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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 
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BARROCO-ROCOCÓ 
Século XVII e XVIII  França e Inglaterra ganham destaque no cenário econômico 

capitalista e se destacam como nações de maior expressão das artes e mobiliário 

Barroco; 

FRANÇA 

Desenvolvimento das cidades e vida urbana a partir 

das construções das catedrais góticas; 

Absolutismo monárquico: reinado dos “Luíses” -> 

Palácio de Versalhes e outros projetos contribuíram 

para que Paris substituísse Roma como capital das 

artes visuais; 

INGLATERRA 

Desenvolvimento das cidades e do comércio 

(burguesia) com a expansão marítima; 

Cultura campestre desde o período feudal, mas 

passaram (nobreza rural) a explorar a terra de forma 

capitalista, isto é, com fins lucrativos;  
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CONTEXTO HISTÓRICO – FRANÇA   séc. XVII – XVIII 
 

- Absolutismo monárquico: rei governava com poderes absolutos-> falta de 

democracia -> oposicionistas eram presos na Bastilha (prisão política) ou 

condenados à morte (guilhotina); 

- Desenvolvimento do capitalismo -> ascensão da burguesia; 

- Trabalhadores urbanos, camponeses e pequena burguesia pagavam altos impostos 

ao governo-> mantinham os luxos da nobreza; 

- Sociedade hierarquizada: 

• Primeiro estado: clero (representantes da Igreja) - não pagavam impostos; 

• Segundo estado: nobreza (rei, conde, duque, marqueses) - viviam de 

baquetes e muito luxo na corte; 

• Terceiro estado: o restante da população (trabalhadores, camponeses e 

burguesia) - sustentavam a sociedade com o pagamento de impostos; 

- Trabalhadores e camponeses desejavam melhorias na 

qualidade de vida e de trabalho.  

- A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, 

desejava uma participação política maior e mais liberdade 

econômica em seu trabalho. 

REVOLUÇÃO 

FRANCESA 

14/07/1789  

O PERÍODO BARROCO 



FRANÇA   séc. XVII – XVIII 

O rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, ambos foram guilhotinados em 1793. 

O PERÍODO BARROCO 



Filme: Ligações Perigosas 

• Outros filmes: 

• Maria Antonieta 

• O Absolutismo – A ascensão de Luís XIV 

• O homem da máscara de ferro 

O PERÍODO BARROCO 



ARQUITETURA BARROCA 

• Utiliza das formas clássicas, mas rejeita os princípios (simetria, harmonia, 

equilíbrio) -> é contraditório; 

• Enquanto o artista renascentista se preocupava com a matemática, simetria e 

perfeição, o artista barroco extrapola essas características (exagero) -> 

defende a liberdade compositiva, originalidade e subjetividade; 

• Características: monumentalidade, elementos clássicos (colunas salomônicas, 

frontões, arcos, etc) e integração com entorno. 

 

Palácio de Versalhes , símbolo do absolutismo monárquico francês. Exemplo coluna salomônica. 

O PERÍODO BARROCO 



ARQUITETURA BARROCA 

Palácio de Versalhes 

Site Oficial: http://www.chateauversailles.fr/ 

O PERÍODO BARROCO 



ARTE BARROCA 

- Temas religiosos, mas com o 

racionalismo e antropocentrismo 

do Renascimento, além de cenas 

cotidianas sobre a vida da nobreza, 

da burguesia e do rei; 

- Pintura: valorização das cores, 

jogo de luz e sombra com forte 

contraste (cena pesada); 

- Escultura: representação das 

emoções, principalmente o 

sofrimento. Os traços se 

contorcem, demonstrando 

movimento exagerado; 

Estátua equestre de Luís XIV , 1678 (?)– François Girardon 

O PERÍODO BARROCO 



Gianlorenzo Bernini (1598-1680) 

David, 1623, Mármore, Tamanho Natural, Galeria Borghese, Roma 

O PERÍODO BARROCO 



NICHOLAS POUSSIN (1594 -1665) 

O Rapto das Sabinas, 1636-37, 1,55m x 2,07m, Museu Metropolitano de Arte – Nova York 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XIV (1643 - 1715) 

Luís XIV. 

