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Resumo 

Esta dissertação visa demonstrar a funcionalidade da fusão entre os diversos estilos 

de mobiliário e da sua produção, onde as diversas técnicas produtivas manuais e 

automatizadas, se interligam, mostrando ser de grande importância como fator de 

competitividade e ao mesmo tempo de preservação de uma identidade cultural imaterial na 

sociedade em que se inserem. 

As técnicas apresentadas na elaboração da produção de mobiliário podem ser 

diversas e os tipos de materiais usados também podem variar, mas a madeira ainda 

continua a ser dos materiais mais usados incidindo por isso este trabalho na pesquisa e 

recolha de informação mais direcionada para este tipo de material, bem como os seus 

derivados e para os utensílios usados, como ferramentas manuais que os entalhadores usam 

nas técnicas tradicionais e algumas máquinas, mais atuais, utilizadas na produção do 

mobiliário. O designer neste contexto, intervém de uma forma mais abrangente no sentido 

em que o seu trabalho passa por ser um trabalho de conjunto que se inter-relaciona com os 

artesãos com o objetivo de aproximar as diversas técnicas artesanais e tradicionais em que 

os objetos passam a ter um valor intrínseco e mais humanizado, relacionando-se com os 

métodos mais industriais no rigor do pormenor realizado pela máquina. Observam-se 

objectos que contrariam a invasão das peças padronizadas e em série, produzidas conforme 

as leis de mercado, atribuindo-lhes um toque pessoal e distinto que os façam destacar pela 

sua excepcionalidade. 

As empresas estão a apostar cada vez mais no design como fator diferenciador na 

competitividade e por conseguinte nas novas técnicas produtivas que vão transformando o 

ritmo de vida dos produtos, podendo ser produzidos quer por forma artesanal como por 

forma mais mecanizada, atingindo nichos de mercado diferenciados e que reflitam também 

uma maior qualidade, uma atitude de sustentabilidade que contrarie a substituição rápida 

de bens, tornando-os duráveis e reforçando a relação de beleza com o objeto atribuindo-lhe 

um maior valor projectual. 

Pretendeu-se ainda neste estudo entender como se pode viver, no contexto do 

capitalismo, reelaborando as bases imateriais e culturais, da nossa sociedade, através das 

áreas do design e da antropologia. Pretende-se desenvolver uma reflexão sobre as questões 
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relacionadas com as identidades culturais e a diversidade das expressões constituintes da 

cultura das sociedades nos processos de intervenção de design e no meio de produção 

artesanal, tentando compreender o fenômeno de estudo, as suas relações com os elementos 

sociais, nesta sociedade de consumo urbano-industrial em que vivemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Valores tradicionais, design de produto, sociedade cultural  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

VII 

 

Abstract 

 This paper aims to demonstrate the functionality of the fusion between different 

styles of furniture and its production, where various manual and automated production 

techniques, interconnect, proving to be of great importance as a factor of competitiveness 

and at the same time preserving a cultural identity immaterial in the society in which they 

operate. 

The techniques presented in the preparation of furniture production can be different 

and the types of materials used can also vary, but the wood still remains the most widely 

used materials so this work focusing on the research and information gathering more 

targeted for this type of material. The designer this context intervenes in a more 

comprehensive in the sense that their job is to be a joint work that interrelates with the 

artisans in order to approximate the variety and traditional craft techniques in which 

objects are the have an intrinsic value and more humane, relating to the methods in most 

industrial rigor of detail performed by the machine. Conceive themselves objects that 

contradict the invasion of standardized parts and series produced under the laws of the 

market, giving them a personal touch that makes them distinct highlight.Companies are 

increasingly focusing on design as an important factor in competitiveness and therefore the 

new production techniques that will transform the rhythm of life of the products, as they 

can be produced either by handcrafted by more mechanized as reaching niche 

differentiated market and also reflect a higher quality, an attitude that is contrary to 

sustainability quick replacement of goods, making them durable and strengthening the 

relation of beauty to the object by assigning a higher value projectual. The intention of this 

study was to understand how we live in the context of capitalism, reworking and intangible 

cultural bases of our society, within the areas of design and anthropology. The aim is also 

to develop a reflection on issues related to cultural identities and diversity of the cultural 

expressions of constituent societies in the intervention design and craft production in the 

middle of trying to understand the phenomenon of study, its relations with social elements 

in this consumer society urban-industrial we live. 

 

Keywords: Traditional values, product design, cultural society  
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

Vivemos numa sociedade muito consumista em que os bens materiais adquiridos 

são facilmente substituídos por outros semelhantes e que desempenham basicamente as 

mesmas funções e que a sua durabilidade é cada vez menor refletindo uma falta de 

qualidade dos materiais utilizados na sua conceção. 

O ritmo de vida atual é demasiado acelerado, o que faz desta sociedade consumista 

uma sociedade em risco de ser afetada pelo stress, doenças cardiovasculares, 

envelhecimento acelerado, ansiedade, depressão, transtornos alimentares e outras doenças 

emocionais associadas. É necessário, abrandar o ritmo e uma forma de isto acontecer pode 

passar por relacionar os objetos com os usuários, com a conceção de produtos que nos 

transmitam calma, onde se possam apreciar os pormenores das formas relacionadas com 

elegância e requinte, apresentadas em peças diferentes e de valor acrescentado. 

Os artefactos adquiridos e as suas funcionalidades passaram a ser indispensáveis e 

imprescindíveis no mundo atual, o consumo aumentou exponencialmente refletindo a 

rápida produção proporcionada pela indústria o que permitiu a redução do custo dos 

produtos tornando-os mais vendáveis, no entanto tornaram-se cada mais padronizados, 

repetitivos e substituíveis. 

Existe portanto uma necessidade do homem se relacionar com os objetos 

fisicamente, e uma vontade de retornar a ter uma relação mais envolvente enquanto 

utilizador e produtor, este paradigma fará o contrabalanço e o equilíbrio necessário para 

que caminhemos no sentido de apreciar o mundo material a um ritmo mais calmo com 

mais qualidade deixando de ser tão consumista, refletindo também uma atitude de 

sustentabilidade que contrarie a substituição rápida de bens, tornando-os duráveis e 

reforçando a relação de beleza com o objeto. 

Este estudo assenta na responsabilidade do trabalho do designer enquanto elemento 

diferenciador e responsável, numa mudança de atitude de uma sociedade consumista para 
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uma sociedade mais equilibrada, com a preocupação de fazer prevalecer a sustentabilidade 

dentro do design, adotando o princípio de uma atividade projectual sob uma estrutura em 

que as suas características são representadas pela importância dos materiais quanto á sua 

qualidade, durabilidade, funcionalidade e estética relacionadas com os valores e referências 

culturais e tradicionais identitários da história e caracterizada pelo pormenor identificativo 

de um estilo.  

