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Introdução 

Com o início do século XX 

e, principalmente, com a 

afirmação da sociedade 

industrial, após a Primeira 
Guerra Mundial (1914/18), 

uma nova concepção de 

harmonia nasceu nos 

interiores europeus: o 

MODERNISMO, no qual o 

que mais interessava 

eram as razões técnicas e 

econômicas dos espaços.  
Marcel 

Breuer 

Mies van der Rohe 



O ambiente moderno nasceu 

com os novos materiais e 

técnicas industrializadas, 

assim como através das 

vanguardas artísticas e do 

rompimento de dogmas 

classicistas: a ornamentação 

não-utilitária foi finalmente 

abolida, em prol de uma 

organização espacial prática, 

lógica e funcional  

Marcel Breuer 
 

Wassily Armchair 

Chaise Loungue 

Le Corbusier 

Red-and Blue Chair 

Gerrit Rietveld 
 



O ideal estético passou a ser o da pureza geométrica, 

da lógica funcional e da eficiência tecnológica, cujo 

questionamento somente nasceu depois da Segunda 
Guerra Mundial (1939/45), com o Pós-Modernismo. 

Frank Lloyd Wright 

David 

Wright 

House 

Interior 

(1950) 

Barrel 

Chair 

(1907) 

Dining 

Chair 

(1904) 



Papel fundamental 

constituiu o arquiteto 

norte-americano Frank 

Lloyd Wright (1869-1959), 

o qual concebia os 

espaços interiores como 

continuidade da 

paisagem, aplicando 

materiais naturais e 

enfatizando o conforto e 

privacidade.  

Frank Lloyd Wright 

Peacock Chair  

(1921/22) 

Honeycob House (1936/37) 



   Good Design 

Na Europa, o período de 
30 anos entre-guerras, 

correspondente ao 
Movimento Moderno 

(1915/45), trouxe uma 
revolução no conceito 

arquitetônico através do 
interiorismo funcionalista, 
segundo o qual a forma 

deveria guiar-se pelo seu 
ideal utilitário (form 
follows function).  

Mies van der Rohe 



A escola alemã 
STAATLICHE 

BAUHAUS (1919/33), 
consistiu no elo de 

ligação entre os ideais 
modernistas e as 

soluções espaciais, 
constituindo-se em um 

centro de formação, 
discussão e difusão do 
pensamento moderno a 

partir das correntes 
artísticas de vanguarda.  



As bases da BAUHAUS encontravam-se nas 

correntes que percebiam a necessidade de 

simplificação dos processos construtivos e de se 

chegar à estandardização, o que conduziu à criação 

de formas essenciais e  simples, as quais permitiam 

ressaltar as qualidades estéticas dos objetos.  

Mart Stam 
S33 Chair 

(1923/26) 



Colocando no design 

do mobiliário a 

solução dos espaços 

interiores, seu 

princípio básico era o 

de criar objetos de 

uso com uma 

ilimitada capacidade 

de produzi-los em 

série e dentro de uma 

ótima qualidade.  

Hannes Meyer 
 

Wood Chair 

(1924) 

B32 Chair (1928) 

Marcel Breuer 



Entre as contribuições da 
BAUHAUS, podem ser citadas as 

dos arquitetos Walter Gropius (1883-
1969), Ludwig Mies van der Rohe 

(1886-1969), Hannes Meyer (1889-
1954), Mart Stam (1899-1986) e 

Marcel  Breuer (1902-1981).  

Wassily ArmChair (1925) 

B32 Chair 

& ArmChair 

 

 

 

Marcel  

Breuer 



O RACIONALISMO encontrou campo 
fértil para seu desenvolvimento em 
todo o mundo, propondo uma 
decoração límpida, geométrica e 
impessoal, sem referências históricas 
ou ornamentais.  

Pavilhão Alemão 

(1929, Barcelona) 

 

Mies van der Rohe 

Barcelona 

ArmChair 

(1929) 



O uso de materiais 

industrializados, cores 

básicas e linhas puras 

caracterizou os ambientes 

modernos de  arquitetos 

como o suíço Le Corbusier 

(1887-1965), o francês 

Eileen Gray (1878-1976) e 

o italiano Giuseppe 

Terragni (1904-1943).  

