação às árvores que lhe 

emprestam substância material para suas esculturas mobiliárias, faz com que sua 

intervenção nos objetos seja a menor possível, procurando sempre manter aquilo 

que a própria natureza já se encarregou de esculpir. Nós, rachaduras, fungos, 

toras ocas, tudo que é “defeito”, vira beleza nas mãos de Hugo. 

 

As peças de Hugo França exercem uma espécie de magnetismo nas 
pessoas. Elas induzem o olhar, o toque, a proximidade do corpo. 
Continente seguro e sólido, nos convidam a nos aninharmos nelas. 
Acho que essa atração ocorre porque elas trazem em si a força da 
natureza, e assim comunicam-se com algo de primordial, de 
ancestral dentro de nós. Se são brutalistas, pesadas, ao mesmo 
tempo trazem um toque de suavidade, de gentileza. Pois é gentil o 
trabalho do designer frente às toras e raízes de árvores caídas ou 
pedaços de canoas que encontra: ele “apenas” esculpe a madeira, 
encontra em cada pedaço a forma que aquele pedaço quer ter (ou 
sugere). Assim, não descaracteriza a matéria, não faz 
contorcionismos com ela; limita-se à intervenção mínima suficiente 
para dar-lhe uma nova vida, como móvel ou como escultura. Hugo 
trabalha na mesma linhagem dos grandes mestres Zanine Caldas e 
Franz Krajcberg, e deve sua iniciação aos índios pataxós, do sul da 
Bahia. Segue, portanto, uma trilha antiga, que com sua atuação ele 
ajuda a alargar para chamar as novas gerações a seguirem fazendo 
um uso reverencial desta matéria-prima tão caracteristicamente 
brasileira.225 

 

O móvel de Hugo França advém de uma relação visceral entre homem e natureza, 

designer e matéria. E como a própria natureza, é único, pois, assim como não há 

duas árvores idênticas numa floresta, não haverão também, duas peças iguais na 

sua oficina. É design fora dos padrões de qualquer forma de racionalismo; é 

móvel, é manifesto, é mensagem – fruto de grande sensibilidade artística e de 

profunda consciência ambiental. É, antes de qualquer coisa, o grito de uma Mata 

que pede socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
225 Depoimento de Adélia Borges sobre Hugo França, registrado no site www.mcb.sp.gov.br. 

 

FIGFIGFIGFIG    195195195195....    
    
Aparador Akya 
 
[acervo do designer] 
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FIGFIGFIGFIG    191919196666....    
    
Poltrona Ajira 
 
[www.memobrasil.com] 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    191919197777....    
    
Banco Urubama 
 
[acervo do designer] 
 
 
 
 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    191919198.8.8.8.    
    
Poltrona Oricema 
 
[www.memobrasil.com] 
 
 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    191919199999....    
    
Chaise Juína 
 
[acervo do designer] 
 
 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    200200200200....    
    
Chaise Anyango 
 
[acervo do designer] 
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FIGFIGFIGFIG    201201201201....    
    
Mesa Kajumba 
 
[acervo do designer] 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    202020202222....    
    
Namoradeira Suimi 
 
[acervo do designer] 
 
 
 
 

 
 

FIGFIGFIGFIG    202020203333....    
    
Chaise Tuwalole 

 
[acervo do designer] 
 
 
 
 
 
 
FIGFIGFIGFIG    202020204444....    
    
Banqueta Oahu 
 
[acervo do designer] 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    202020205555....    
    
Sofá Afua 

 
[acervo do designer] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    202020206666....    
    
Banco Kanika 
 
[acervo do designer] 
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Pedro Petry 
 
Promovendo novas espécies 
 

 

Formado em engenharia e administração de empresas, este catarinense de 

Joinville, nascido em 1955, iniciou sua carreira como designer meio que por acaso, 

produzindo em casa, para os amigos, alguns objetos de madeira, matéria-prima 

pela qual já nutria um fascínio desde os tempos de colégio, quando aprendeu as 

primeiras técnicas de tornearia.  

 

Mas a primeira grande iniciativa veio entre os anos de 1984 e 1985, quando fundou 

a Antares Indústria de Madeiras Ltda., onde começou a desenvolver móveis 

exclusivos, a partir de madeiras exóticas. Foi nessa época que germinaram em 

Petry, as sementes de uma nova atitude, um sentimento ecológico que marcaria 

 

FIGFIGFIGFIG    202020207777....    
    
Chaise Marvena 
 
[acervo do designer] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    202020208888....    
    
Mesa Buruwã 

 
[acervo do designer] 
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todo seu caminho futuro. “Inconformado com o desperdício de recursos naturais, 

iniciei um trabalho de aproveitamento que acabou resultando numa linha de 

objetos utilitários” 226, lembra o designer. E foi empolgado com os resultados 

dessas investidas que, em 1991, partiu para a Alemanha, onde teve a 

oportunidade de se aprofundar no estudo de novas e antigas técnicas de 

marcenaria e, sobretudo, de aperfeiçoar aquela que, desde garoto, foi sua grande 

paixão – a tornearia em madeira. Lá, experimentou diferentes efeitos, usando 

pedaços de árvores caídas, galhos e raízes de madeiras pouco usuais. Segundo ele 

relata, “com esse embasamento, passei a elaborar objetos torneados, como 

hobby. Foi a minha forma de contribuir com a preservação ambiental” 227 

 

 

Voltando ao Brasil, logo tratou de pôr em prática aqueles ensinamentos, 

produzindo a partir de resíduos que encontrava na própria cidade, toda sorte de 

objetos – canetas, vasos, tigelas e, logo em seguida, mobiliário, sempre 

aproveitando aqueles defeitos naturais da matéria-prima, como uma virtude 

estética. E aqueles objetos foram ganhando tanto apreço, que Petry passou a se 

dedicar, integralmente à sua produção. Em paralelo, apenas a pesquisa incansável 

de novas madeiras, sobretudo de espécies não comerciais, àquelas de que o 

mercado tradicional jamais tomaria notícia, não fosse a atitude pioneira desse 

designer.  

 

Árvores tombadas na cidade, abandonadas em construções, descartadas pelos 

madeireiros na floresta, abatidas pelo tempo, Pedro não faz distinção. Para ele 

não há madeira ruim, todas elas são “pau pra sua obra”. Em suas mãos, velhas 

sibipirunas, oitizeiros, e mesmo aquelas árvores de bons frutos e boa sombra, que 

costumavam convidar as pessoas aos quintais das casas, ganham um novo 

significado - o de uma defesa ecológica que se imprime nas fendas, rachaduras e 

nós que marcaram a vida destes seres monumentais – do nascimento à morte, da 

semente ao objeto utilitário. 