 Os avanços tecnológicos vieram contribuir para uma diminuição da mão-de-obra, 

em que a máquina foi responsável pela despersonalização dos objetos, e neste sentido a 

expressão individual e os valores tradicionais têm tido uma maior procura. No século 

anterior já se tinha verificado uma situação semelhante em que o processo massificado de 

uma produção industrial veio a ser combatido por movimentos que se opunham a este 

ritmo acelerado de produção, como foi o caso do movimento Arts and Craft que procurou 

acabar com as mazelas sociais deixadas pela Revolução Industrial, apelando ao retorno de 

um modo de vida mais simples e á recuperação da identidade individual das expressões 

artísticas e de uma cultura mais regional. 

As gerações futuras não devem esquecer as referências culturais de um passado, 

pois este paradigma que hoje vivemos, mostra-nos que o homem sente a necessidade de se 

relacionar com a cultura material e com os valores tradicionais que comunicam uma 

expressão individualizada. O papel do designer é por isso muito importante no sentido em 

que tem a responsabilidade de restabelecer os valores materiais e as relações dos 

consumidores com os objetos, mantendo vivas as referências culturais identitárias do 

passado. 
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1.2 Âmbito da investigação 

 

Esta dissertação pretende demonstrar como hoje em dia as diversas técnicas 

produtivas, quer manuais como automatizadas se interligam de maneira a serem um fator 

de competitividade diferenciado, pretendendo atingir um nicho de mercado que tem em 

consideração os aspetos tradicionais e históricos da sua identidade regional. Este estudo 

analisa o paradigma contraditório em relação á maioria do que hoje mais se tem verificado 

na sociedade atual, o consumismo sem regras prevalece, mas está a mudar com a conceção 

e desenvolvimento de objetos com um preocupação sustentável de fazer prevalecer a 

relação das técnicas manuais e saberes tradicionais como fator de competitividade aliado às 

técnicas mecanizadas da industria atual, com o intuito de estabelecer também uma relação 

de valor cultural entre os objetos e os usuários, preconizando um maior valor patrimonial e 

ambiental. 

Os designers têm estado cada vez mais atentos às necessidades dos consumidores e 

aos produtos que a sociedade procura e neste sentido tem-se visto a preocupação de 

desenvolverem conceitos mais sustentáveis na conceção de objetos não limitados 

unicamente a produções em série e mecanizada em que a única preocupação era 

meramente económica, deixando de lado os aspetos sociais e culturais em função de uma 

produção rápida e fácil, hoje tem-se visto que existe a preocupação do design ser 

direcionado para a atribuição dos valores mais tradicionais como elementos 

diferenciadores que transmitem também valores emotivos aos produtos conferindo-lhes 

uma identidade. 

As empresas de mobiliário ainda são poucas as que tomam em consideração esta 

perceção que o design tem um importante papel no fator competitivo de um determinado 

produto, mas o crescimento tem sido notório e o fenómeno relevante observado reflete-se 

na forma de produção manual de séries limitadas que têm atingido um impacto 

significativo nas industrias das madeiras. As técnicas artesanais misturam- se com as 

técnicas automatizadas resultando numa produção diversificada de peças extraordinárias e 

de grande qualidade, que primam pelo detalhe e requinte dos materiais, em que o pormenor 
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do saber artesanal sobressai, conferindo ao produto uma identidade e um valor 

acrescentado. 

1.3 Objetivos  

 

Este estudo tem como objetivo geral tentar perceber e contextualizar de que forma 

o design se relaciona com a atividade produtiva do mobiliário e o seu papel na exploração 

e análise das diversas técnicas utilizadas, bem como na investigação e procura de um ponto 

comum que satisfaça de uma forma responsável e sustentável uma sociedade consciente 

que pense em recuperar o carácter humanizado dos objetos, mantendo assim uma relação 

mais próxima e durável que faça a ligação de um património cultural que pode ser o legado 

de diversas gerações, transmitindo uma identidade e valores intemporais.  

Tenciona-se neste estudo, encontrar a identidade individual na possibilidade de 

oferta que o mercado dispõe para um produto novo que vá ao encontro dos desejos inéditos 

de cada pessoa, produto esse que satisfaça as necessidades de uma diversidade ampla de 

culturas, independentemente do contexto onde estejam inseridas.  

Pretende-se ainda investigar peças de mobiliário único, que se adaptem a espaços 

próprios, em que a contemplação destas seja um dos objetivos principais, tal como uma 

obra de arte, que se destaca pela sua própria presença.  

O conceito das peças passa por uma abordagem ao estudo tradicional das técnicas 

de fabricação e produção conciliado com as novas tecnologias no seu desenvolvimento, 

serão tidas em consideração os pormenores que possam ser enquadrados numa fase de 

inspiração de um determinado período da arte. Pretende-se perceber o enquadramento das 

diversas peças nos mais variados ambientes. Estas peças a analisar são objetos que se 

destacam das demais, pelas suas características estéticas bem como pelas suas 

características funcionais. Na sua conceção, chamam a atenção dos mais variados públicos 

com os gostos mais distintos, pois uma peça pode ser atraente e esteticamente mais 

agradável para um determinado publico identificando-se com este. Ao desenvolver este 

conceito de móvel, que prima pelos pormenores, pelo requinte dos materiais e por uma 

estética arrojada, tenta-se combater um estilo de vida “fast” e desgastante em que os 
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móveis atuais têm um ciclo de vida curto e efémero despojados de ornamentação e sem 

alma, ao contrario das peças a estudar que vão beber á raiz do saber tradicional, para que 

sejam mais valorizados e nos digam algo com uma história para contar, pois é de detalhes e 

pormenores que a vida é feita, criando uma envolvência no ambiente calmo e que não 

cansa para que o momento seja apreciado refletindo um estilo de vida melhor e menos 

acelerado. 

1.4 Motivação 

 

O presente estudo vem refletir a vontade de mudar e consciencializar a sociedade 

atual, que sendo demasiado consumista não se tem apercebido do mal que 

inconscientemente esta a afetar o modo de vida da população em geral, em que as doenças 

provocadas pelo ritmo acelerado do dia-a-dia estão a aumentar. A motivação presente neste 

estudo reflete a vontade de contribuir para uma mudança de atitudes e abrir a mentalidade 

para novos conceitos de vida e para uma necessidade interventiva a nível cultural material 

do design enquanto elemento impulsionador de novas metodologias no contexto 

socioeconómico, trazendo novas abordagens de produção e desenvolvendo uma nova 

atribuição de valores aos objetos. 