- Gosto pela grandeza real, pelo luxo e por uma 

etiqueta rígida; 

- No seu governo foi construído o Palácio de 

Versalhes; 

Mobiliário: 

- Características: 

- Móveis como parte integrante da 

decoração de interiores -> disposição 

improvisada; 

- Móveis folhados em ouro, envernizados 

ou natural (madeira nobre - nogueira e 

ébano) 

- Estofados revestidos com veludo ou seda 

vermelho, verde escuro ou bordados 

com fio de ouro e prata; 

- Monarca absolutista, conhecido como “Rei Sol”, aquele que brilha para todos e que 

dá vida à humanidade; 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XIV 

- Características: 

- Peças grandes, simétricas e 

luxuosas; 

- Arabescos em madeiras e 

marchetaria; 

- Cadeiras e sofás de espaldar reto 

e braços encurvados terminados 

em volutas; 

- Os pés das cadeiras eram unidos 

por travessas em H ou X. Alguns 

com terminação em patas de 

animais (leão / masculinidade); 

- Novas peças: cômoda, 

escrivaninha, armários-

bibliotecas (altos), medalheiro, 

mesa-console; 

Cadeiras Luís XIV com 

pés unidos em X. 

Cadeiras eram colocadas contra a parede nas galerias do 

Palácio de Versalhes para integrarem-se a arquitetura e 

serem admiradas como objeto de decoração. 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XIV 

Cômoda estilo Luís XIV. 

Mesa Console – madeira dourada e mármore 

vermelho. 

Armário de pés altos – ébano. 

Cadeiras Luís XIV com pés unidos em H. 

BARROCO-ROCOCÓ 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Marchetaria 

Exemplos de trabalho de marchetaria com 

madeira de diferentes tons. 

Do francês marqueter, significa embutir, 

técnica de incrustar, embutir ou aplicar 

peças de recortadas de madeira, marfim, 

bronze, etc, em obra de marcenaria 

formando desenhos; 
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MOBILIÁRIO BARROCO 

• Marchetaria Boulle 

Armário de Marchetaria Boulle – início do 

século XVIII. 

Marchetaria Boulle:  

- Em homenagem a André Charles Boulle – 

desenhou e executou móveis apara a corte 

de Luís XIV. Pierre Golle foi inventor da 

técnica; 

- A marchetaria boulle é a técnica de 

marchetaria aperfeiçoada, agregando 

materiais diferentes como folhas de cobre, 

latão e bronze. 

- Utiliza-se de folhas de metal, folhas de 

casco de tartaruga e papel. A técnica de 

recorte com serra tico-tico produzia o 

desenho (première partie) e um negativo 

(contre partie); 

- Grande parte da mobília foi feita em 

pares, às vezes uma mistura de ambos os 

tipos era usada na mesma peça; 

BARROCO-ROCOCÓ 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Marchetaria Boulle 

VÍDEO MARCHETARIA 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XV (1715 - 1774) 

Luís XV. 

- Monarca absolutista, bisneto de Luís XIV; 

- Também prezava o luxo e grandeza real, 

menos formalidade, mais vivacidade, diversão, 

intimidade e conforto;  

- Durante quase todo seu reinado, manteve 

amantes que exerceram grande influência 

no governo, como Marquesa de Pompadour; 

- A estética vai estar ao serviço da 

mentalidade da época, da busca dos 

prazeres do quotidiano e intimamente 

ligado à figura feminina (inspiração); 

Mobiliário: 

- Características: 

- Linhas orgânicas e arabescos: pernas côncavas (e não retas) e, ao invés de 

animais nos pés dos móveis, havia flores, folhagens retorcidas, conchas e 

elementos do tipo. 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XV 

Cadeiras com braços estilo Luís XV. 