 

Petry estima que já tenha utilizado mais de 170 espécies diferentes, uma 

variedade que advém de seu contato contínuo com a Secretaria de Serviços 

Públicos e com o Corpo de Bombeiros, que o auxiliam nesse processo de 

                                                 
226 REVISTA DÖHLER, 2004, p. 27 
227 Ibidem. 
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garimpagem. Para cada madeira utilizada, faz uma canetinha, que guarda como 

lembrança e como estatística de seu trajeto peculiar, calcado numa missão 

determinada de dar voz àquelas árvores esquecidas. E essa não é uma tarefa fácil, 

segundo o designer, pois tamanha diversidade “demanda muita pesquisa para 

conhecimento de características destas espécies, seja pela dificuldade que 

apresentam para serem trabalhadas ou mesmo pelas diferentes técnicas de 

secagem, possibilidades de trincas e rachaduras” 228 

 

O historiógrafo e crítico de arte Walter Queiroz Guerreiro, define bem a obra de 

Pedro Petry ao dizer que ele “não se limita a deixar que a natureza conduza a 

ação, embora repita a experiência do todos que trabalham com este material. É a 

matéria que conduz o curso da ação, mas o homem tenta dobrá-la. [...] Da borda 

irregular de um tronco, surge o labelo de um vaso, a essência biomórfica prenhe 

na madeira, que o artista soube resgatar. Vejo nisto, o insight do artista, 

ultrapassando a técnica do artesão, o projeto racional da seriação mecânica do 

designer, enxergando além da própria concepção, integrando-se ao projeto 

original do Criador, e pelos veios da madeira, transmutando o todo em uma 

emoção estética que envolve a obra” 229 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
228 JORNAL O ESTADO, 1997. 
229 Ibidem. 
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Banco Trapézio 

 
[www.pedropetry.com.br] 
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Banco Três Pés 
 
[www.pedropetry.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    212121214444....    
    
Cadeira Tetum 

 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    211.211.211.211.    
    
Banco Orgânico 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    212121212222....    
    
Mesa Carpaccio 

 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    212121213333....    
    
Banco Maciço Cinturado 

Em bloco maciço de Pínus. 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
 

 

FIGFIGFIGFIG    212121215555....    
    
Mesa de Centro Equilíbrio 

 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    212121216666....    
    
Linha de Estantes Floresta 

Em blocos maciços de Pínus 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
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FIGFIGFIGFIG    212121217777....    
    
Banco VS 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
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Mesa de Jantar Bi 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
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Banco Troy 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
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Banco Floresta Gigante 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    222221212121....    
    
Mesa Atmosfera 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    222222222222....    
    
Mesa de Centro Costaneira 
 
[Catálogo Pedro Petry] 
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Outra representante 
 
 

Ainda na categoria DISCURSO DA MATÉRIA-BRUTA, não poderíamos deixar de citar 

a figura de Mônica Cintra, cuja história também revela o compromisso com o 

aproveitamento daqueles imensos troncos tombados em meio à mata. A 

administradora de empresas que já foi assistente de Hugo França é hoje uma 

designer consagrada, tendo seguido as pegadas de seu mentor, na construção de 

um caminho que ecoa o repúdio contra a devastação inconseqüente, fundado na 

idéia de que, na natureza, tudo pode ser aproveitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    222222223333....    
    
Poltrona Pirahã 
 
[acervo da designer] 
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Poltrona Katawixi 
 
[acervo da designer] 
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CAP. 7 | categoria 4                
 
Design para todos 
 
 
Rejeitamos a obsolescência planejada por acreditá-la inadequada ao 

Brasil, país potencialmente rico, mas onde, na realidade, os padrões de 

vida ainda são muito baixos. Não queremos polemizar, mas acreditamos ser 

negativa a tentativa de criar hábitos de compra de nação rica em país 

pobre. 

    

Michael ArnoultMichael ArnoultMichael ArnoultMichael Arnoult    
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Atendo-nos às tradicionais definições que põem em sinonímia os termos “design” e 

“desenho industrial”, poderíamos nos resignar, simplesmente, à idéia de que a 

atividade do designer está atrelada ao jugo de uma produção em série, veiculada 

por métodos estritamente mecânicos de fabricação. No entanto, embora seja 

verdade que este profissional, ou melhor dizendo, esta denominação, tenha 

surgido como um produto da Revolução Industrial, não se faz verídica, da mesma 

forma, a idéia de que a palavra “design”, não possa ser proferida além dos limites 

de um conceito clássico de indústria. Até mesmo porque, neste período a que se 

convenciona chamar de contemporâneo, os próprios meios de produção 

encontram-se cada vez mais diluídos e miscigenados; e como tão bem nos lembra 

o professor Gustavo Amarante Bonfim, “a classificação do setor produtivo através 

dos critérios tradicionais – mão-de-obra, capital e volume de produção – não 

consegue mais abranger todas as possibilidades existentes”. 230 

 

Isso se verifica, sobretudo, em países de industrialização forçada, como o Brasil, 

que, como muitos outros, não teve a oportunidade de desfrutar de um lento e 

gradual processo de modernização de seus meios produtivos. Pois aqui, ao 

contrário do que aconteceu nos países do “Velho Mundo”, a indústria foi 

implantada numa atitude que denota toda a pressa de quem não queria, e nem 

podia, permanecer no atraso. E dessa forma, acabamos por cair numa lógica que é 

muito mais da ordem da sobreposição, do que da simples substituição. Isso 

porque, no Brasil, não há, e nem nunca houve, um processo transitório entre 

artesanato, manufatura e indústria. O que sempre existiu, na realidade, foi uma 

permissiva convivência, uma ramificação de vários caminhos, vários meios de 

produção que, por vezes, andam em paralelo e, por outras, se entrecruzam, mas 

jamais no sentido de uma mútua anulação. 

 

Em contrapartida, vale lembrar que, a despeito dessa convivência “pacífica” entre 

diversos meios de produção, quando nos referimos ao design brasileiro e, mais 

especificamente, ao design do móvel no Brasil, não encontraremos essa mesma 

permissividade, pois nesse âmbito, “design” e “indústria”, são palavras que, 

dificilmente, vão se conjugar num mesmo tempo verbal.  

 

Decerto é que, à exceção de alguns poucos desbravadores, como Michael Arnoult, 

a história do móvel no Brasil acabou se bifurcando em dois caminhos distintos. De 

um lado, o de uma indústria alheia à criatividade nacional, calcada no ciclo 
                                                 
230 BONFIM, 1995, p.144 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 

196 

 

vicioso da cópia e do desenho repetitivo. De outro, o do design, que encontrou na 

produção em pequenas séries, no artesanato ou na manufatura, o único local 

possível para exercer suas experimentações. E foi nesse bívio, nessa segregação 

quase endêmica entre design e indústria, que o mobiliário nacional acabou 

galgando um percurso praticamente alheio à democratização do “bom desenho”; 

não por uma vontade deliberada de ser elitista, mas porque o próprio destino lhe 

infligiu essa direção. 

 

Com efeito, embora essas fronteiras venham sendo gradativamente quebradas nos 

últimos anos, a inserção do designer dentro da indústria brasileira ainda constitui 

uma fração muito pequena, se comparada ao seu universo potencial. E mais ainda, 

quando tratamos do design do móvel de madeira, cuja prática está, quase sempre, 

vinculada a um tratamento artesanal da matéria-prima. 

 

No entanto, há que se ressaltar aquelas atitudes louváveis que, embora pontuais, 

têm auxiliado na criação de uma ponte entre indústria e designers; e entre estes e 

um mercado consumidor mais amplo. Caso patente é o da Tok & Stok, empresa 

que, para além de um mero canal de distribuição, tornou-se um dos poucos 

caminhos possíveis – ao menos no que se refere ao móvel – à viabilização de um 

DESIGN PARA TODOS. Além deste, talvez apenas as iniciativas de alguns 

profissionais que, arregaçando as mangas, investiram na terceirização, firmando 

contratos temporários com as indústrias para fabricação de seus projetos.  

 

É, portanto, que esta categoria vai tratar daqueles designers contemporâneos que 

conseguiram, de uma forma ou de outra, engajar-se na indústria, lançando mão de 

um desenho racional, para germinar aquelas sementes lançadas por Michael 

Arnoult, em sua luta incansável pela popularização do design. Lembrando que, ao 

falar em indústria, não estaremos, de forma alguma, remetendo ao conceito 

clássico de uma produção estritamente mecanizada, mas sim, a uma produção que 

não despreza a velha lógica da amálgama, que sempre regeu o sentido de 

formação de todas as coisas no Brasil. 