Tem-se verificado que o trabalho manual e artesanal tem vindo a ser cada vez mais 

apreciado e valorizado no nosso país, pois a qualidade apresentada é de grande nível, 

revelando as enormes capacidades técnicas dos nossos artesãos e artistas em produzir 

objetos que despertam a curiosidade dos consumidores, por isso faz todo sentido que se 

comece a explorar este campo de trabalho na produção de novos artefactos conjuntamente 

com a ajuda dos designers e da industria de modo a combinar as diversas áreas, para que a 

nossa sociedade possa tornar-se mais competitiva, possa abrir-se também a novos 

mercados potenciando o nosso valor patrimonial e cultural além-fronteiras. 

Este tema foi escolhido porque está muito relacionado com o autor desta 

investigação, pelo facto desde a infância, estar rodeado de familiares muito próximos que 

de algum modo estavam ligadas á produção de mobiliário, nomeadamente o pai e o avô.  
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Outro aspeto decisivo prende-se com o facto dessa oficina de artesãos estar situada 

num terreno adjacente á residência do candidato.   

Essa vivência vai-se refletir na seleção do percurso académico e mais tarde ao nível 

profissional. 

“Era uma vez um grão de onde nasceu uma árvore que foi abatida por um 

lenhador e cortada em uma serraria. 

Um marceneiro trabalhou-a e entregou-a a um vendedor de móveis. 

O móvel foi decorar um apartamento e mais tarde deitaram-no fora. 

Foi apanhado por outras pessoas que o venderam numa feira. 

O móvel estava lá no adeleiro, foi comprado barato e, finalmente houve quem o 

partisse para fazer lenha. 

O móvel transformou-se em chamas, fumo e cinzas. 

Eu quero ter o direito de refletir sobre esta história, sobre o grão que se 

transforma em árvore que se torna móvel e acaba fogo, sem ser lenhador, marceneiro, 

vendedor, que não vêem senão um segmento da história.” 

(MORIN, 2002) 

1.5 Estado da arte 

 

O desenvolvimento e ações das atividades artesanais no nosso país tem vindo a ser 

promovida no sentido de se tentar preservar a nossa identidade e património cultural, 

revelando que as características tradicionais dos nossos produtos tem vindo a mostrar-se 

um fator de competitividade enquanto cultura material. 

As empresas micro e médias têm vindo a adotar uma postura mais 

consciencializada e cada vez mais apercebem-se que promover as técnicas manuais 

conjuntamente com as mecanizadas, impulsionam um novo ritmo socioeconómico, que 

começa a tornar-se benéfico quer para a nossa cultura, que trás uma nova relação de 

proximidade com o saber fazer dos nossos artesãos promovendo a habilidade e qualidade 

de uma identidade patrimonial, quer pelo fator diferenciador do produto que se realça pelas 
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suas características e valores tradicionais que se destaca agora, é reavaliado e reapreciado 

pelos consumidores. 

Os designers têm vindo também a diferenciar-se pelo ato criativo conciliando a 

experimentação de materiais manipulados manualmente com as técnicas e conceitos 

tradicionais, assumindo os valores e influências identitárias do nosso património, como é o 

caso da artista plástica portuguesa, Joana Vasconcelos, concebendo as suas obras que se 

distinguem pela forma artesanal e influência artística de um saber fazer tradicional que tem 

vindo a ser recuperado e trazendo os conhecimentos ancestrais para a atualidade mantendo-

os vivos. 

Atualmente têm surgido algumas empresas que se vão destacando dentro da área do 

design pela irreverencia dos seus produtos, produzidos com base nos valores e saberes 

tradicionais que conjuntamente com as técnicas mais recentes conseguem atingir um nível 

de qualidade que se destaca nas peças decorativas e na produção de mobiliário como é 

exemplo a marca Boca do Lobo, que atribui nos seus projetos o elemento artístico e 

artesanal, conferindo assim uma identidade própria a cada peça produzida. 

Para tornar possível esta investigação considera-se importante realizar uma revisão 

bibliográfica às temáticas que se prendem com pluridisciplinaridade do design. 

Assim sendo, a investigação que Olympo Pinheiro desenvolveu sobre o tema Arte 

ou Design? Metodologia e Ideologia na obra dos Irmãos Campana, pretende interpretar os 

temas populares fundindo-os com outros temas culturais e assim aprofundar a componente 

sensorial dos artefactos com o objetivo de obter fundamentação para um produto híbrido, 

tal como o trabalho a desenvolver sobre Design de mobiliário: Fusão entre a tradição e a 

contemporaneidade. Os irmãos Campana destacam-se pelo trabalho efetuado na área do 

design de produto, no sentido da exploração dos materiais utilizados e das técnicas 

manuais que empregam, provenientes da sociedade, desenvolvendo o ato criativo com uma 

responsabilidade social intrínseca. Tem-se observado no Brasil, um desenvolvimento de 

trabalhos de investigação relacionados com as técnicas tradicionais produtivas no sentido 

de dar apoio a instituições e no desenvolvimento de microempresas no sentido de 

potencializar o seu património artesanal em colaboração com os designers aliando os seus 
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conhecimentos criativos com o trabalho dos artesãos com o intuito de haver uma relação 

mais intima e uma comunicação de valores mais próxima dos espetadores. 

(BERGER, 2009, p. 343) 

Referindo algumas teorias que são de importância salientar por alguns designers e 

críticos de arte: Bernd Löbach defende que os objetos podem ser portadores de valores 

comunicativos, que transmitam diretamente com os espetadores e que tais propriedades 

podem ser adquiridas por um processo produtivo manual. 

"Por muito tempo fomos enquadrados em moldes alemães de indústria e tivemos 

um design fortemente influenciado pela Bauhaus: limpo, asséptico e insípido", afirma 

Adélia Borges, curadora do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. "A primeira 

exposição dos irmãos Campana chamou-se 'Desconfortáveis' e desde o título anunciava a 

ruptura com o dogma da funcionalidade". 

"Vindo de uma matriz forjada 'de costas para o Brasil' (…), a discussão de 

identidade nacional foi enfrentada tardiamente pelo campo do design", defende Rafael 

Cardoso, professor do departamento de Artes e Design da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 

"Os Campana são sinônimo de design brasileiro porque eles capturaram o espírito 

do tempo", afirma Adélia Borges. Para ela, não há uma vertente mais forte no design 

brasileiro hoje: "Todas as tendências estão convivendo, seja aquela fronteiriça entre arte e 

design, de que são os principais representantes, além dos irmãos Campana, Jacqueline 

Terpins e a dupla Luciana Martins e Gerson Oliveira, seja aquela mais ligada à 

tecnologia e à reprodutibilidade, como o trabalho de Fernando Prado". 

O crítico de arte Gillo Dorfles, pensa ser necessário devolver á atividade artesanal a 

sua própria autonomia estética, sem que isso faça frente á industrialização. 

