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História do Mobiliário Aplicado 

PANORAMA DO MOBILIÁRIO 

NA ANTIGUIDADE 



ANTIGUIDADE - DEFINIÇÃO 

DICIONÁRIO AURÉLIO: 
Sf. 1. Qualidade de antigo. 2. O tempo, a era remota. 3. Os antigos. 

HISTORIOGRAFIA: 
Período Histórico Humano de 4000 a. C a 476 d. C.  

Invenção da Escrita até Queda do Império Romano 

Povos: Egípcios, Gregos e Romanos 

 

LINHA DO TEMPO - HISTORIOGRAFIA 

Período 
PRÉ-HISTÓRIA 

Origens do homem 

até 40000 a. C 

IDADE ANTIGA 

40000 a. C até 

476 d. C 

IDADE MÉDIA 

476 a 1453 

IDADE 

MODERNA 

1453 até 1789 

IDADE 

CONTEMPORÂNEA 

1789 até os dias atuais 

Evento 

que marca 

o início de 

cada Era 

Origem da espécie 

humana 

Invenção da 

escrita 

Queda do Império 

Romano 

Tomada de 

Constantinopla 
Revolução Francesa 



PRÉ - HISTÓRIA 

 

Neolítico ou Idade da Pedra Polida 

- Agricultura de subsistência; 

- Descoberta do fogo; 

- Sedentarismo; 

 

Idade dos Metais 

- Desenvolvimento da metalurgia; 

- Técnica de fundição: fabricação de ferramentas e armas de 
metal (lanças, machados, etc); 

- Armazenamento de alimentos; 

 

Não houve documento registrando as manifestações 
artísticas, apenas pinturas rupestres retratando a 
relação do homem com a natureza. 

O mobiliário resumia-se a pedações de pedra e madeira 
de apoio. 
 

 

Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada 

- Habitação de cavernas, caça, pesca, coleta de frutos e raízes - vida nômade; 

- Linguagem pouco desenvolvida, baseada em pouca quantidade de som; 

- Pintura rupestre e ferramentas feitas de ossos e pedras; 

Homem Pré-Histórico 

Pinturas Rupestres 



IDADE ANTIGA 

MESOPOTÂMIA 

- Do grego “Terra entre rios” - Região do Oriente Médio localizada entre os rio 

Tigre e Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico; 

- Berço das civilizações  que datam de 4000 a. C. Nesta região o homem 

construiu as primeiras cidades, estruturou o Estado, criou os primeiros 

sistemas de escrita, desenvolveu economia comercial e utilizou 

pioneiramente a roda nos veículos de transporte; 

- Grandes Civilizações Mesopotâmicas: 

- Sumérios – escrita cuneiforme, invenção da roda; 

- Babilônios – Código de Hamurabi, Jardins suspensos da Babilônia; 

- Assírios – povo guerreiro, desenvolveram diversas armas; 

 

GRANDES CIVILIZAÇÕES ANTIGAS 

- Em várias regiões do mundo as comunidades primitivas sofreram grandes 

transformações culturais a partir da Idade dos Metais; 

- O surgimento das civilizações costuma ser assinalado pelo aparecimento de classes 

sociais; formação do Estado, Divisão social do trabalho, Produção Econômica e 

Manifestações Artísticas; 



IDADE ANTIGA 

Mapa Mesopotâmia e Egito Antigo – Região Crescente Fértil 

MESOPOTÂMIA E EGITO ANTIGO 



IDADE ANTIGA 

CIVILIZAÇÃO EGPÍPCIA  (4000 a. C) 

- Principal Civilização pré-clássica; 

- Se desenvolveu às margens do rio Nilo(água e solos férteis)-> fixação do homem; 

- Controle pelo Estado: faraó -> era dono da terra e controlava o trabalho agrícola, 

administração das minas, construção dos canais, templos, pirâmides; 

- Servidão coletiva: a maior parte das pessoas era obrigada a sustentar o faraó e a elite 

dominante, pagando tributos em forma de bens ou trabalho; 



IDADE ANTIGA 

CIVILIZAÇÃO EGPÍPCIA  (4000 a. C) 

- Religião 

- Politeístas: Amon , Osíris, Ísis,  Hórus, etc; 

- Acreditavam na ressureição da alma, preservavam o corpo por meio da mumificação; 

- Valorizavam mais a morte do que a vida; 

- Nos sarcófagos , junto das múmias, guardavam alimentos, roupas, joias, móveis, etc. 