 

Como representantes, apontamos Fernando Jaeger e Porfírio Valladares, que em 

suas distintas abordagens, congregam de um sentimento comum pelo “design 

democrático”, que os legitima como herdeiros diretos dos ideais do mestre 

Arnoult. 
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Fernando Jaeger  
 
Entre a indústria e a bancada 
 

 

Graduado em Desenho Industrial, em 1980, pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, este gaúcho de Santa Cruz do Sul, é dono de uma das trajetórias mais 

incomuns do design brasileiro na contemporaneidade. Isso porque, contra todas as 

expectativas de um setor industrial que fechou as portas ao design, conseguiu 

trilhar o caminho da popularização do “móvel de bom desenho”, configurando-o 

numa relação singular entre prancheta, madeira, indústria e bancada. 

 

Com uma formação voltada, eminentemente, para a produção em série, Fernando 

Jaeger despertou, ainda muito cedo, para o que chama de “uma visão mais social 

do design”  231, pois foi já nos tempos de UFRJ, enquanto arriscava os seus 

primeiros traços, que atinou para a necessidade de criar produtos mais acessíveis, 

em termos de preço. Sentimento que foi levado para além dos portões da 

Faculdade, quando se empregou, logo após a sua formatura, na indústria carioca 

de colchões Phenix, onde teve a oportunidade, não apenas de desenvolver sua 

primeira linha de móveis, mas também de entrar em contato com todas as 

nuances da produção industrial. “Esta primeira experiência em uma indústria 

norteou todo meu trabalho daí em diante – com uma visão de ‘chão de fábrica’, 

de quem produz” 232 , conta o designer.  

 

Logo após a sua saída da Phenix, em 1984, Jaeger não ficou à espera de que a 

indústria comprasse suas idéias. Tratou logo de montar sua própria empresa, a 

Projetos & Produtos, escritório onde pôde debruçar-se sobre a prancheta, para 

colocar em prática a idéia de um móvel racional, passível de ser produzido em 

série por indústrias de tecnologia rudimentar, a quem passou a encomendar sua 

fabricação. 

  

Sempre tenho que considerar as limitações de meus fornecedores, 
que em geral trabalham com tecnologia básica, com poucas 
exceções. Não penso em nenhum produto que não possa ser 
produzido. Penso no processo de fabricação, quais máquinas vão ser 
utilizadas, o acabamento, a embalagem. 233 

                                                 
231 Depoimento cedido ao autor. 
 
232 Ibidem. 
 
233 Ibidem. 
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Com efeito, Jaeger acreditou na produção terceirizada como única saída viável, o 

único meio possível de abrir as portas da indústria para o designer brasileiro. Até 

mesmo porque, era uma alternativa em que todos saíam ganhando – a indústria, 

que produzia sem riscos comerciais; o designer, que conseguia empreender seus 

desenhos em escala industrial; e o consumidor, que era agraciado com um produto 

de boa qualidade a preços módicos.   

 

Mas naquela equação, faltava ainda um elemento essencial – um bom canal de 

vendas, onde pudesse distribuir, satisfatoriamente, os seus produtos. Problema 

que foi sanado na parceria firmada com a Tok & Stok, que durante cerca de 

quinze anos, absorveu praticamente tudo que Jaeger desenhou. Foi o casamento 

perfeito, fruto de uma afinidade de ideais e de uma filosofia em comum, que 

entre quase cem “filhos” gerados, consolidou seu traço na união entre forma, 

função, qualidade e preço justo.  

 

Nesse meio tempo, Fernando conseguiria a força de que necessitava para 

caminhar com as próprias pernas, e já em 1997, abria seu primeiro show room, na 

cidade de São Paulo. Daí em diante, não parou mais. Hoje, são quatro lojas 

abertas, e mais de cem produtos em linha, confeccionados por oito fábricas de 

móveis, com quem mantém contrato. “Desenvolvo o projeto, implanto-o na 

indústria e a mesma o produz com exclusividade para minhas lojas, onde os 

distribuo. Ou seja, faço o processo todo – projeto, implantação e 

comercialização”  234  , conta Jaeger. 

 

É bem verdade que, dentre tantos móveis produzidos, há também uma certa 

variedade quanto às matérias-primas utilizadas, mas nenhuma se sobrepõe à 

àquela que é a grande paixão do designer – a madeira.  “Sou um entusiasta da 

madeira. Adoro conhecer novas espécies. É um material dos mais ecológicos, mais 

plásticos. Os móveis ficam mais acolhedores com ela.” 235, exclama. E o que é 

curioso, quanto ao tratamento dessa matéria-prima, em seu trabalho, é que, 

apesar de seu viés eminentemente industrial, Fernando não abre mão do detalhe 

artesanal, do toque da bancada do marceneiro, pois acredita que esta é uma 

forma de suavizar o traço da máquina, humanizar o móvel serial. Além do que, diz 

o designer: “gosto de resgatar antigas técnicas de marcenaria, que muitas vezes 

                                                 
234 Ibidem. 
 
235 Ibidem. 
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são deixadas de lado, devido ao uso de máquinas automáticas. Gosto de valorizar 

o ofício do mestre marceneiro, aquele profissional que tem o conhecimento da 

madeira e de seu trabalho.” 236  

 

É, portanto, nesse diálogo peculiar entre bancada e indústria, que Fernando 

Jaeger faz o seu próprio caminho, trilhado na coerência do móvel em série, 

racional e “democrático”, porém, jamais remarcado pelo caráter insípido e sem 

vida do móvel estritamente mecânico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
236 Ibidem. 
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Cadeira Asa 
 
[acervo do designer] 
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Poltrona Ox 
 
[acervo do designer] 
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Poltrona Phillipe  
 
[acervo do designer] 
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Buffet Ox 
 
[acervo do designer] 
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Poltrona Donna 
 
[acervo do designer] 
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FIGFIGFIGFIG    231231231231....    
    
Poltrona Sahy 
 
[acervo do designer] 
 
  

FIGFIGFIGFIG    230230230230....    
    
Cadeira Petit 
 
[acervo do designer] 
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Mesa Parquet 
 
[acervo do designer] 
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Banqueta Alta Nô 
 
[acervo do designer] 
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Poltrona Félix 
 
[acervo do designer] 
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Cadeira Copacabana 
 
[acervo do designer] 
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Cama Thai 
 
[acervo do designer] 
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Porfírio Valladares  
 
Em sintonia com a realidade produtiva 
 

 

Arquiteto, formado pela UFMG, em 1980, Porfírio Valladares começou a projetar 

móveis para atender a demanda de seus projetos arquitetônicos, numa época em 

que, “ou se comprava móveis na Forma, que eram muito caros, ou se comprava 

móveis muito ruins”  237, relata o designer. Acontece que, naqueles primeiros anos 

da década de 80, a ditadura havia levado muitos dos precursores do mobiliário 

brasileiro ao exílio ou, simplesmente, ao abandono da profissão, o que acabou 

criando uma verdadeira lacuna no mercado nacional. E segundo o próprio Porfírio 

nos conta, foi justamente esse vácuo que o sugou para o desenho do móvel. 