Referindo ainda a consideração teórica de Peter Dormer, que a produção artesanal 

de artefactos pode conferir a única alternativa de preencher um nicho de mercado e atender 

a um público emergente que está interessado neste tipo de artigos e que para isso o artesão 

pode revelar-se mais rentável para a execução de determinada tarefa do que adquirir a 

maquinaria especializada para tal. 
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1.6 Metodologia 

 

No desenvolvimento deste projeto será tida em consideração a seguinte 

metodologia: recolha de dados e informações consistindo em elaborar o estudo e analisar 

teoricamente como foi o começo da produção artesanal desde o tipo de materiais utilizados 

aos utensílios para a sua execução no contexto histórico dentro da área das madeiras. 

Tratamento e análise de informações.  

Estudo de algumas técnicas de produção manual, referências e estilos de como 

trabalhar a madeira. 

 A transição da produção tradicional para a produção industrial, fatores de mudança 

e fundamento refletivo da aplicabilidade do design como elemento diferenciador dessa 

mudança. 

Revisão literária com base em livros e artigos que se relacionem com o tema 

proposto, analisando os conhecimentos nos métodos de produção tradicionais, artesanais e 

nos novos métodos mecanizados utilizados na produção de peças de mobiliário, recorrendo 

também ao contato diretos com artesão que vão trabalhando a madeira recorrendo a 

técnicas tradicionais e a algumas técnicas mais automatizadas, recolhendo dados técnicos 

fornecidos “in loco”, memorizados fotograficamente e filmados, sendo uma mais-valia 

para esta investigação. 

Esta dissertação é dividida em vários capítulos, abordando as diferentes etapas de 

estudo. O primeiro capítulo é exposto o tema a estudar e quais os seus objetivos e 

metodologias a desenvolver.  

O capítulo seguinte, mostra-nos como é introduzido o tema contribuindo para um 

maior entendimento e a sua contextualização histórica. Análise de materiais e processos de 

fabricação. 

No terceiro capítulo, aborda-se as necessidades dos consumidores em adquirir os 

produtos tendo em consideração os fatores socioeconómicos e a sua sustentabilidade, não 

deixando de parte o papel do designer como elemento interveniente na participação e 
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desenvolvimento dos produtos. Fatores a clarificar quanto aos aspetos sociais, ambientais, 

humanos, tecnológicos e económicos. Análise da relação produto-homem. 

Seguidamente no quarto capítulo, poderá verificar-se alguns exemplos das técnicas 

artesanais e tradicionais utilizadas no fabrico de mobiliário na atualidade e como são 

importantes preservar os métodos de trabalho legados pelos nossos antepassados, sendo um 

meio para conseguir apresentar obras de grande qualidade que comercialmente se destacam 

pelo fator competitivo. 

O capítulo quinto, reflete a realidade de uma empresa que foi objeto de estudo para 

análise da situação atual da produtividade do mobiliário clássico e a aplicabilidade das 

técnicas tradicionais e artesanais de trabalhar a madeira.  

No final e por ultimo é feita a conclusão deste estudo, com o intuito de motivar o 

desenvolvimento de trabalhos de investigação relacionados com este tema, visto serem 

muito importantes para a mudança de mentalidades e atitudes socioeconómicas e ao 

mesmo tempo consciencializar e refletir na importância de manter vivo o nosso património 

cultural. 

2. Contextualização Histórica 

 

2.1 Contextualização do tema, a sua importância na história 

 

“Independentemente do que se estude, descobriremos sempre que aquilo que é bom 

e útil também é agraciado pela beleza.”  

Baldasse Castiglione Cortegiano, 1528 (FIELL & Peter, 2005) 

 

 “o design... é uma manifestação da capacidade do espírito humano para 

transcender as suas limitações.” 

 George Nelson, The Problems of Design, 1957 (FIELL & Peter, 2005) 
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As influências da cultura capitalista ocidental tem levado o design a seguir uma 

ideologia subjacente á história recente do consumismo. 

 Neste estudo, tenta-se compreender essa ideologia de uma forma mais abrangente, 

sendo claro, que, até à data, o design tem sido alimentado por uma ideologia que assenta 

no conceito de crescimento contínuo. “O crescimento contínuo, enquanto conceito 

económico, tem sido equacionado em termos da própria noção de liberdade. Comprar 

tanto quanto possível, tão frequentemente quanto possível, é considerado um direito, quase 

uma necessidade. E é uma atitude que tem beneficiado o design ocidental. No entanto, 

uma tal interpretação do que é a liberdade pode, por sua vez, tornar-se História.) 

(DORMER, 1995) 

A liberdade que temos enquanto designers segundo Dormer, deve-se ao facto de 

estar-mos numa sociedade capitalista liberal o que proporciona uma maior projeção do 

design. Em algumas sociedades do género marxistas-leninistas, as diretivas de 

planeamento praticadas nesses regimes não estimularam o consumismo, excetuando 

quando há falta de bens essenciais e existe para o desenvolvimento da indústria pesada, 

que dá aos designers oportunidades "criativas". A razão é segundo Dormer explica-se da 

seguinte maneira: “num ambiente industrial, a máquina tem apenas que desempenhar o 

seu papel, deve ser de utilização fácil e segura, mas não precisa de ter linhas que a tornem 

sedutora aos olhos do consumidor ou que levem o potencial comprador a adquiri-la. 

Numa economia de planeamento central não há necessidade de uma dúzia de tipos de 

máquina quando uma só chega perfeitamente.” 

No design doméstico, existe um secretismo relacionado com as considerações sobre 

aquilo que o consumidor deseja ver e compreender na sua casa. A consideração mais 

importante diz respeito à persuasão necessária para levar o consumidor à compra, mas no 

entanto é necessário haver uma ordem e uma responsabilidade do design pois esses 

secretismos ocultos podem afetar fisicamente as vidas de pessoas e animais ou o meio 

ambiente. (LÉVI-STRAUSS, 1973) 

“O valor do design escondido ou oculto é aquele que o consumidor não vê, quer 

porque se encontra, literalmente, fora do seu campo visual (como o associado à produção 

de novos materiais sintéticos pela engenharia molecular), quer porque tem a ver com 
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componentes que fazem com o que o objeto funcione, mas que não acrescentam, 

visualmente, qualquer valor ao produto. O valor oculto é geralmente, o mais importante, 

aquele que determina o desempenho do objeto, mas só raramente a tentativa de atrair o 

consumidor se socorre deste facto.” Por vezes, os objetos como os artigos básicos, 

essenciais, são tornados atraentes pelos publicitários que, inteligentemente, chamam a 

atenção para a ciência que tais produtos contêm. (ABRANTES, 2006) 

Hoje em dia os produtos seguem um percurso que está determinado pelos avanços 

tecnológicos e sociais e nesse sentido as mudanças dos métodos projetuais acompanham 

esse evoluir esquecendo-se muitas vezes da materialização do produto e do seu vinculo ao 

homem, onde o saber manual é substituído pelo industrial. No entanto continuam a ser 

produzidos manualmente artefactos que paralelamente á produção industrial tem sido no 

decorrer dos tempos alvo de atenção por parte de certos nichos de mercado. Devemos fazer 

nesse sentido uma análise retrospetiva do design para compreender-mos as influências na 

história dos aspetos culturais e sociais e a sua importância quanto á necessidade de existir 

os processos artesanais enquadrando-os com os processos industriais no futuro.  