- Características: 

- Móveis em mogno e nogueira; 

- Estofados revestidos com tafetá, seda, 

brocados e cetins com temas florais; 

- Privilegia-se cores suaves como o lilás, 

azul, rosa e bege; 

- Móveis menores, mais íntimos e 

informais-> favoreciam uma posição 

confortável para conversar. Os braços 

recuam para ajustar melhor as saias 

armadas; 

- Peças: cômodas, escrivaninhas com 

chave, mesas, cadeiras, poltronas e 

chaise longue; 

Poltrona Luís XV. 
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MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XV 

Escrivanninha para mulheres – Madame de 

Pompadour 

Cômoda estilo Luís XV. 

O PERÍODO BARROCO 



O PERÍODO BARROCO - ROCOCÓ (segunda metade séc. XVIII) 

- Caracteriza-se como uma fase do 

estilo Barroco; 

- Libertação da temática religiosa-> 

representação do modo de vida  

em Versalhes -> prazer, luxo, 

busca pela felicidade, alegria de 

viver; 

- Diretamente ligado a decoração 

de interiores-> transformar o 

ambiente  e deixá-lo agradável e 

confortável; 

- Influência das mulheres na 

organização e decoração da casa -

> sensibilidade e refinamento; 

- Madame de Pompadour-> 

pertencia a burguesia francesa, 

foi amante de Luís XV, amante da 

política, mediadora da moda na 

corte, influenciando o estilo e os 

princípios de estética, privacidade 

e conforto; 

 

 

Madame de Pompadour. 



DECORAÇÃO ROCOCÓ 

Dormitório da Rainha – palácio de Versalhes. 

Características: 

- Ornamentação exagerada; 

- Detalhes dourados; 

- Temas florais; 

- Cores suaves/ tons 

pastéis; 

- Pinturas representam 

costumes e atitudes da 

sociedade; 

- Janelas até o chão, lustres 

e presença de luz natural; 

- Linhas sinuosas e 

orgânicas; 

- Mobiliário: estilo Luís XV 

(pompa e fineza); 

O PERÍODO BARROCO - ROCOCÓ (segunda metade séc. XVIII) 



PINTURA - ROCOCÓ FRANCÊS 

O Balanço, 1766 – Jean Hanoré Fragonard 

- O objetivo da obra de arte nesse 

momento é decorar, trazendo 

elegância e refinamento aos 

ambientes; 

- Na pintura e percebe-se a principal 

manifestação plástica. Retrata a 

fantasia, a sensibilidade e a 

felicidade.  

- Não exige antecedentes elaborados 

de conhecimentos históricos ou 

teóricos; o seu objetivo é uma 

pintura que dê prazer. Seu desejo é 

alcançar o deleite visual; 

- Caracterizado pelas cores leves e 

alegres, compondo cenas narrativas; 

O PERÍODO BARROCO - ROCOCÓ (segunda metade séc. XVIII) 



Carta de Amor, 1750 – 

François Boucher 

O PERÍODO BARROCO - ROCOCÓ (segunda metade séc. XVIII) 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XVI (1774-1793) 

Luís XVI. 

Mobiliário: 

- Características: 

- O estilo Luís XVI traz maior 

simplicidade e rigidez; 

-  Os ângulos retos são predominantes, 

contrastando com o mobiliário Luís XV.  

- É influenciado pelos móveis da 

Antiguidade Clássica (uso de colunas e 

drapeados) e pelo seu contemporâneo 

Chippendale; 

- Monarca absolutista, neto de Luís XV; 

- Casou-se com Maria Antonieta aos 16 anos 

e assumiu o trono aos 20; 

- Prezava a vida luxuosa, mas teve que 

conter o exagero para impedir revoltas 

camponesas -> governo ameaçado; 
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MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XVI (1774-1793) 

- Características: 

- Pouca novidade nos móveis, apenas 

adaptações ao grande número de 

peças desenvolvidas antes; 

- Perda dos traços rococó e retomada 

das características greco-romanas; 

- Linhas simétricas e austeras. Pernas 

torneadas em forma de colunas 

estriadas; 

- Assentos e espaldar retomam a forma 

quadrada ou levemente arredondado e 

os estofamentos recebem seda lisa, 

listrada ou floral; 

- Madeira nobre: mogno, nogueira e 

ébano; Salão estilo Luís XVI. 