Giuseppe Terragni 

Le Corbusier 

 
LC2 ArmChair 

& Sofá 



Le Corbusier 
Villa Savoye, Poissy (1929) 



Eileen Gray 

Bibendum ArmChair 

(1929) 

Montecarlo Sofá (1929) 

Transat Chair 

(1926) 



A partir dos anos 1930, o 
conflito entre o pensamento 
moderno e os regimes 
autoritários de alguns países 
acabou por isolar as 
experiências funcionalistas, 
chegando a uma total 
supressão destas 
(Alemanha e Áustria) ou a 
um desenvolvimento 
marginal (França e Itália), 
através da versão moderna 
“adocicada” do Art Déco.  

Émile-Jacques Ruhlmann 
Furniture 



Apesar da crise política, 

houve o surgimento de 

uma nova vertente do 

funcionalismo, 

principalmente do norte 

europeu e EUA, a qual 

começou a tender da 

não-cor e forma pura 

para o emprego de 

materiais naturais e a 

forma composta e 

orgânica.  

Arne Jacobsen 
Organic Chair 

Ray & Charles 

Eames 



Criticando o “nudismo” e o geometrismo da corrente 
racionalista, o ORGANICISMO voltou-se mais para o 

espaço interno das edificações e para as 
condicionantes psicológicas, buscando o conforto e a 

pluralidade das formas e materiais. 

Pernilla ArmChair (1934) 

Eva 

ArmChair  

(1941) 

Bruno 

Mathsson 

Liggstol  

Mod 36 (1936) 



Entre os maiores 

expoentes do design 

organicista estão o 

finlandês Alvar Aalto 

(1898-1976); os 

suecos Erik  Asplund 

(1885-1940) e Bruno 

Mathsson (1907-1988); 

e os dinamarqueses 

Arne Jacobsen (1902-

1971) e Finn Juhl 

(1912-1989).  

Finn Juhl  
 

Chieftain  

ArmChair 

(1949) 

Erik Asplund 
Chair 



Paimio 

ArmChair 

(1930/31) 

Alvar Aalto 



Nos EUA, particular 
relevo alcançaram as 
atividades da firma 
Knoll International, 
que, a partir de 1941, 
equivaleu a uma 
espécie de 
continuação da 
Bauhaus, 
contribuindo na 
definição do estilo de 
mobiliário moderno 
com influência 
expressionista.  

Lounge Chair  

& Spool 670 

(1956/58) 

 

Ray & Charles Eames 



Convertendo-se em um 
importante grupo 

industrial, com grande 
difusão pelo mundo, a 
Knoll teve entre seus 

colaboradores designers 
como Charles (1907-
1978) & Ray Eames 
(1913-1988), George 
Nelson (1907-1986) e 
Harry Bertoia (1915-
1988), além de Arne 

Jacobsen (1902-1971).  

Ray & Charles Eames 
Dining ArmChair Rod &  

Rocking Chair RAR (1950/53) 

La Chaise 

(1948) 



George  

Nelson 

Coconut ArmChair  

(1956) 

 

 

Marshmallow Sofá  

(1952) 

 

Desk of Drawers 



Harry Bertoia 

 
Diamond ArmChair 

(1950/2) 

     Swan Chair (1957)     Ant Chair 

Arne Jacobsen                          (1952) 

Egg Chair 

(1957) 



Tardomodernismo 

No segundo pós-guerra, 

desenvolveu-se o 

conceito da organização 

do conjunto habitável, 

marcado por um desejo 

de conforto e de 

simplicidade, que 

conduziu, nos anos 50, a 

se diminuir a pureza das 

formas e a uma nova 

mentalidade em torno da 

elegância (Estilo Fifties).  Poltrona Lady (1951) 

Marco Zanuso 

Jean 

Prouvé  

Chaise 



Por volta de 1950, 
aparecia na Itália e na 
França uma notável 
renovação do mobiliário, 
devido ao desejo de se 
afastar dos frios 
esquemas racionalistas 
e das soluções 
orgânicas escandinavas 
ou norte-americanas, 
estranhas à 
sensibilidade latina.  