 

2.2 Os significados do design moderno a caminho do século XXI 
 

No decorrer dos tempos tem-se verificado que certos conceitos de design mantem 

as suas tendências formais e elaboradas com uma integridade estética independente e 

indiferente das novas ideologias que vão surgindo. 

Nos anos 70, aqueles que começavam a sentir-se diferenciados declararam que a 

estética da “caixa preta/cilindro branco” era incaracterística, anónima e que estava 

excessivamente banalizada. Os eletrodomésticos, sobretudo, eram vistos como possuindo 

"falta de individualidade", devido aos aspetos práticos impostos pelo sistema de fabrico, 

com formas de produção relativamente simples. Houve também outros fatores que 

conduziram ao êxito da estética simples: aparelhos domésticos, como as batedeiras ou 

misturadoras, os moinhos de café e as balanças, tendem a ser encarados antes de mais 

como instrumentos, ferramentas, e não como elementos decorativos. No entanto, alguns 

destes artefactos são, pela sua natureza, mais individualizados e "expressivos" do que 
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outros. Por exemplo, um martelo exprime a função inequívoca de bater nas coisas, mas 

algumas ferramentas modernas não dão, abertamente, ideia da sua função. Uma balança de 

cozinha moderna, de linhas arrojadas, não exprime pesagem, pode ser considerada apenas 

uma pequena espécie de estrado no qual se coloca uma tigela de plástico contendo farinha 

ou manteiga, e que dá a leitura do peso através de uma pequena janela situada na sua base, 

sob a forma de dígitos. 

O Modernismo tinha uma integridade de design que será redescoberta do mesmo 

modo como, milagrosamente, as pessoas estão agora a enaltecer os sucessos alcançados 

pelo design nos trabalhos efetuados nas décadas de 1890 e 1950. David Pye, escritor, 

designer e artista, esclarece a natureza da moda de design no seu livro "The Nature and 

Aestethics of Design" (1974). A nova geração cresce sujeita às "restrições, reais ou 

imaginadas", impostas pela geração mais velha, suma progenitora. Inevitavelmente, o 

estilo da geração mais velha é associado a "restrição", a "limitação". É por isso rejeitado. 

Mas, em breve, a nova geração passou a progenitora da seguinte; ocorre um processo 

semelhante de associação e rejeição, passando então a novíssima geração a descobrir a 

qualidade da dos seus avós. 

Aquilo que Pye descreve é outro aspeto do fenómeno emotivo, da saudade e da 

nossa propensão para olharmos para trás. O tempo, de facto, dá às coisas uma nova 

perspetiva, mas há outras razões pelas quais os designers e os estilistas se sentem muito 

mais à vontade, para dizer bem de um estilo que está pelo menos uma geração para além da 

dos seus pais. Os designers e artistas ambiciosos acham mais fácil louvar as virtudes dos 

que se reformaram, morreram. Alguns observadores têm comentado a aparente falta de 

humanidade do trabalho que unia as maiores figuras do Modernismo como o arquiteto, 

pintor e designer Le Corbusier. Esta aparente falta de humanidade deriva do facto do estilo 

de Le Corbusier não se transferir facilmente de uma região do Mundo para outra e de 

poucos edifícios seus possuírem conteúdo figurativo suficiente para que o gosto individual 

se identifique com eles. 

Grande parte do êxito alcançado pela nossa cultura deve-se ao trabalho coletivo das 

pessoas, à especialização e à fragmentação coordenada do trabalho. Nenhuma pessoa 

isolada poderia, por si só, alimentar a complexidade de um design avançado. Todas as 
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criações mais complicadas e valiosas da sociedade moderna, como por exemplo, atividades 

práticas (fabrico de eletrodomésticos, automóveis ou artigos de plástico), implicam que as 

pessoas cooperem coletivamente e objetivamente dentro de uma cultura de 

empreendimento. No entanto temos necessidade de acreditar que ainda é possível ganhar a 

vida fazendo as coisas à mão, de acordo com o nosso próprio ritmo e tendo perfeito 

domínio do processo total. Os artesãos podem ser considerados pessoas que dirigem todo o 

seu processo de trabalho, bem como a conceção dos seus artefactos, o século XX assistiu à 

criação do mito do artesão e redefiniu, se é que não reinventou, o seu papel. 

Estilo é a linguagem visual que indica a uma cultura que ela se está a orientar de 

forma bem-sucedida, segundo padrões produtivos de trabalho, de lazer e institucionais. 

(DORMER, 1995) 

 

2.3 Revolução Industrial, mudança evolutiva 

 

A compreensão da revolução industrial é necessária para que se entenda a origem 

do conceito que atualmente temos em relação ao design associada ao projeto e á 

metodologia das produções artesanais e industriais. 

Referindo uma breve abordagem á revolução industrial na história e caracterizando-

a como sendo um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo 

produtivo ao nível econômico e social. Iniciada no Reino Unido em meados do século 

XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. 

 O trabalho do homem foi superado pela máquina, uma nova relação entre capital e 

trabalho foi imposta, estabeleceram-se relações entre países e surgiu o fenômeno da cultura 

de massa, entre outros eventos. 

 Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual (daí o 

termo manufatura), no máximo com o emprego de algumas máquinas simples. Grupos de 

artesãos podiam organizar-se e dividir algumas etapas do processo, mas muitas vezes um 

mesmo artesão tratava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até à 

comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas 
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dos próprios artesãos e os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas 

do processo produtivo. 

Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controlo do processo 

produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão (na qualidade de empregados 

ou operários), perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses 

trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de 

produção os quais passaram a receber todos os lucros. Essa mudança marca o ponto de 

viragem na evolução tecnológica, econômica e social na Europa desde a Idade Média. Nos 

países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial eclodiu, em geral, mais tarde, e num 

esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos países mais avançados 

tecnologicamente. (BURNS, 1995) 

A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador, 

provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para as cidades, 

criando enormes concentrações urbanas. No início da Revolução Industrial, os operários 

viviam em péssimas condições de vida e trabalho, ambiente das fábricas era insalubre, 

assim como os locais onde muitos trabalhadores viviam. As condições de trabalho eram 

péssimas, trabalhavam a 80 horas semanais, as mulheres e crianças, submetidos ao mesmo 

número de horas e às mesmas condições de trabalho, os salários eram ainda mais baixos. 