O PERÍODO BARROCO 



MOBILIÁRIO BARROCO 

• Luís XVI 

Biblioteca de Luís XVI no Palácio de Versalhes 

revela linhas mais geométricas que a decoração 

no reinado de Luís XV. 

Banco e cadeiras estilo Luís XVI. 

O PERÍODO BARROCO 



O PERÍODO BARROCO 
Inglaterra Séc. XVII-XVIII 



CONTEXTO HISTÓRICO – INGLATERRA  séc. XVII – XVIII 
 

- Conflitos entre o rei e o parlamento inglês -> Revolução Inglesa 

- Monarquia (rei e alta nobreza)-> exercer o absolutismo de direitos- controle 

sobre o povo e sobre a economia; 

- Parlamento (burguesia e gentry)-> limitar o poder do rei- absolutismo era 

prejudicial ao progresso capitalista; 

- Quase um século de lutas e guerra civil entre rei e parlamento; 

- Revolução Gloriosa (1689): Guilherme Orange (príncipe holandês) x Jaime II, 

monarca inglês derrotado; 

- Declaração de Direitos (Bill of Rights): parlamento limita os poderes do rei em 

vários aspectos; 

Fim do Absolutismo Inglês -> implantação do Estado Liberal (legislativo, executivo e judiciário) 

Acordo político e econômico entre a burguesia da cidade e a 

nobreza rural-> base para o capitalismo industrial. 

O PERÍODO BARROCO 



A SOCIEDADE INGLESA  séc. XVII – XVIII 
 

 

- Riqueza melhor distribuída -> diferença 

entre a nobreza e a classe média 

próspera não era tão rígida quanto na 

França; 

 

- Inglaterra se desenvolvia bem 

economicamente-> todos trabalhavam 

bastante e também prezavam o descanso 

e o lazer; 

 

- Grande parte da população vivia no 

campo – “Quase ninguém que tenha uma 

posição de liderança nos círculos da 

sociedade mora em Londres. Eles tem 

casas em Londres, onde ficam quando o 

Parlamento se reúne, mas os seus lares 

são no campo” – embaixador americano. 

Sociedade inglesa optava por viver ou passar a 

maior parte do tempo em casas de campo. 

O PERÍODO BARROCO 



O PERÍODO BARROCO 

- Burgueses passavam a maior parte 

do tempo em casa-> sem teatros, 

concertos e bailes da cidade; 

- Costume de visitar-se mutuamente, 

organizar chás, jantares e festas 

dançantes, teatro amadores, admirar 

os jardins das casas. Homens 

jogavam bilhar, mulheres bordavam 

e, juntos, jogavam cartas; 

- A casa adquiriu uma posição de 

importância social jamais tida antes. 

Era um lugar social, mas com uma 

curiosa privacidade ->  setorização e 

distribuição organizada dos cômodos 

(convívio social x privacidade); 

A SOCIEDADE INGLESA  séc. XVII – XVIII 

Homens inglesas jogando cartas,  um dos grandes 

prazeres da época. 

Burguesia inglesa reunida na 

intimidade da casa de campo. 



O PERÍODO BARROCO 

ARQUITETURA  BARROCA INGLESA 
 

- Enquanto a maior parte da Europa seguia 

a liderança francesa, adotando um estilo 

de decoração rococó, os ingleses 

tomaram um rumo diferente -> 

arquitetura mais sóbria, pura e 

simples; 

- Retomada dos elementos clássicos, mas 

sem exageros-> serenidade clássica; 

- A casa de campo era a grande construção 

do momento-> burguesia buscava 

profissionais qualificados e renomados -> 

Andrea Palladio, grande arquiteto 

veneziano especializado em casarões de 

campo; 

- Arquitetura Palladiana:  valores da 

arquitetura greco-romana -> simetria, 

harmonia, colunas, frontões, cúpulas. 

Valorizava a estética das fachadas; Villa Rotunda, Vicenza, Itália - Planta em 

cruz grega. 