“Projetava complementos para os projetos de arquitetura de clientes que não 

                                                 
237 Depoimento cedido ao autor. 
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Poltrona Theo 
 
[acervo do designer] 
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Espreguiçadeira Búzios 
 
[acervo do designer] 
 
  

 

FIGFIGFIGFIG    239239239239....    
    
Banco Nô 
 
[acervo do designer] 
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conseguiam comprar na Forma, mas que também não estavam dispostos a 

comprar uma porcaria qualquer”, 238 diz. 

 

Naquele momento, ele se deu conta da existência de um grande nicho de 

mercado, formado por uma classe média ávida por design, mas que não dispunha 

de recursos materiais suficientes para adquirir um “bom móvel”. E como aqueles 

primeiros desenhos ganharam a simpatia e o aval de seus clientes de arquitetura, 

resolveu partir para uma nova investida – a criação de um espaço onde pudesse 

comercializar essas peças. Foi então que, em 1982, em sociedade com seu colega 

de faculdade, Eraldo Pinheiro, fundou a loja Pau-Brasil, empreendimento que 

servia como ponto de venda para os projetos do designer mineiro, que eram 

executados por bons marceneiros locais. 

 

Com efeito, foi se valendo de um desenho racional, voltado para a produção em 

série nessas pequenas marcenarias, que Porfírio conseguiu o que tanto queria - 

oferecer um móvel acessível à classe média. O sucesso foi imediato, e já em 1987, 

a loja havia duplicado de tamanho, quando Porfírio, cansado de cuidar da 

produção artesanal, resolveu se retirar da sociedade, retomando a carreira de 

arquiteto, que havia deixado para trás.  

 

É bem verdade que ele jamais abandonou, por completo, o desenho do móvel, 

mas, com a sua saída da Pau-Brasil, passou a tocar o design de modo diletante, 

resignando-se a projetar, esporadicamente, para o antigo sócio. Somente em 

meados do ano 2000, é que vai voltar a se dedicar, sistematicamente, ao design, 

criando e resgatando velhos desenhos engavetados para direcioná-los, 

preferencialmente, a uma produção industrial. “Desenho croquis e idéias. Quando 

tenho tempo ou algum fato me provoca, desenvolvo o protótipo. Minha agente se 

encarrega de procurar quem queira vendê-lo e produzi-lo.”  239, explica Porfírio. 

 

Embora sua preferência, hoje, seja pela produção industrial, o designer mineiro 

traz uma abordagem muito interessante, que contempla a possibilidade do móvel 

acessível, mesmo apartado da indústria mecanizada, o que se faz plausível através 

de um desenho extremamente racional, capaz de ser fabricado em série, mesmo 

em produções de pequeno porte, e com baixa capacidade tecnológica.  

                                                 
238 Ibidem 
 
239 Ibidem 
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Gosto de pensar em produtos low-tech, que qualquer pequena 
marcenaria ou serralheria pudessem fazer. [...] Penso nas pessoas, 
nos brasileiros que executarão as minhas coisas e, eventualmente, 
tendo prazer em fazê-lo e em ganhar dinheiro com isso. 240 

 

Quanto à madeira, esta matéria que foi a companheira inseparável de Porfírio, 

desde os primeiros móveis, ele afirma que a preferência por seu uso advém de 

dois fatores principais. O primeiro vem de um gosto pessoal por essa matéria-

prima, que, nas suas próprias nas palavras, “possui um ‘gancho’ de sensualidade 

que nenhum outro material, exceto a seda, possui”. 241 O segundo, em coerência 

com a racionalidade que sempre permeou sua carreira, encontra-se na 

possibilidade de processá-la sem a necessidade de um alto investimento em 

tecnologia, o que é muito desejável aos desígnios deste mineiro, que encontrou o 

norte de sua produção, numa luta em prol de um DESIGN PARA TODOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
240 Ibidem 
 
241 Ibidem 
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Poltrona Prometeo, 1991 
 
[acervo do designer] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    242242242242....    
    
Cama E, 1991 
 
[acervo do designer] 
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Poltrona Mandu, 1990 
 
[acervo do designer] 
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Chaise Joaquim, 1999 
Homenagem a Joaquim Tenreiro 
 
[acervo do designer] 
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Cadeira Ferrolato 
 
[acervo do designer] 
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Cadeira Café Ideal, 1991 
 
[acervo do designer] 
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Cadeira Lina, 2005 
Homenagem à Lina Bo Bardi 
 
[acervo do designer] 
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Chaise Álvaro, 2005 
 
[acervo do designer] 
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FIGFIGFIGFIG    248248248248....    
    
Banco e Banqueta Cid, 2007 
 
[acervo do designer] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    249249249249....    
    
Chaise Oscar, 2007 
Homenagem a Oscar Niemeyer 
 
[acervo do designer] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    250250250250....    
    
Banco Lúcio, 2007 
Homenagem a Lúcio Costa 
 
[acervo do designer] 
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CAP. 8 | categoria 5                
 
Redescobrindo a casa brasileira 
 
 
Enquanto Joaquim Tenreiro fez estruturas extremamente delgadas com a 

madeira, Sérgio prefere usá-la robusta, pesada, na tradição dos móveis 

da casa bandeirista ou daqueles da civilização do açúcar, no Nordeste. 

[...] A palhinha, extremamente apropriada às condições tropicais do país, 

dialoga com as estruturas robustas da madeira por oposição, 

contribuindo com leveza e transparência. O couro comparece não só 

recobrindo os estofados, mas também em tiras empregadas, aparentes ou 

não, em assentos e encostos – retomando assim uma tipologia do móvel 

popular brasileiro, presente tanto no catre como nas cadeiras de largas 

faixas do país onde há criação de gado. 

 

Adélia Adélia Adélia Adélia BorgesBorgesBorgesBorges        
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Conquanto já tenhamos dito, desde o princípio, que a história do móvel no Brasil 

se configura como puro reflexo da própria história sócio-cultural do país, não será 

excedente de nossa parte, reforçar que suas origens, suas raízes primeiras, 

também se encontram na base de formação da própria gente desta terra. Mesma 

gente que, como já elucidamos em ocasião anterior, fora formatada no 

entrechoque, no caldeamento, no diálogo cotidiano entre aquelas três matrizes 

étnicas de que fala Darcy Ribeiro – o branco português, o índio nativo e o negro 

africano.  

 

Com as devidas ressalvas de uma ciente hegemonia da cultura do colonizador 

sobre a do índio e a do negro, sabemos que, cada uma dessas matrizes, ou 

“pilares de formação” 242, como prefere Gilberto Freyre, trouxe suas 

contribuições, em maior ou menor grau, para a cultura material brasileira. E nesse 

sentido, é prudente dizer que a genealogia de nosso mobiliário não se restringe, 

simplesmente, a Marias e Luíses, havendo também, uma parcela significativa de 

ascendentes anônimos que em nada foram menos importantes do que aqueles 

primeiros. É a rede, a esteira, o catre, o banquinho zoomórfico, o jirau, o baú de 

couro, a reprodução ingênua, o exemplar singelo da casa do bandeirante, o móvel 

austero e robusto da Casa-Grande, entes que se fizeram menores numa história 

contada a partir dos suntuosos leitos de bilros, contadores, preguiceiros, 

marquesas e canapés. 

 

Decerto é que, ao longo do processo evolutivo da casa brasileira, cada uma dessas 

tipologias – populares e eruditas – teve, a seu tempo, importância vital na 

construção de um aparato simbólico, constitutivo de um imaginário peculiar, que 

somente se faz plausível e coerente, dentro do espectro de nossa cultura. E se a 

própria história já nos comprova que essa cultura não é uma entidade estática, 

imutável no tempo e no espaço, não haveria de ser diferente para o móvel, e 

mesmo para os interiores, que, aos poucos, foram sendo moldados conforme os 

desígnios de novos tempos.  