A produção em série, dividida em etapas iria distanciar cada vez mais o trabalhador 

do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava a dominar apenas uma etapa 

da produção, mas sua produtividade ficava maior. 

 A Revolução Industrial fez com que o artesanato anteriormente concebido á mão 

passasse a ser produzido mecanicamente, mais rápido e em série. Entretanto a precariedade 

da indústria nascente resultou em produtos mal acabados que tentavam imitar os produtos 

artesanais. 
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2.4 Movimento Ludista (1811-1812) 
  

Reclamações contra as máquinas inventadas após a revolução para poupar a mão-

de-obra já eram normais. Em 1811 surgiu o movimento ludista, uma forma mais radical de 

protesto liderada por Ned Ludd. Os luditas invadiram fábricas e destruíram máquinas, por 

considerarem-nas, mais eficientes que os homens, tiravam-lhes os trabalhos, requerendo, 

ainda, perlongadas horas de trabalho. Os manifestantes sofreram uma violenta repressão, 

foram condenados à prisão, à deportação e até à forca. Os luditas ficaram lembrados como 

"os quebradores de máquinas". 

As fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores, que vendiam a sua 

força de trabalho em troca de um salário. O trabalho do operário era muito diferente do 

trabalho do camponês, era uma tarefa monótona e repetitiva. 

A vida na cidade moderna significava mudanças incessantes. A cada instante, 

surgiam novas máquinas, novos produtos, novos gostos e novas modas. (Scribd, 2012) 

2.5 Arts and Crafts (1850-1900)  

 
Fig.  1 Willam Morris (lrculturevulture, 2012) 
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 William Morris criou o Movimento Arts & Crafts como uma reação a essa forma de 

produção industrial. O intuído do movimento era defender o artesanato criativo em 

oposição a mecanização e integrar o artesanato à arte. Este movimento pode ser 

considerado o primeiro movimento precursor do design como entendemos hoje. O artesão-

artista é o profissional que deu origem ao designer. 

Este movimento surgiu, na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, e foi 

pioneiro do movimento Arte Nova, revitalizou a produção artística manual, dando origem a 

uma estética inovadora e contribuindo para o desenvolvimento das Artes Decorativas e do 

Design. 

John Ruskin e William Morris foram os mentores e dinamizadores de um 

movimento que defendia “A Arte pura, assente na criação e na conceção individual, na 

originalidade e no bom gosto, cujos princípios gerais se deviam aplicar a todas as 

modalidades artísticas, sem distinção alguma (conceito de unidade das artes). Para isso os 

artistas deviam rejeitar os processos industriais e os seus materiais, regressando ao 

processo criativo das corporações medievais, ao uso exclusivo de materiais naturais e ao 

fabrico de peças únicas e originais, pelo método artesanal, inspiraram-se no folclore e 

tradições populares de cada país.” a arte como condição importante, de melhorar as 

condições de trabalho da classe operária e a de educar o sentido estético do povo, 

aumentando assim, a qualidade da vida material. 

Defendiam a utilização de processos construtivos tradicionais e de materiais 

naturais na construção (como o tijolo, a madeira e a pedra), abolindo tudo o que fosse 

proveniente da indústria. As moradias possuíam espaços interiores orgânicos e funcionais, 

valorizados por uma decoração homogénea onde o mobiliário, o papel de parede, e a 

restante decoração obedeciam aos mesmos critérios formais e estéticos. (Exames, 2012) 

Nas artes aplicadas, privilegiaram-se os critérios de simplicidade e pureza formais, 

associadas a motivos decorativos inspirados nas plantas, nos pássaros e noutros animais, 

organizados em densos e complexos padrões de desenho plano e linear, em que foram 

notáveis as concretizações conseguidas nos têxteis, no papel de parede e no mobiliário 

entre outras. 
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Fig.  2 Cadeira reclinável de Willam Morris 1869 (Slideshare, 2012) 

 

As cadeiras como esta de Morris eram robustas com braços elevados sem estofo 

enquanto a traseira e os assentos são equipados com almofadas. Mas o principal destaque 

de todo o projeto é a sua inclinação, que serviu como base para as modernas cadeiras 

reclináveis. A costa reclinável é capaz de ajustar a 5 níveis de posições de inclinação 

através dos entalhes de madeira talhada na parte traseira de cada braço. 

A empresa, criada por William Morris produziu uma grande variedade de objetos 

tais como: mobiliário, vitrais, papéis de parede, tecidos, cerâmica, entre outros. Para ele, a 

arte e o artesanato possuíam o mesmo valor, os seus trabalhos utilizavam as habilidades 

conjuntas de artesãos e artistas, caracterizando-se pelas suas referências medievais e 

góticas. William Morris queria a mão do artesão visível no trabalho, diferenciando-o do 

objeto feito pela máquina. Os móveis robustos e de construção simples deixam expostas as 

junções. Morris acreditava que o bom design tinha um efeito positivo e contribuía para 

uma sociedade mais feliz. 
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2.6 Art Nouveau 

 

 O movimento Art Nouveau ocorreu entre (1871-1914) e destacou-se através dos 

materiais como o ferro e o vidro bem como pelas novas técnicas de produção, permitiu 

maior liberdade de criação e resultou num estilo floreado, cheio de volutas e adornos. 

Havia um interesse pelas formas curvas e orgânicas. O estilo influenciou outras vertentes 

como o Art Deco, um estilo psicadélico dos anos de 1965 a 1975. 

A Arte Nova em Portugal rejeitava a ordem da linha reta e do ângulo reto, a favor 

de um movimento mais curvilíneo e natural. Quer estas linhas tenham sido usadas em 

pinturas realistas de formas naturais, quer como formas abstratas evocativas de uma 

vitalidade orgânica, a ênfase centrava-se no desenho decorativo. A natureza era a principal 

fonte do artista deste movimento, em particular o mundo das plantas, pois os 

conhecimentos de botânica de muitos deles eram ao nível de cientista. As Flores e as folhas 

eram objeto de estudo para as suas formas curvilíneas. Os insetos e os pássaros prestavam-

se ao mesmo processo de estilização e estudo, assim como criaturas como cobras ou 

galgos. As formas decorativas também se podiam desenvolver a partir das curvas do corpo 

feminino, combinadas cabeleiras longas, soltas e fluentes, que podiam ser compostas com 

caracóis e ondas. 
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Fig. 3 Aparador duas portas Arte Nova (custommade, 2012) 

 

Na Europa como na América, a expansão da industrialização resultou na criação de 

grandes riquezas concentradas nas novas cidades industriais e comerciais. Os métodos 

fabris de produção em série criaram uma enorme variedade de bens, como os avanços 

tecnológicos, comboios, barco a vapor e telégrafo, que anulavam os problemas de 

comunicação. No entanto não existia uma transformação correspondente nos estilos usados 

para dar forma à sua aparência. O design presenteava a nova era com contínuos 

reaparecimentos dos velhos estilos: clássico, gótico, renascentista, barroco ou Luís XV. A 

Arte Nova foi um estilo aparentemente que não possuiu as suas raízes profundas na história 

europeia.  
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2.7 Deutsche Werkbund 

 

A associação da Deutsche Werkbund fundada a 1907 estava de certa forma ligada 

ao movimento Jugendstil, a vertente alemã do Art Nouveau. Entretanto dentro dela nasce 

um sentimento contra a ornamentação excessiva influenciados pelo livro "Ornamento é 

Crime" de Adolf Loos publicado em 1908. 