Pirâmide Egípcia, destinada a guardar o corpo e os 

pertences da história do faraó. 

Pintura Egípcia onde o deus da mumificação, 

Anúbis, prepara o nobre para a vida após a morte. 



IDADE ANTIGA 
MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

- O primeiros estudos técnicos sobre mobiliário são dos povos egípcios. Alguns 

sobreviveram ao tempo e aos saqueadores, mantendo-se preservados dentro das 

tumbas, como da rainha Hetepheres e do faraó Tutankhamon; 

- Estudos sobre o mobiliário egípcio também se basearam em pinturas que relatava a 

cultura, os hábitos e o dia-a-dia desse povo; 

 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

 

- Características: 

- Ornamentação com motivos cotidianos e religiosos; 

- Móveis com patas de animais, referência a mitologia, aos deuses; 

- Juntas e encaixes perfeitos; 

- Geralmente de madeira (acácia, cedro, ébano e outros);  

- Ornamentação com metais preciosos como ouro e prata, marfim, pedras 

preciosas e outros materiais de luxo; 

-  Fibras eram utilizadas nos assentos e camas;  

 

- Tipos de móveis: cadeira, banco, trono, cama, mesa, arcas, baús, entre outros; 



IDADE ANTIGA 
MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

Baú egípcio 

Arca egípcia – utilizada para armazenar roupas, objetos pessoais. 

Banco com assento côncavo 
Cadeira encontrada o 

túmulo da Rainha 

Hetepheres. 



IDADE ANTIGA 
MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

Cadeira com pés de animal. 
Cama e apoio de  cabeça 

Cama de madeira com pés 

de animal. 



IDADE ANTIGA 
CIVILIZAÇÃO CLÁSSICA – GREGOS (séc XV a.C até séc. I a.C) 

- Civilização que nos deixou vasto legado cultural dos mais variados campos: 

democracia política, teatro, filosofia, matemática,  

- Algumas das maiores mentes da história: Platão, Aristóteles e Pitágoras; 

- Nas artes e arquitetura a influência da civilização grega e romana se reflete em 

conceitos, formas, ideias e proporções, que foram reinterpretados pelos estilos 

renascentista (Itália Séc. XV), pelo estilo georgiano (Londres, séc. XIX) e colonial 

norte-americano. 

- “Há um espírito duradouro de elegância e equilíbrio na arquitetura e ideias clássicas” 

(FARRELLY, 2014). 

 

Partenon, Atenas. Tratro de Epidauro, Epidauro 



IDADE ANTIGA 

- Território: composto por mar e 

montanhas-> aspecto fragmentado; 

- Fragmentação política, nunca houve 

um Estado grego unificado. A Grécia 

Antiga era um conjunto de cidades-

Estados independentes umas das 

outras e, muitas vezes, rivais; 

- Sociedade: basicamente dividida em 

função do poder: aqueles que 

comandavam, aqueles que 

contribuíam para administração e 

fiscalizava a classe soberana, os 

cidadãos comuns com direito de voto, 

estrangeiros e escravos; 

- Principais cidades: Atenas, Esparta, 

Creta, Epidauro; 

Mapa Grécia Antiga 

CIVILIZAÇÃO CLÁSSICA - GREGOS 



IDADE ANTIGA 

CIVILIZAÇÃO CLÁSSICA - GREGOS 

Filosofia e Arte Grega 

 - A investigação intelectual e o espírito de curiosidade levaram os gregos a 

procurar explicações racionais para realidade do mundo; 

 - Filosofia (filos: amor; sofia: sabedoria): razão humana para compreender o 

desconhecido; 

- A arte Grega clássica caracteriza-se pela busca de harmonia, unidade e equilíbrio; 

Religião 

 - Politeísmo + Antropomorfismo -> aplicação de qualidades humanas aos deuses – 

unidade ao mundo grego; 