 

Mas se é verdade, além de evidente, que a casa brasileira foi, aos poucos, se 

distanciando das palhoças nativas, das antigas taperas, das Casas-Grandes de 

Engenho, é verdade também que aqueles equipamentos domésticos herdados não 

                                                 
242  Conceito trazido por Gilberto Freyre, em seu livro “Casa Grande & Senzala: Formação da família brasileira 
sob o regime da economia patriarcal”, onde traz o português, o negro e o índio, como pilares de formação do 
Brasil. 
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irão permanecer inertes em baús de memórias. Na realidade, eles vão compor a 

base de um rico repertório de formas usos e costumes, que embora trazidos de 

tempos pretéritos, são passíveis de conjugações presentes, capazes de perdurar 

como forças vivas de nosso cotidiano, a partir de novas feições. 

 

Com efeito, é no lastro desse repertório que se insere a categoria REDESCOBRINDO 

A CASA BRASILEIRA, tratando daqueles designers contemporâneos que, assim como 

o mestre Sérgio Rodrigues, foram buscar naquelas fontes, o sentido de sua obra. 

Atitude que traz, no encalço das origens do morar, um teor de legitimidade para o 

móvel nacional, numa lógica que vai de encontro ao axioma simplista de que a 

forma segue a função. Até mesmo porque, como nos lembra Adélia Borges, se a 

forma segue a função, “ela segue só a função, e a função não depende de tempo e 

lugar. Já que a cadeira serve para sentar, então a resposta a essa função poderia 

ser a mesma em qualquer lugar. Isso ignora que cada cultura tem o seu jeito de 

sentar. Por exemplo, alguns povos sentam no tapete, outros em almofadas, 

outros em redes, outros em cadeiras; enfim, há uma variedade enorme.”  243 

Nesse sentido, seria mais acurado pensar, aqui, numa outra idéia – a de que a 

forma pode também seguir a emoção, lembrando, contudo, que esta emoção é 

eminentemente histórica. 

 

Assim é que elegemos, como representantes desta categoria, os designers Carlos 

Motta e Etel Carmona, profissionais que trazem, através de referências distintas, 

uma obra que conta a história da casa brasileira. E vale lembrar que essa história,  

jamais estará isenta de novas versões. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243  Depoimento de Adélia Borges, em entrevista ao site www.acasa.org.br. 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 

209 

 

Carlos Motta 
 
E a austeridade da Casa-Grande. 
 

 

Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas (FAUBC), em 

meados de 1976, Carlos Motta é figura emblemática do design brasileiro na 

contemporaneidade, portador de uma obra que traz, na corpulência estrutural, no 

aconchego do couro, e na rusticidade fibrosa de sucupiras e velhas perobas, fortes 

referências de nossa cultura. 

 

Foi ainda no início dos anos 70, que Carlos começou a dar os primeiros passos no 

design, já trazendo uma espontaneidade e um sentimento de preservação que 

permearia toda sua obra futura. “Depois do surfe, costumava passear pela areia 

catando as belezas que o mar trazia. Pedaços de raiz, pedaços de barco, 

sementes, caixotes. Era uma coisa que me fascinava e me transformava num 

obstinado Fitzcarraldo, levando para casa coisas enormes e pesadas. Uma mistura 

de garimpagem com arqueologia praiana”  244, conta o designer.  

 

O fato é que, foi com esses refugos trazidos pelo mar, que o jovem surfista 

começou a nutrir uma paixão pela madeira, e pela construção das coisas. Mesma 

paixão que o acabou levando à faculdade de arquitetura, após algumas tentativas, 

não muito bem sucedidas, em cursos de direito e publicidade. Foi lá em Mogi das 

Cruzes, nas oficinas da Faculdade, que deu vida aos protótipos de seus primeiros 

móveis, dentre os quais, um sofá e uma poltrona, que despertaram o interesse da 

empresa holandesa, a KNV, que comprou ambos os projetos.  

 

Já era 1976 quando Carlos Motta, já formado, decide arrumar as malas e partir 

para a cidade de Santa Cruz, na Califórnia, em busca de um aprendizado mais 

profundo na arte da marcenaria. Segundo ele conta, naquela época “a paixão pela 

madeira e pela marcenaria estava aumentando, e eu vinha encontrando 

dificuldade em aprender este ofício. Não existiam cursos de marcenaria, e o Liceu 

de Artes e Ofícios estava fechado.” 245 E aquele tempo nos Estados-Unidos seria 

muito proveitoso para o desenvolvimento do jovem designer, que aprendeu como 

                                                 
244  MOTTA, 2004, p.28. 
245  Ibidem. 
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artesão americano Reinhold Beck, as minúcias dos encaixes precisos e dos móveis 

simples e honestos, na tradição dos Shakers. 246 

 

Voltando ao Brasil, em 1978, Carlos resolve investir na abertura de sua própria 

marcenaria, localizada no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. E dali a pouco, 

atendendo, basicamente, às encomendas que chegavam, começou a se tornar uma 

referência no trabalho com a madeira. “Os anos 80 foram maravilhosos para o 

Atelier, nos consolidando como escritório de design e arquitetura, 

desenvolvimento de protótipos, execução de linha de móveis e trabalhos 

especiais, tudo sob encomenda” 247 , lembra. 

 

Data dessa época, mais precisamente no ano de 1982, a criação de uma de suas 

peças mais famosas, a Cadeira São Paulo, peça de simplicidade extrema, que nos 

remete aos velhos banquinhos do interior. Nas palavras do criador, “uma peça 

utilitária. Zero de frescura” 248 Agraciada, em 1987, com o Prêmio Museu da Casa 

Brasileira, esta cadeira seria responsável por alavancar, de vez, o nome de Carlos 

Motta, além de lhe possibilitar uma nova experiência – a produção em série.  

 

Foi uma experiência importante, mas cansativa e ruim de grana. 
Fábrica dá muito trabalho e dispersa a atenção do foco principal, os 
projetos. [...] Na realidade, as coisas que gostava e que sabia fazer 
bem, eu as estava fazendo mal. A fábrica exigia um empresário, que 

não sou. Concluí que não era para mim. 
249 

 

O fato é que o gosto de Motta sempre foi pelo envolvimento direto com a 

produção, numa lógica das pequenas séries, da peça trabalhada individualmente, 

laboriosamente lapidada pela mão do artesão. E foi mesmo através desse 

caminho, dessa forma de produzir, que ele criou um vocabulário próprio, uma 

assinatura peculiar, firmada, pouco a pouco, sobre a bancada do marceneiro. Uma 

assinatura que nos remete a tempos anteriores, àqueles da casa brasileira pura, 

simples e sóbria, de que Lúcio Costa se delongava em saudosismo.  250 

 

Com efeito, é nesse sentido que traça uma rota que vai na contramão de 

modismos passageiros, pois as suas referências são trazidas de fontes mais sólidas, 

                                                 
246  Comunidade religiosa com grande tradição na marcenaria, e que imprime em suas peças, a característica de 
uma vida baseada na simplicidade. 
247  Depoimento do designer em seu web site: www.carlosmotta.com.br 
248  MOTTA, op.cit., p.41. 
249  Ibid., p.57. 
250  Ver nota 67 
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compromissadas com valores autênticos da cultura brasileira. “Nossas raízes, 

nossa cultura, os vínculos afetivos e estéticos com o Brasil, tem sido nossa fonte, 

onde alegremente nos alimentamos” 251, diz o designer. E é sem pretensões de 

criar vanguarda, que Carlos Motta adentra no estudo do móvel brasileiro, segundo 

ele, “tarefa difícil, pois o material para pesquisa é muito pequeno, refletindo 

que também é pequena a história do nosso mobiliário. Ela se expressa de maneira 

mais forte em Minas Gerais e na Bahia, com móveis coloniais pesados, tendo 

origem na escola européia, sobretudo portuguesa.”  252  

 

É, portanto, tomando essas referências ao punho, que Carlos Motta parte para 

uma re-significação, uma tradução daquele vocabulário herdado de nossos 

primeiros interiores, dos móveis de fazenda, da Casa-Grande, da tradição do couro 

e do móvel robusto, do limiar entre o austero e o afável. Isso tudo, é claro, dentro 

de uma tradução perfeitamente contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251  Depoimento do designer em seu web site: www.carlosmotta.com.br 
252  MOTTA, op.cit., p.40. 