Franco Albini 
Poltrona Fiorenza  

(1957) 

Cadeira de Balanço PS16 (1956) 



Entre os expoentes da linha expressiva do design dos 
anos 40 e 50, destacaram-se os franceses Jean Dunand 
(1877-1942) e Jean Prouvé (1901-1984); e os italianos 

Franco Albini (1905-1977) e Marco Zanuso (1916).  

Marco Zanuso 

Poltrona  

Martingala (1954) Poltrona 

Lady 

(1951) 

Antropus Chair (1950)  



Jean Prouvé 

Antoine 

Chaise 

(1950) 

Chaises 

Guéridon Tafel 

(1954) 

Banquette (1954) 



Merecem destaque os 
designs expressivos 

dos italianos Gio Ponti 
(1891-1979) e Carlo 

Mollino (1905-1973).   

Gio Ponti 

 
Sedia 

Supperleggera 

(1957) 

Carlo Mollino 
 

Arabesque 

Tavolo (1950) 

Poltrona 

Minola 

(1944) 



Fifties Style 



Após a década de 1950, prosseguiu-se a 

renovação de conceitos modernos, a qual 

passou a incluir, em nível internacional: 
 

– a utilização de novas técnicas e materiais 

industrializados, especialmente o plástico; 

– a consolidação dos esquemas derivados da produção 

industrializada como a modulação; 

– a internacionalização das idéias acerca do que 

melhor resolve as necessidades da vida moderna; 

– a crescente aplicação das normas da racionalização 

para a obtenção de objetos perfeitamente adaptados 

à função que deveriam desempenhar.   



A influência do espírito 
expressionista alcançou 

uma intensidade 
particular na década de 
1960, esta manifestada 

com o emprego de 
amplas curvas que 

facilitavam a aplicação 
de matérias plásticas 

moldadas aos móveis e 
interiores (Estilo Sixties).  

Upholstered Cone Chair 

(1958) 

Verner Panton 



Nos interiores dos 
anos 1960, o design 
tardomoderno 
expressou-se através 
do BIOMORFISMO, o 
qual abandonava 
justificativas técnico- 
funcionais e dirigia-se 
mais à busca de 
formas sensuais e 
escultóricas, 
conseguidas graças 
ao uso de novos 
materiais e técnicas.  



Nos anos 60 e 70, destacaram-se através de seus 

projetos futuristas o dinamarquês Verner Panton 

(1926), o finlandês Eero Arnio (1932) e os franceses 

Pierre Paulin (1927) e Olivier Mourgue (1939). 

Verner 

Panton 

Upholstered 

Cone Chairs 

(1958) 

 

Stacking 

Chairs 

(1960/67) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ball Chair  

(1963/65) 

 Pastil Rocking  

Armchair (1967) 

 

Bubble Chair 

(1968) 

Eero 

Arnio 



Tounge Chair (1967) 

Pierre 

Paulin 

Orange Slice 

Chair (1963) 

Mushroom 

Chair (1963) 

Model n.598 

Chairs (1972) 

 



Olivier Mourgue 

 

Djinn Chair & Stool  

(1965) 

 

Djinn Chaise Longue (1963) 

 



Entre os italianos, os 
maiores expoentes 

estruturalistas foram Joe 
Colombo (1930-1971), 

Gaetano Pesce (1939) e 
Piero Gatti (1940) 

Piero Gatti 

 
Sacco Chair 

(1968) 

Elda Chair (1965) 

Joe Colombo 

Universale 

Chair (1965) 



Gaetano 

Pesce 

Série UP Furniture (1966/69) 

Donna  

Chair 

(1969) 



Sixties 

Style 



Radical Design 

A partir dos anos 1960, as 
condições econômicas, 

sociais e culturais 
possibilitaram o 

surgimento de correntes 
neo-historicistas na 

decoração, que defendiam 
o resgate do ornamento e 
a inspiração no passado, 

através da releitura de 
modelos anteriores e da 

ênfase nas questões 
estéticas e simbólicas. 

Charles Moore 



O PÓS-MODERNISMO 

visava a revalorização da 

cultura arquitetônica, a 

partir do despertar de uma 

nova sensibilidade 

artística e da recuperação 

da tradição, em uma 

atitude de crítica ao 

funcionalismo e à sua 

revitalização representada 

pelo expressionismo 

estrutural. 