 - Mitologia grega: histórias relatando a vida dos deuses, que inspiraram diversas 

obras da arte ocidental – (Zeus, Hera, Atena, Hércules, Perseu, etc);  

Templo de Erecteu dedicado a 

Atenas e Posseidon, assim 

como orei mítico gergo 

Erceteu. 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

- Adaptado às dimensões humanas 

(ergonomia), influência da cultura 

humanista. Dimensões menores que 

os modelos egípcios, proporcionando 

mais leveza e praticidade; 

- Usavam mármore, bronze, ferro, 

madeira e eram decorados com 

entalhações e pinturas; 

- Divide-se em móveis cerimoniais 

(aqueles utilizados nos eventos ao ar 

livre) e de uso comum (cama, 

bancos, cadeiras, mesas, baús e 

arcas); 

-  Assim como na arquitetura, 

buscavam  simetria, harmonia e 

regularidade no desenho do 

mobiliário; 

Arca para guardar roupas. Utensílios 

eram pendurados na parede. 

Assento do Teatro de Dionísio, 

Atenas 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

- Cadeira Klismos: elegante, de belas proporções com espaldar e pés curvos e 

assento trançado; 

- Preocupação com acomodação dos pés, bancos e camas com apoio para os pés; 

Cadeira Kilsmos. 

Cadeiras, bancos e camas com 

apoio para os pés. 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO GREGO 

- Cadeira Klismos usada até os dias de hoje; 

Kilsmos em madeira  e couro preto. Klismos em madeira e tecido claros. 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

-  Cama chamada de “kliné” era utilizada para comer e descansar, e dispunha de 

uma parte horizontal para reclinar-se. 

- Geralmente acompanha de uma mesa retangular para apoiar comida bebida; 

Exemplos de cama grega - kliné 



IDADE ANTIGA 
CIVILIZAÇÃO CLÁSSICA – ROMANOS (séc VIII até séc. V d.C) 

- Inicialmente habitavam a região da Itália central (Roma). Conquistas territoriais 
expandiram os domínios da cidade construindo um vasto império que controlou o 
mundo antigo; 

- A história política de Roma é tradicionalmente dividia em três períodos: Monarquia 
(753-509 a.C), República (509-27ª.C) e Império (27 a.C – 476 d.C); 

- Organização social: governantes (reis), patrícios, plebeus e escravos; 

Território 

Império Romano 



IDADE ANTIGA 

CIVILIZAÇÃO CLÁSSICA - ROMANOS 

Filosofia e Arte Romana 

 - Conquistas militares-> contatos com vários povos-> 
absorveram e desenvolveram muitos elementos culturais, 
principalmente dos gregos; 

 - “Vencida pelas armas, a Grécia acabou conquistando 
seu rude vencedor” – poeta romano Horácio; 

- Mecenato: “atividade de proteção às artes e às 
ciências”. Objetivo: estimular a produção de obras que 
exaltassem a glória de Roma e seu governo; 

- Assim como os gregos, os romanos buscavam a beleza, 
harmonia, unidade e equilíbrio, além da 
monumentalidade das obras e a reprodução mais fiel 
possível da realidade (humanismo); 

Religião 

 - Politeísmo + Antropomorfismo -> aplicação de 
qualidades humanas aos deuses ; 

 - Religião e política caminhavam juntas. Interpretação 
das vontades dos deuses era manipulada pela classe 
dominante; 

- Imperador depois da morte ocupava lugar entre os deuses 
tradicionais (apoteose); 

Panteão, Roma – Templo Romano 

Arco de Constantino, Roma 



IDADE ANTIGA 

MOBILIÁRIO ROMANO 

 

Características: 

 

- Muito parecido com o mobiliário grego. As 

cadeiras bastante semelhante, contudo, há 

ornamentos típicos da cultura de Roma 

(leão usado nos combates contra os 

gladiadores); 

 

- Desenvolveu-se um estilo mais 

característico principalmente nos tronos, 

pela necessidade romana de mostrar o seu 

poder. 

Até mesmo as cadeiras da população em 

geral se pareciam com tronos; 

 

- Materiais nobres como bronze e mármore. 

Aparência pesada, maciça e luxuosa. 

Trono romano com patas de leão. 