 

FIGFIGFIGFIG    251251251251....    
    
Cadeira Estrela, 1979 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    252252252252....    
    
Cadeira São Paulo, 1982 
 
[MOTTA, 2004] 
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FIGFIGFIGFIG    253253253253....    
    
Banco Alto Flexa, 1985 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    255255255255....    
    
Cadeira Flexa, 1985 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    254254254254....    
    
Cadeira Flexa H45, 1985 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    222256565656....    
    
Poltrona CM7, 1985 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    222255557777....    
    
Cadeira Layla, 1988 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    258258258258....    
    
Poltrona Luna, 1990 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    262626261111....    
    
Poltrona Sabre, 1993 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIFIFIFIGGGG    222260606060....    
    
Cadeira Madalena, 1994 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    252525259999....    
    
Cadeira CM9, 1992 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    262262262262....    
    
Poltrona Aurora, 1997 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    263263263263....    
    
Sofá Laranjeiras, 1995 

 
[MOTTA, 2004] 
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FIGFIGFIGFIG    264264264264....    
    
Poltrona Pará, 2000 

 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    265265265265....    
    
Cadeira Iporanga, 2002 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    266266266266....    
    
Poltrona Astúrias, 2001 

Em madeira de Redescobrimento 
 
[MOTTA, 2004] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    267267267267....    
    
Poltrona Braz, 2005 

Em madeira de Redescobrimento 
 
[www.espasso.com] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    268268268268....    
    
Espreguiçadeira Parati, 2002 

Em madeira de Redescobrimento 
 
[www.espasso.com] 
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Etel Carmona 
 
E o Brasil Mineiro 
 
 

Designer autodidata, Etel Carmona é dona de uma trajetória única no mundo do 

mobiliário, calcada na revalorização das tradicionais técnicas de marcenaria e em 

seu amor declarado e incorruptível pela madeira, matéria que lhe serve de 

suporte à construção de um móvel repleto de brasilidade, fundado no diálogo 

entre passado e presente, tradicional e contemporâneo, popular e erudito. 

 

O design de móveis se abriu na vida de Etel, ainda no início dos anos 80, enquanto 

restaurava peças de época num pequeno galpão no interior de São Paulo, 

atividade de onde provém seu conhecimento profundo de nosso mobiliário e, 

talvez mesmo, a sua referência contínua ao móvel colonial mineiro, em suas 

criações. E o despertar para esse novo mundo de coisas surgiu da ocasião em que 

conheceu Moacir Tozzo, perito na arte milenar da marcenaria, com quem se 

inteirou do universo de cores, cheiros, texturas e encaixes esquecidos no tempo. 

 

Com efeito, foi dessa paixão nutrida, que veio o sonho de criar um espaço para 

colocar em prática os ensinamentos adquiridos. Sonho que vai se concretizar em 

1988, com a fundação da Etel Marcenaria, oficina que, inicialmente, ocupou um 

pequeno galpão de 150m² na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Ali 

começou a produzir algumas peças para os amigos, mas pouco tardou até que o 

empreendimento começasse a crescer, chegando a abrigar, num espaço de 

2.000m², um corpo de setenta funcionários altamente qualificados, todos 

treinados pelo amigo Moacir. 

 

É, então, como uma decorrência desse crescimento exponencial da empresa, que 

a necessidade de um ponto de distribuição se fará cada vez mais patente, o que 

resultará na criação da Etel Interiores, show room montado, em 1993, na capital 

paulista, onde ela passou a comercializar peças de sua autoria, e de outros nomes 

de peso do design nacional, como Cláudia Moreira Salles, Carlos Motta e Isay 

Weinfeld. Segundo a própria designer, a filosofia da Etel Interiores é “resgatar 

antigas técnicas da arte milenar da marcenaria, dos encaixes, marchetarias e 

tratamento manual apurados, aliadas ao design e função contemporânea (...) 

valorizar o homem e sua expressão artística através da capacitação profissional 
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digna que resgata a cidadania, como fruto da atitude empresarial responsável; 

manter o compromisso com a contemporaneidade, com a verdade e fidelidade a 

uma ideologia de vanguarda que incorpora a consciência de respeito e 

preservação da natureza e do homem.”  253 

 

Em um purismo conservador, e ao mesmo tempo libertador, a designer mineira, 

procurou um público selecionado, capaz de perceber a complexidade existente em 

seus móveis, cujos detalhes nascem das mãos humanas, e não da máquina. Cada 

movimento da forma está atado ao desenho da bancada, ao instrumento de 

medição, à intuição acertada, ganhando vida através de encaixes, marchetarias e 

tratamentos milenares, como a própria lida da madeira. Não à toa é que seu 

trabalho é comumente referido como representante da mais “alta costura do 

mobiliário” 254 

 

É, portanto, a partir de mãos, saberes e madeiras, que Etel constrói seu próprio 

caminho, orientada por uma atitude que redescobre o móvel simples e singelo da 

casa mineira, revigorando-o sob um traço nitidamente contemporâneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253  Depoimento da designer no seu web site: www.etelinteriores.com.br 
254  NUNES, 2004. 

 

FIGFIGFIGFIG    269269269269....    
    
Banquinho Pênsil, 1993 
Referência ao balanço das redes 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    270270270270....    
    
Cadeira Escritório, 1993 
Referência à austeridade do 
móvel colonial 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    271271271271....    
    
Biombo Esteira, 1993 

Alusão ao equipamento tradicional 
da mobília indígena, que se tornou 
muito comum nas habitações 
populares 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    273273273273....    
    
Poltrona Ar Giratória, 1998 

Retorno à palhinha da tradição 
colonial. 
 
[www.espasso.com] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    272727272222....    
    
Mesa 9 de Julho, 1998 

Remete à tradição do mobiliário 
colonial de couro lavrado 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 

FIGFIGFIGFIG    272727274444....    
    
Escrivaninha Pérsio, 1998 
Resgate da robustez do móvel 
colonial brasileiro. 
 
[www.espasso.com] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    275275275275....    
    
Mesa Mineira, 1998 
Re-configuração da tradicional 
mesa de fazenda Mineira. 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    276276276276....    
    
Banco Camareiro, 2000 
Remonta à tradição do catre 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    277277277277....    
    
Baú Mansur, 2000 
Resgate dos antigos baús de guarda. 
 
[www.espasso.com] 
 

 
 

 

FIGFIGFIGFIG    278278278278....    
    
Poltrona Florin, 2004 
O retorno à austeridade do móvel 
luso-brasileiro. 
 