Charles Jencks 

Spring ArmChair 

(1980/81) 

Sun 

Chairs 

(1979/80) 



Os pós-modernos basearam-se na Teoria da 

Comunicação para criarem ambientes e móveis 

cheios de contradições,  através de provocações e 

simbolismos, além de uma boa dose de ironia, 

ornamentação e referências no passado. 

Robert Venturi 
Interior 

Charles Jencks 
Face ArmChair 

(1980/82) 



Os principais objetivos dos interiores pós-
modernistas são: 

 

– Proporcionar maior comunicabilidade entre o 
ambiente e seus usuários, através de citações; 

– Aplicar o ornamento como elemento simbólico, o 
qual provoca surpresas e expectativas, além de 
garantir maior identidade ao lugar; 

– Reinterpretar a história e o conceito de estilo, 
inspirando-se no passado e atualizando-o; 

– Incorporar às pesquisas de funcionalidade e às 
inovações tecnológicas as questões de gosto, 
tradição e memória, enfatizando a estética. 



Os maiores expoentes 
do PÓS-MODERNISMO 
foram os norte-
americanos Charles 
Moore (1925-1993), 
Robert Venturi (1925), 
Stanley Tigermann 
(1926), Michael Graves 
(1934) e Robert M. Stern 
(1939), além do seu 
maior teórico, o 
arquiteto britânico 
Charles Jencks (1939).   

Charles Moore 
Piazza d’Italia 

(1977/79, N. Orleans EUA) 

Colosseum Spool 

& Chair (1984) 

Charles Jencks 

 

 

 



Michael Graves 

Graves 

ArmChairs 

Graves Table 



Surgida a partir dos 
anos 1970, a casa pós-

modernista fez 
colagens historicistas, 

trabalhando com a 
ironia, a policromia, o 
ornamentalismo e o 

retorno a convenções 
arquitetônicas, como o 

uso da simetria e 
ênfase na entrada 

principal. 



Os anos 1970 foram marcados pela CONTRA-

CULTURA, quando os hippies defenderam um novo 

estilo de vida, ao mesmo tempo que o fiberglass, o 

isopor, o acrílico e a fórmica foram amplamente 

utilizados  no mobiliário e design de interiores. 

Robin Day 
Polo Chair  

(1973) 

Tulip 

Chair 

Arne  

Jacobsen 

Joe 

Colombo 
Sofá 



Seventies 

Style 



Nos anos 70 e 80,               
o Design italiano sofreu 

a influência de um 
movimento teórico e 

experimental chamado 
RADICAL DESIGN, que 

tentava alterar a 
percepção geral do 

modernismo através de 
propostas inspiradas 

no kitsch e no 
ornamentalismo 

historicista.  

Gruppo Memphis 



Os maiores destaques vão para os trabalhos dos  
grupos de Turin Strum (1963) e Libidarch (1971); de 

Florença Archizoom Associatti  (1966/74), 
Superestudio (1966), UFO (1967), 9999 (1967) e 
Global Tool (1973); e, principalmente, de Milão 
Studio Alchimia (1976) e Memphis (1986/88),  

Estante Carlton (1981) 

Factotum 

(1980) 

 

Ettore 

Sottsass 



Vale enfocar as obras 

pós-modernistas de 

Ettore Sottsass (1917), 

Alessandro Mendini 

(1931), Andrea Branzi 

(1938), Javier Mariscal  

(1950) e Michelle De 

Lucchi (1952), entre 

vários outros.  

Michelle 

De Lucchi 
 

First Chair 

(1983) 

 

Poltrona Proust 

(1979) 

Alessandro Mendini 
 

Selz Chair (1980) 

Andrea Branzi 

 



Alessandro Mendini 

 
Redesigned chairs  

(1978/80) 

Joe Colombo 

Chair 

Michel 

Thonet Chair 

Gio Ponti 

Chair 

Marcel Breuer 

ArmChair 



Alessandro  

Mendini Poltrona Sabrina 

(1982) 

Zabro 

Chair 

(1984) 

Crocodile Sofá (1983) 

Cômoda 

Meligete 

(1984) 
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