Na Werkbund discutia-se a importância do produto individual e a eficácia da 

standartização, embora não fosse considerada um movimento, contribuiu com muito 

sucesso para a divulgação dos aspectos positivos da união da arte e da indústria. 

A estrutura da associação foi desmoronada com a derrota da Alemanha na Primeira 

Guerra Mundial e os seus membros tiveram necessidade de voltar a procurar as suas raízes 

no artesanato. Walter Gropius e Mies van der Rohe ensinaram e exploraram as teorias que 

tiveram origem com William Morris e no Arts and Crafts. 

 

2.8 A Bauhaus 

 

 
Fig.  4 Fachada do edifício em Dessau. (PINTO, MEIRELES, & CAMBOTAS, 2009) 

 

Escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda que funcionou entre 

1919 e 1933 na Alemanha, a Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões 
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do que é chamado Modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de 

design do mundo.  

A escola foi fundada por Walter Gropius no dia 25 de abril de 1919, a partir da 

reunião da Escola do Grão-Duque para Artes Plásticas. A intenção primária era fazer da 

Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes, mas 

isso acabou por ser a base de muitos conflitos internos e externos que se passaram ali. 

 A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos nas aulas-oficina foi vendida 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 
Fig. 5 Walter A. Gropius (1883–1969) (PINTO, MEIRELES, & CAMBOTAS, 2009) 

 

Gropius pressentiu que começava um novo período da história com o fim da 

Primeira Guerra Mundial e decidiu que a partir daí dever-se-ia criar um novo estilo 
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arquitetónico que refletisse essa nova época. O seu estilo tanto na arquitetura quanto na 

criação de bens de consumo primava pela funcionalidade, custo reduzido e orientação para 

a produção em massa, sem se limitar apenas a esses objetivos.  

O próprio Gropius afirma que antes de um exercício puro do racionalismo 

funcional, a Bauhaus deveria procurar definir os seus limites através da separação daquilo 

que é meramente arbitrário do que é essencial e típico, permitir ao espírito criativo 

construir o novo sobre a base tecnológica já adquirida pela humanidade. Por essas razões 

Gropius queria unir novamente os campos da arte e artesanato, criando produtos altamente 

funcionais e com atributos artísticos. Ele foi o diretor da escola de 1919 a 1928, sendo 

sucedido por Hannes Meyer e Ludwig Mies van der Rohe. Walter Gropius, o fundador da 

Bauhaus foi membro da Werkbund. A bauhaus foi a principal influência do chamado 

design modernista e influencia sobremaneira o design de produtos até a atualidade. 

(PINTO, MEIRELES, & CAMBOTAS, 2009) 

 

 
Fig.  3 Hannes Meyer (1889-1954). (Tipografos, 2012) 

 

 “Necessidades do povo primeiro, luxo depois” (Hannes Meyer) 
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 “Cada estudante devia de ser um membro servil de uma simbiose.” (Hannes Meyer) 

 O objetivo de tal arquitetura era o bem-estar das pessoas, que devia harmonizar as 

exigências do indivíduo e da comunidade. 

Para Meyer, construir era um processo elementar que refletia necessidades 

biológicas, intelectuais, espirituais e físicas, fazendo assim com que a “vida” fosse 

possível. (DROSTE, 1994) (Infopedia, 2012); (Exames, 2012) 

 

 
Fig. 6 F 51 by Walter Gropius 1920 (Archiexpo, 2012) 
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2.9 Art Déco 

  

 A Art Déco ou arte decorativa desenvolveu-se no início dos anos 20 e culmina com 

a realização da grande exposição de artes decorativas e industriais em 1925 em Paris. 

Caracteriza-se por um acentuado decorativismo, cujos elementos são essencialmente 

geometrizados e estilizados. As origens da Art Deco mergulham no movimento Arts and 

Crafts, no trabalho de William Morris do final do século XIX, na Deutsche Werkbund, de 

1907, e no Modernismo Artístico de Munique e Viena. Simultaneamente integrou alguns 

aspetos dos movimentos de vanguarda, particularmente do cubismo, do futurismo e do 

neoplasticismo, onde foi buscar a racionalidade da forma e dos espaços.  

O seu grande sucesso deveu-se ao facto de ter unido a tradição á modernidade. A 

Art Déco era comprada pela classe média/alta que aderiu ao gosto simultaneamente 

requintado e exótico, transformando-a rapidamente num fenómeno de moda. 

Verificou-se uma saturação deste gosto e progressivamente, efetuou-se a sua 

substituição por obras mais simples e por maior austeridade do espaço arquitetónico.

 
Fig. 7 Cadeira "Barrel" (Wright 1907)) (MONTENEGO, 1995) 
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3. A designação Design 

 
3.1 O termo “Design” antes da mecanização  
 

 Embora a produção em série tenha trazido profundas mudanças para a cultura 

material, o ser humano já produzia objetos, edificações e imagens desde a pré-história. A 

história do design engloba atividades como a cerâmica, marcenaria, mobiliário e 

metalurgia, normalmente classificadas como artes-menores. 

Como cada cultura tem um relacionamento próprio com os objetos, é difícil fazer 

uma separação geral válida entre objetos de arte aplicada (design) e de arte pura. 

Nos séculos XVIII e XIX os meios de produção na Europa Ocidental foram 

grandemente aperfeiçoados. Essas transformações acarretaram mudanças nos próprios 

objetos fabricados no princípio como a falta de qualidade. 

A produção em séries cada vez maior, aumentou muito o valor do modelo a partir 

do qual se produzia e portanto do trabalho do artesão criador. A princípio, a criação ficava 

ainda ao cargo dos artesãos, que além de criar, também produziam as coisas, mas a 

otimização dos processos necessitou de um rigor de projeto, fazendo com que surgissem 

novos profissionais especializados em projetar os produtos. 