[www.espasso.com] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    279279279279....    
    
Mesa Leal, 2004 

Resgate da robustez do móvel colonial. 
Referência direta a Sérgio Rodrigues 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 

 

 

FIGFIGFIGFIG    280280280280....    
    
Cadeira Ucho, 2004 

Retorno à tradição da palhinha 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
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Outro representante 
 
 

Ainda na categoria REDESCOBRINDO A CASA BRASILEIRA, cabe uma menção ao 

trabalho da dupla Fernando Mendes e Roberto Hirth, designers que trouxeram, do 

contato direto com o mestre Sérgio Rodrigues, e de sua curiosidade permanente 

pela marcenaria tradicional, a busca por um móvel simples e de feitura honesta, 

impresso em formas que retomam a pureza dos equipamentos tradicionais da casa 

brasileira. 

 

 

 

 

FIGFIGFIGFIG    283283283283....    
    
Banco Aclimação, 2007 
Referência ao catre e às tradicionais 
camas de armar. 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    281281281281....    
    
Mesa de Centro Engenho, 2006 
Inspiração na mobília das Casas- 
Grandes. 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    282828282222....    
    
Mesa Ouro-Preto, 2006 
Inspiração na mobília colonial 
Mineira 
 
[www.etelinteriores.com.br] 
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FIGFIGFIGFIG    284284284284....    
    
Cadeira Santos Dumont 
 
[www.mendes-hirth.com.br] 
 

 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    285285285285....    
    
Cadeira Pescador  
 
[www.mendes-hirth.com.br] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    286286286286....    
    
Mesa Caê 
 
[www.mendes-hirth.com.br] 
 
 
 
 

 

FIGFIGFIGFIG    287287287287....    
    
Banco Tezê 

 
[www.mendes-hirth.com.br] 
 
 
 
 



Madeira que Cupim Não Rói | Por uma Expressão Brasileira no Design do Mobiliário 

 
 

221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões  
 
A madeira e o móvel brasileiro.  
 
 
Embora tratando do passado, toda versão histórica é escrita no Presente. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Rafael Cardoso DenisRafael Cardoso DenisRafael Cardoso DenisRafael Cardoso Denis 
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Vinháticos, imbuias, caviúnas e jacarandás, testemunhas taciturnas de uma história 

que nos é contada desde o primeiro malhete intacado a formão, a prima maravalha 

gerada na oficina do ebanista aventureiro; repositórios de mãos, faces e saberes, 

impressos no lenho, na fibra, nos desenhos dessa matéria, que embora jamais se 

tenha prostrado inerte, deixou-se moldar, lapidar e esculpir, ao fio de ferramentas, 

para se transfigurar em essência, fecunda como uma das tantas facetas do 

mobiliário brasileiro.  

 

Com efeito, dos marceneiros de além-mar, aos pioneiros de nosso design; e destes 

aos seus “herdeiros”, há um legado incomensurável de técnica, conhecimento e 

reverência a esta matéria-prima, que, pela atitude tenaz de alguns personagens, se 

fez perene, conquanto não solitária, no percurso traçado pelo móvel no Brasil – do 

nascimento à maturidade. E se, por um lado, o desígnio primeiro deste trabalho 

sempre foi o de sublinhar essa recorrência histórica ao uso da madeira pelos 

designers brasileiros, como forma de legitimá-la enquanto elemento característico 

de nossa produção contemporânea; por outro, é importante que se diga que a 

pretensão jamais foi a de dar conta de todo o universo circunscrito à temática, até 

mesmo porque, em face à amplitude deste campo, isto seria tarefa inexeqüível. A 

nossa idéia foi mesmo a de trazer um olhar panorâmico, respaldado na 

contemplação de figuras representativas de um cenário que não se restringe, em 

hipótese alguma, aos “limites” delineados pela categorização suscitada. 

 

Vale lembrar, também, que não foi intenção deste trabalho, em nenhum momento, 

incutir a idéia do caminho uno, pois a ciência de que a diversidade, a pluralidade 

de soluções é a quintessência do design brasileiro, sempre esteve presente, desde a 

primeira letra esboçada. O que se quis mostrar, na realidade, é que o uso da 

madeira integra essa tão aclamada diversidade, constituindo-se como um, dentre os 

tantos retalhos de uma imensa colcha, cerzida na lógica do mosaico, da mistura e 

da convivência mútua. E o fizemos sempre amparados em argumentos sólidos, 

frutos, não de inferências intuitivas, mas de um respaldo ininterrupto na história – 

do Brasil, da cultura brasileira, do móvel, e da própria madeira – elementos que, 

sob uma abordagem dialética, se entrelaçam numa única narrativa, provedora dos 

insumos teóricos desta pesquisa. 

 

Decerto é que, o entendimento prévio do móvel enquanto cultura material foi o 

ponto de partida de nossa cruzada. Isso porque, foi no juízo de que esses artefatos 
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se configuram como um produto de um contexto histórico-cultural particular, que 

pudemos seguir com a hipótese de que a madeira pode ser autenticada, 

historicamente, como um elemento característico do design do móvel no Brasil. E 

embora nosso recorte contemple o período entre 1980 e 2007, essa hipótese é 

corroborada, também, por fatos precedentes, vislumbrados desde o desembarque 

da esquadra Cabralina e a execução dos primeiros móveis, até o amadurecimento 

de uma produção nacional, delineada na prancheta de nossos designers pioneiros. 

 

Entretanto, se foi a partir dessa história anterior que pudemos comprovar a 

legitimidade da madeira enquanto elemento tradicional do móvel brasileiro, essa 

tradição, por si só, não se faz suficiente à compreensão plena de nosso objeto de 

estudo, que é o móvel contemporâneo. E se observamos, desde o princípio, que 

este período se caracteriza pela acentuação da interculturalidade, a fragmentação 

das identidades, o hibridismo e o diálogo contínuo entre nacional e universal, 

interessava-nos saber, também, como essa tradição havia de se comportar dentro 

desses novos parâmetros. 

 

O fato é que, no intercurso da pesquisa, tornou-se patente que, na 

contemporaneidade, o conceito de tradição não se pode conjugar como uma 

essência dada e inalterável, constituindo-se muito mais como um construto, 

passível de interferências, acréscimos e subtrações, que decorrem por força dos 

ditames dos novos tempos. E dessa forma, o uso da madeira, enquanto prática 

tradicional no móvel brasileiro, se configura como ponto de ancoragem perante o 

momento de fluidez cultural vigente, servindo antes como ferramenta dialógica, do 

que, propriamente, como simples escudo contra as influências exógenas, calcado na 

preservação obstinada de um ideal arcaico de pureza e originalidade autóctone. 

Trata-se, na realidade, de um nexo em que a tradição no uso da madeira se faz 

como elemento de articulação, donde se vislumbra a possibilidade de construir o 

global a partir de nossas especificidades. 

 

A partir daí é que pudemos compreender que, embora o design do móvel de 

madeira, no Brasil, tenha fundado alicerces profundos na tradição, ele não se 

restringe a uma permanência impassível aos desígnios contemporâneos, estando 

imerso numa ininterrupta metamorfose, que o faz como reflexo de uma relação 

revolvida, continuamente, entre local e global, nacional e universal. E é nesse jogo 

cotidiano de aceitação e capitulação, que a madeira, enquanto elemento 
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característico de nossa cultura material, adquire grande importância, servindo 

como plataforma de referência, donde nosso móvel pode ultrapassar fronteiras 

geopolíticas, sem perder o norte de sua origem. 