O PERÍODO BARROCO 

ARQUITETURA  PALLADIANA 

 Chiswik House, Inglaterra - Richard Boyle. 

Inspirada na Villa Palladiana 

Villa Rotunda/ Casa Capra – Andrea Plladio 



INGLATERRA- Séc. XVII - XVIII 

- Conflitos entre o rei e o parlamento 

inglês -> Revolução Inglesa 

- Parlamento (burguesia e gentry)-> 

limitar o poder do rei- absolutismo 

era prejudicial ao progresso 

capitalista; 

- Grande parte da população vivia no 

campo –> Casa adquiriu posição de 

importância social; 

- Reflexo nas artes: representação de 

figuras importantes na política e 

cenas do cotidiano nobre e burguês; 

- Pintura: preocupação com o 

realismo dos tons e reprodução da 

paisagem.  Figuras humanas sem 

fortes expressões-> transmitir 

seriedade, educação e elegância; Mrs. Siddons, 1785, 1,25m x 0,99m, Galeria Nacional, 

Londres – Thomas Gainsborough 

O PERÍODO BARROCO 



BARROCO-ROCOCÓ 
INGLATERRA- Séc. XVII - XVIII 

Robert Andrews e sua Esposa, 1748-50, 0,70m x 1,19m, Galeria Nacional, Londres – Thomas Gainsborough 



O PERÍODO BARROCO 

O MOBILIÁRIO INGLÊS 

 
 

- Refletiram os anseios da sociedade 

burguesa -> lazer e intimidade 

(móveis confortáveis); 

 

- Diferentes características estéticas 

ao longo dos diferentes reinados -> 

maneira de reis e rainhas exercerem 

influência e serem lembrados na 

história do país;   

 

- Livros modelos sobre design e 

mobiliário começam a ser lançados, 

estabelecendo certos padrões altura, 

largura e profundidade, sobretudo de 

cadeiras;  

Penteadeira inglesa – Séc. XVIII 

Escrivaninha e Mesa de Jogos inglesa 



O PERÍODO BARROCO 

Queen Anne 

 
- Rainha da Inglaterra no período de 1702 a 1714.  

- Irmã de Maria II, casada com Guilherme Orange, 

vencedor da Revolução Gloriosa; 

- Grande influência política – parlamento e povo; 

O mobiliário estilo Queen Anne 

Características:  

- Móveis adaptados para tornar a viagem mais 

fácil: mais leves e fáceis de carregar e 

embarcar nos navios; 

- Linhas simples, suaves e orgânicas: aspecto 

feminino; 

- Pouca ornamentação - “barroco puro, sóbrio, simples, racional, elegante e 

confortável”; 

- Madeira utilizada: nogueira, mogno e cerejeira; 

Rainha Anne – 1702. 



O PERÍODO BARROCO 

O mobiliário estilo Queen Anne 

Características: 

- Pernas com "joelho" curvado para 

fora e  "tornozelo" curvado para 

dentro; 

- Mesas de cartas ou de jogos foram 

introduzidas no estilo Queen Anne 

e se tornaram populares no meio 

do século XVIII na América. Eram 

utilizadas na maioria dos lares para 

diversão em família e 

entretenimento; 

 

- Mesas e bancos com três pés. Mesas 

com tampo em meia circunferência 

para serem colocados rente 

paredes; 

  

Banco de três pés 

estilo Queen 

Anne. 

Criado mudo 

estilo Queen 

Anne. 



O PERÍODO BARROCO 

O mobiliário estilo Queen Anne 

  

Aparador estilo Queen Anne. 

Mesa de três pés estilo Queen 

Anne. Feita para ser colocada 

rente a parede. 

Cadeiras estilo Queen Anne. 