Cadeira Romana 



IDADE ANTIGA 
MOBILIÁRIO ROMANO 

Características: 

- Os sofás romanos pareciam camas e eram mais 
elevados e com apoio para os pés. Alguns 
elementos que influenciariam o mobiliário 
barroco e renascentista, como o anjo e o uso 
de cariátides; 

- Mesa  e bancos de três pés feito em madeira 
ou mármore apoiado sobre uma base de 
mármore entalhado. As curvas foram 
aparecendo suavemente nas pernas e pés de 
alguns dos móveis, não excluindo porém, os 
típicos pés em colunas retas e torneadas 
características deste período; 

 

Mesa de jardim – estrutura de bronze e 

tampo de mármore. 

Cama romana com apoio para pés. Mesa e banco com tampo de mármore apoiado em três pés de 

bronze. 
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IDADE MÉDIA – O ESTILO 

GÓTICO 



IDADE MÉDIA 

PERÍODO MEDIEVAL (séc.V ao séc. XV) 

- Marcado pela queda do Império Romano (476 a. C); 

- Invasões bárbara; 

- Economia ruralizada e enfraquecimento comercial (declínio econômico das cidades); 

- Sistema de Produção Feudal Sociedade Hierarquizada (Susserania e Vassalagem); 

- Ascensão do cristianismo - Supremacia da Igreja Católica, responsável pela proteção 

espiritual da sociedade; 

- Sociedade estamentária (Nobres, Cleros e Servos); 

Organização do Território  Medieval 
Sistema Feudal 



IDADE MÉDIA 

CIDADES MEDIEVAIS 

 

Bragança, Portugal 

Carcasonne, França 



IDADE MÉDIA 

CULTURA MEDIEVAL 

- Triunfo do Cristianismo; 

- Desenvolvimento das línguas e literatura, criação das universidades e filosofia cristã; 

- Produção Artística da Idade Média-> temas religiosos, representação de santos; 

- Literatura: poesia épica (ação corajosa dos cavaleiros em prol da cristandade), 

poesia lírica (amores impossíveis); 

- Arquitetura e Design: Gótico; 

Interior da Catedral Gótica de Saint - Chapelle Monge ministrando curso com livros em latim.  



IDADE MÉDIA 
O ESTILO GÓTICO 

- Movimento cultural e artístico de origem citadina; 

- Desenvolveu-se entre os séculos XII e XVI; 

- A beleza do Gótico está baseada nos princípios religioso – Inferioridade do homem em 

relação a Deus; 

- Verticalidade, leveza e elegância dos traços; 

- Catedrais Góticas: todas as linhas levam a Deus ( altar / verticalidade), vitrais contam 

histórias religiosas e filtram luz (ambiente de recolhimento); 

Catedral de Notre Dame, Paris.  



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

- Inglaterra, Alemanha e principalmente a França lideram o movimento gótico; 

- Ornamentação rica -> motivos religiosos esculpido em madeira, folhagem (uva, videira); 

- Leveza e elegância dos traços (menos robustez), verticalidade (altura); 

- Ferragens são introduzidas (chaves, cadeados, dobradiças), o que garante o peso; 

- Surgem os aparadores, armários com divisões, portas e dobradiças de ferro; 

- Móveis diversos: cama, cadeira, arca, baús, cofres, bancos, mesa, etc. 

- Tapeçaria é integrada aos móveis-> assentos, camas ou apenas compondo o ambiente; 

Arca de  madeira Cofre com entalhes de madeira e ferragem.  



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

Trono Gótico com espaldar alto. Cadeira Gótica com espaldar alto.  



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

Buffet Gótico 

Dormitório Medieval – Cama com docel de madeira.  



IDADE MÉDIA 
MOBILIÁRIO GÓTICO 

Casal Arnolfini – Jan van Eyck, 1434 

Cama mais alta. 