 

Em contrapartida, se não há, por um lado, uma permanência inalterável, não se 

pode negar que exista uma nítida recorrência ao uso da madeira no design do móvel 

brasileiro, repassada como herança entre as gerações de designers que se 

sucederam ao longo das décadas. E foi de posse dessa percepção que construímos 

uma estrutura classificatória que denota uma espécie de “continuidade ideológica” 

entre as atitudes daqueles personagens emblemáticos, a que chamamos de 

pioneiros, e a dos designers contemporâneos. A idéia, nesse sentido, foi a de 

demonstrar que, a despeito do re-desenho incessante das tradições, existe uma 

espécie de “fundo de estabilidade” no tocante ao processo de configuração do 

móvel de madeira no Brasil. 

 

Certamente que o esteio dessa classificação foi a afinidade percebida entre as 

obras de pioneiros e contemporâneos, donde se partiu das idiossincrasias dos 

argumentos projetuais destes últimos para construir cinco categorias específicas, 

nas quais se inserem os primeiros.  

 

Em TRADIÇÃO REVISITADA, estão inclusos designers como Cláudia Moreira Salles, 

Juliana Llussá e Amélia Tarozzo, que, a exemplo do mestre Joaquim Tenreiro, se 

apropriam de elementos simbólicos do móvel da tradição colonial para revigorá-los 

dentro de uma abordagem em que a madeira, a palhinha e antigas tipologias de 

nosso mobiliário são re-configurados sob um traço contemporâneo. 

 

REDESENHANDO A CULTURA POPULAR contempla soluções como as da Marcenaria 

Baraúna, Maurício Azeredo e da Marcenaria Trancoso, que seguindo os passos de 

Lina Bo Bardi, buscam no traço espontâneo de uma dita “cultura popular”, as 

referências basilares de suas criações, numa atitude que “re-desenha” o vernáculo 

dentro de um novo contexto. Isso feito, é claro, por sobre a expressividade singular 

das veias e tintas de nossas madeiras. 

 

DISCURSO DA MATÉRIA-BRUTA abarca designers como Hugo França, Pedro Petry e 

Monica Cintra, que perfazendo o caminho trilhado por Zanine Caldas em Nova 

Viçosa, constroem, sobre velhos troncos tombados, sobre a madeira descartada, 
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desprezada, relegada aos fungos e às chamas, artefatos que, para além de móveis, 

podem ser ditos como formas de protesto - ao desperdício, a insensatez e a 

extinção de nossas madeiras. 

 

DESIGN PARA TODOS compreende figuras como a de Fernando Jaeger e Porfírio 

Valladares, que apostaram no uso da madeira e de um desenho racional, coeso com 

as premissas de um industrial design, para seguir o caminho aberto por Michael 

Arnoult, numa busca incessante pela democratização do móvel de “bom desenho”. 

 

REDESCOBRINDO A CASA BRASILEIRA engloba atitudes como as de Carlos Motta, Etel 

Carmona e da Mendes-Hirth, que à semelhança do mestre Sérgio Rodrigues, fundam 

o lastro de sua obra na re-descoberta de um repertório de formas, usos e costumes, 

trazidos desde as origens da casa brasileira, aquela das redes, das esteiras, do 

catre, do móvel austero, da rusticidade honesta da madeira pesada e dos encaixes 

visíveis.  

 

Foi, portanto, a partir do estabelecimento dessas categorias que buscamos uma 

forma clara de evidenciar essa persistência quanto ao uso da madeira no processo 

de configuração do móvel brasileiro, delineada a partir do vislumbre de uma 

“continuidade” entre a produção de pioneiros e “herdeiros”. E foi por esse caminho 

que, não apenas comprovamos nossa hipótese, como cumprimos com os objetivos 

prescritos, apontando os fatos, sujeitos e circunstâncias históricas que referendam 

a madeira como elemento de configuração recorrente e, portanto, característico de 

nosso mobiliário entre os anos de 1980 e 2007. 

 

No entanto, como bem já dissemos, é sabido que estas categorias não se constituem 

como parâmetros restritivos, nem tampouco se aplicam como único caminho 

possível para o estabelecimento de uma classificação da diversidade de soluções 

existentes no universo do móvel de madeira no Brasil. E se resolvemos tomar essa 

rota, isso não se deve à inexistência ou ineficácia de outras, mas pelo simples fato 

de que, para os fins pretendidos por esta pesquisa, esta nos pareceu a direção mais 

coerente a ser seguida.  

 

Conquanto estejamos cientes de que essas cinco classes estão longe de abarcar toda 

a complexa variedade de propostas co-existentes nesse vasto cenário – o que nunca 

foi nosso intuito- sabemos que a nossa principal tarefa foi cumprida, no momento 
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em que conferimos à madeira, o papel que lhe é devido na história do mobiliário 

brasileiro.  

 

Resta-nos agora, tão somente, deixar as portas abertas aos que quiserem se 

aventurar nos meandros desse intrincado universo ainda pouco explorado, passível 

de aprofundamentos naquilo que já dissemos, e de um alargamento maior daquilo 

que o olhar panorâmico não nos permitiu contemplar.  
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I        
    
    
Questionário Aplicado aos designers 
 
 
 
Nome: 

Idade: 

Empresa em que trabalha: 

 

 

� Qual sua formação acadêmica? 

� Onde e quando se graduou? 

� Até que ponto a instituição marcou sua forma de trabalho? 

� Em linhas gerais, descreva sua trajetória profissional. 

 

� De onde vem a inspiração em seu processo criativo? 

� Em termos de escala produtiva, como poderia classificar sua produção? 

Industrial, artesanal, manufaturada?  

� Em linhas gerais, descreva seu processo produtivo. 

� O tipo de produção adotado na confecção de suas peças constitui argumento 

projetual?   

� A adoção deste modelo produtivo pretende passar alguma mensagem? Qual?  

 

� Desde quando utiliza a madeira? 

� De onde advém o gosto pela madeira, e a preferência por esta matéria-prima 

em sua produção? 

� Que fatores foram decisivos na adoção desta matéria-prima em seu processo 

produtivo?  

� O uso da madeira, em sua obra, constitui argumento projetual?  

� O que você pretende ressaltar (falar) através do uso da madeira em sua obra? 

� Suas peças já foram premiadas em concursos de design?  

� Em caso afirmativo, favor citar quais peças, e quais concursos. 

� O uso da madeira teve alguma relevância nessa premiação? 

 

� Esteticamente falando, como você classificaria seu móvel? 

� Quais influências profissionais permeiam sua obra? 
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� Quais características você considera mais marcantes em seu trabalho? 

� O que diferencia sua criação das demais? 

� Para você, é possível dizer que existe um design verdadeiramente brasileiro?  

� O que configura, em sua opinião, um móvel capaz de ser chamado de brasileiro? 

� Em seu trabalho existe a preocupação em criar um design com características 

brasileiras? 

� Em caso afirmativo, qual estratégia é usada, em sua obra, na configuração de 

um móvel dito nacional? 

� Seus móveis pretendem passar alguma mensagem? Qual? 

� E o uso da madeira, faz parte do enunciado dessa mensagem? 

 

� De uma forma geral, quem é o público-alvo de suas peças? 

� Onde é vendido seu produto? Brasil, exterior ou ambos? 

 

� A sustentabilidade é um ponto decisivo em sua produção?  

� Em caso afirmativo, sob qual viés você utiliza a madeira de forma 

ecologicamente viável? 

� Como você vê o futuro do design do móvel de madeira brasileiro? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