O PERÍODO BARROCO 

O estilo Georgiano 
 

- Longo período compreende toda a dinastia 

dos Georges (1714-1811): George I, II,III, IV; 

- Período de grandes mudanças na Inglaterra, 

com muitas reformas sociais, como a 

construção de hospitais e orfanatos; 

- Grande nome do mobiliário desse período: 

Thomas Chippendale, marceneiro britânico 

que desenvolveu grande número de móveis 

com estilo autêntico; 

- Desenvolveu uma espécie de guia para 

modelos de mobiliário (The Gentleman and 

Cabinet-Marker's Director) publicado em 

1754 e reeditada várias vezes, que se tornou 

a cartilha do estilo Chippendale; 

- Com sua morte, Chippendale foi substituído 

pelo filho, também chamado Thomas, de 

1778-1804, quando a empresa decretou 

falência; 

Desenho cadeira Chippendale – The 

Gentleman and Gabinet-Marker’s Director. 

Linha de produção de mobiliários – Séc. XVIII. 



O PERÍODO BARROCO 

O estilo Georgiano – Thomas Chippendale 

Características: 

- Construção é robusta, mas nem sempre com 

boas proporções, como é frequentemente o 

caso no mobiliário do período georgiano; 

- Pernas cabriolet, ou seja, para fora na 

altura do joelho e para dentro na altura 

do tornozelo. Também pode-se encontrar 

algumas peças de pernas retas; 

- As esculturas eram muitas vezes a única 

ornamentação nas peças, o que lhes deu 

uma simplicidade integral.  

- Cadeiras com assentos estofados e 

encostos mais largos na parte superior que 

na inferior; 

- A madeira usada era sempre o mogno, a 

qual Thomas Chippendale considerava 

mais adequada; 

Cômoda estilo Chippendale - 1770. 

Cadeira estilo Chippendale. 



O PERÍODO BARROCO 

O estilo Georgiano – Thomas Chippendale 

Características: 

- Linhas curvas e orgânicas; 

- Presença de ornamentos, sem muito 

exagero ->  mais que o mobiliário  

Queen Anne; 

-  Cadeiras com encosto das vazados e 

desenhos centrais triangulares; 
Cadeira estilo Chippendale com 

pernas cabriolet. 

Armário Biblioteca estilo Chippendale. 



O PERÍODO BARROCO 

O estilo Georgiano – Thomas Chippendale 

Interior decorado com mobílias estilo Chippendale. 



INGLATERRA TRANSIÇÃO – SÉC. XIX 

O estilo Vitoriano  – 1837 - 1901 
 

- Período em que a Inglaterra foi governada pela 

rainha Vitória; 

- Prosperidade do reino: sucessos militares, 

desenvolvimento cultural, prosperidade 

econômica resultante da Revolução Industrial; 

- Vitória permaneceu 64 anos no poder e 

desenvolveu um estilo de decoração e mobiliário 

típico de seu reinado; 

O estilo Vitoriano 

Características:  Rainha Vitória em 1897. 

- Decoração refletia a burguesia enriquecida com a indústria e comércio; 

- Objetos como quadros, candelabros, tapetes, luminárias porcelanas eram 

numerosos e a vinham do Oriente, assim como tecidos em seda bordados com fios 

de ouro;  

- Ambientes bastante ornamentados:: combinado de materiais de diferentes cores e 

texturas; 

 



O PERÍODO BARROCO 

Mobiliário Vitoriano 

Características: 

- Influência de motivos de diversos estilos 

como o Gótico, Luís XV, egípcio, turco e 

veneziano (Ecletismo); 

- Linhas curvas (feminilidade) e espaldar 

alto; 

- Estampas florais e arabescos; 

- Estofados em capitonê; 

- Cores pastéis pontuadas com cores 

fortes (preto, vermelho, rosa, dourado); 

-  Madeiras nobres e exóticas, como o 

jacarandá, rádica e o mogno; 

- Mármore foi bastante utilizado como 

tampo de mesa; 

 

Cadeira Vitoriana – 

Séc. XIX. 

Combinação de 

Secretária e 

estante, muito 

comum nos 

interiores 

vitorianos. 



O PERÍODO BARROCO 

Mobiliário Vitoriano 

Ambiente estilo Vitoriano – Séc. XXI 

Ambiente Vitoriano – Séc XIX. 
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