Cama gótica. 
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IDADE MODERNA -

RENASCIMENTO 



IDADE MODERNA  
CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

- Estado Moderno: revoltas camponesas-> crise do 
feudalismo ->  monarquias nacionais; 

- Absolutismo Monárquico-> concentração do poder 
nas mãos do rei (comandar exércitos, decretar 
leis, arrecadar tributos); 

- Desenvolvimento do capitalismo-> expansão 
marítima da Europa-> descoberta da América; 

- Transição para o capitalismo-> mudanças também 
nos valores, ideias e tecnologias; 

- O homem moderno: deixou de olhar tanto para o 
alto em busca de Deus, passando a dar valor a si 
mesmo; 

- - Princípios: Humanismo (antropocentrismo), 
Racionalismo (explicar o mundo pela razão e não 
pela fé), Individualismo (reconhecer as 
diferenças, espírito de competição e concorrência 
comercial); 

A imagem de Luís XIV era cultuada por 

todo o reino. Dar as costas a um de 

seus retratos era crime tão grave 

quanto dar as costas ao próprio rei. 



IDADE MODERNA  
RENASCIMENTO (séc. XIV - XVII) 

 

- Movimento intelectual e cultural que caracterizou 

a transição da mentalidade medieval para 

mentalidade moderna; 

- Retomada da cultura greco-romana que 

esmorecera na Idade Média; 

- Inspiração nos atos, pensamentos, crenças e 

realizações dos gregos e romanos; 

- Valorização do belo, simetria, harmonia, 

racionalismo e antropocentrismo; 

- Prosperidade da classe média: burgueses-> 

patrocinavam a arte, pois assim tinham um 

veículo para dissipar suas ideologias: comércio, 

lucro – mecenas; 

- Divulgação dos pensamentos e ideologias-> 

desenvolvimento da imprensa -> Johann 

Gutemberg desenvolveu o processo de impressão; 

 

Oficina de impressão do século XV. As 

máquinas contribuíam para divulgar 

textos que, até então, ficavam 

restritos a um reduzido número de 

pessoas. 



IDADE MODERNA  

RENASCIMENTO (séc. XIV - XVII) 

- Itália: berço do Renascimento- Florença, Roma e Veneza; 

- Fatores: localização (comércio marítimo)desenvolvimento comercial urbano, mecenato 

(Médici), sede do Império Romano; 

Mona Lisa – Leonardo Da Vinci Felippo Brunelleschi-Igreja Santa Maria del Fiori  



IDADE MODERNA  

RENASCIMENTO (séc. XIV - XVII) 

Escola de Atenas - Rafael Sanzio  

Davi de Michelângelo 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Cassone – arca de madeira decorada. Utilizada para guardar objetos e enxoval.  

- Características: 

 

- A partir do renascimento os móveis começam a fazer parte da decoração, 

integrando-se a arquitetura. Antes os móveis se limitavam a satisfazer as 

necessidades básicas de comer, dormir, sentar, armazenar;  

- Casa começa a adquirir sentido de residência-> deixam de ser simples 

equipamentos; 

 

- Móveis em madeira bastante trabalhados e decorados, agora também com pinturas 

ligada à antiguidade ou a valorização da figura humana; 

 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Armário Renascentista  

- Características: 

- Carvalho era a madeira mais usada; 

- Móveis com dimensões horizontais -> serenidade clássica; 

- Entalhes ou desenhos: medalhões, figuras humanas, mitologia, elementos da 

natureza, frisos, geometria, perspectiva, motivos greco-romano; 

- Camas com certa distância do chão. Passam a ser mais confortáveis: colchão de 

pena e travesseiros “roliços”; 

 

Cama com docel, 

assim como no estilo 

gótico, mas com 

menor altura. 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Cadeiras Italianas com algum estofado. 

- Cadeiras: 

- Espaldar e braços esbeltos; 

- Quatro pés inscritos num quadrado ou trapézio; 

- Começam ganhar estofado; 

Caquetoire – Cadeira 

Francesa com assento 

trapezoidal 

especialmente para 

acomodar melhor as 

mulheres. 



IDADE MODERNA  

MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Savonorola – cadeira renascentista  

- Destaques: 

 

- Cadeira Savonarola – cadeira dobrável, em X - invenção italiana ; 

Savanorola ainda utilizada nos dias atuais. 
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EXERCÍCIO 

- Grupos de 3 ou 4 pessoas; 

 

- Escolher um período/civilização e listar: 

 - Breve do contexto histórico; 

 - Características gerais do mobiliário da época; 

 - Peças comuns ou de destaque; 