No início, a indústria causou uma grande queda de qualidade, mas o design não era 

necessariamente adequado às novas tecnologias. Prova disso é a Exposição mundial de 

Londres em 1851. 

O termo design vem do inglês, tendo como base o latim designare, de e signum 

(marca, sinal) significando desenvolver, conceber. A expressão design surgiu no século 

XVIII, na Inglaterra, como tradução do termo italiano disegno, mas somente com o 

progresso da produção industrial e com a criação das Schools of Design, é que esta 

expressão passou a caracterizar uma atividade específica no processo de desenvolvimento 

de produtos. As primeiras escolas de Design, estabelecidas nos anos 1960, responsáveis 

pelo batismo da profissão emergente, optaram pelo termo Comunicação Visual, sendo o 

profissional o comunicador visual. Quando da projetada adoção de Design para denominar 
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os cursos, algumas escolas adotaram design industrial para projeto de produto e 

conservaram comunicação visual para design gráfico. 

O Design atualmente entende-se como uma melhoria dos aspetos funcionais, 

ergonômicos e visuais dos produtos, de modo a atender às necessidades do consumidor, 

melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários. O design é uma ferramenta 

que permite adicionar valor aos produtos industrializados, levando a conquistas de novos 

mercados. As empresas têm usado o design como poderoso instrumento para introduzir 

diferenciações nos produtos e destacar-se no mercado, perante os seus concorrentes. Hoje 

ele é um dos principais instrumentos para as empresas competirem nos mercados nacional 

e internacional. 

O design manifesta-se, principalmente, através de duas qualidades: funcionalidade 

e estilo. As pessoas sempre associam design ao bom gosto, a algo bem feito. Os melhores 

recursos que temos para descobrir o design são os nossos sentidos, principalmente os da 

visão e do tato, empregados no uso do produto ou serviço. (Ifd, 2012) 
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4. Slow Design e a contemporaneidade 

 

A relação que existe entre a produção artesanal e o slow design é uma das 

características que se destacam nos produtos que este artigo pretende mostrar. 

A referência a (lenta) slow food, um termo que surgiu em Itália na década de 1980 

para lutar contra a  fast food, e a amplitude da vida fácil. 

O Movimento Slow começou com Carlo Petrini a protestar contra a abertura de um 

McDonald's no restaurante Piazza di Spagna, Roma, que desencadeou a criação do Slow 

Food organização.  

Ao longo do tempo, desenvolveu-se uma subcultura noutras áreas, como Slow 

Travel, Slow Shopping e Slow Design.  

A teoria do Slow Design foi desenvolvida pelo professor universitário inglês Alastair 

Fuad-Luke, em 2004. (FUAD-LUKE A. , 2002) 

Numa entrevista à revista Elle francesa, ele identificou os principais valores da sua 

teoria. E colocou a "lentidão" da criação como a mais importante delas. Por que ao serem 

feitos à mão, os objetos Slow tornam-se únicos, ou em edição limitada.  

Esta teoria luta contra o fluxo de bens e móveis padronizados rodando em torno de 

cada estação. 

Ecológico, étnico e valorizador das formas e processos artesanais de criação e 

produção, o movimento propõe aos designers que comecem a conceber e criar objetos 

contrários à invasão das peças padronizadas, produzidas conforme as leis de mercado. 

A reciclagem, o uso de matéria-prima disponível na região e o reaproveitamento de 

outros materiais para criar peças únicas a partir das tradições locais, de preferência peças 

utilitárias e multifuncionais. 

Criação de arte de uma maneira lenta e consciente de detalhe, valorizando a história 

inerente em materiais reutilizáveis, colocando tempo na criação de pequenos itens.   

A slow é a edição limitada e, possivelmente feito à mão de um produto. Fica a meio 

caminho entre Arte e Artesanato, a ideia é lutar contra a produção em serie rápida, 

sufocando Leis de produção.  
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O objetivo é lento a partir de materiais reciclados. O mobiliário de madeira 

(reciclável) e transformação pelos Irmãos Campana, são disso exemplo (galhos que se 

transformam em suporte da fruta).  

Os objetos Slow são um pouco mais caros que os industrializados. 

Algumas criações tornaram-se peças de museu. 

O grupo Droog Design (vanguarda dos anos 90), holandês, expõe em galerias de 

todo o mundo. 

O 5.5 Designers, um coletivo formado por três jovens designers, que aproveita a 

reciclagem para criar peças de mobiliário ao dotar de “próteses” fluorescentes peças de 

mobiliário que iriam para o lixo por estarem quebradas ou desgastadas. 

A holandesa Hella Jongerius que faz um jogo entre tecnologia e artesanato em 

móveis, cerâmicas e tecidos. 

O processo de design slow é abrangente, inclusivo, reflexivo e ponderado. Ele permite a 

evolução e o desenvolvimento dos resultados do projeto. Enfatiza a importância de 

democratizar o processo de design, abraçando um amplo leque de interessados. 

(Slowdesign, 2012) 

O Slow Design, manifesta-se em qualquer objeto no espaço, ou imagem que 

incentiva a uma redução no fluxo de metabolismo humano, económico, industrial e urbano. 

O objetivo slow promove o desenvolvimento sustentável, usando técnicas 

tradicionais e know-how dispensando alguns processos de produção industrial em série 

como uma linha de montagem neste caso será desnecessário dado o número limitado de 

peças a serem produzidas. (Wikipedia, 2012) 

Outro conceito a ter em consideração é a eco-conceção que tratando-se “de uma 

abordagem que consiste em reduzir os impactos de um produto, ao mesmo tempo que 

conserva sua qualidade de uso (funcionalidade e desempenho), para melhorar a qualidade 

de vida dos usuários de hoje e de amanhã. Segundo esta abordagem, o meio ambiente é tão 

importante quanto a exequibilidade técnica, o controle dos custos e a demanda do 

mercado.” (KAZAZIAN, 2005) 
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  “... dois fenômenos fundamentais colocam em tensão a sociedade contemporânea: 

a emergência dos limites ambientais e os processos de globalização econômica e cultural 

ligados à difusão das tecnologias da informação e da comunicação.” (MANZINI & 

VEZZOLI, 2005) 

Esses dois fenômenos anunciados por Manzini e Vezolli estão indiscutivelmente 

associados ao Tripé da Sustentabilidade: meio ambiente, economia e sociedade e confluem 

para uma mudança profunda na sociedade que conhecemos até agora. 

O papel do designer na nossa sociedade é transversal, faz a integração dinâmica 

entre a ecologia e conceção de produtos, inovações econômicas e tecnológicas, 

necessidades e novos hábitos de consumo. (KAZAZIAN, 2005) Estabelece-se um novo 

desafio para os designers contemporâneos: “... promover novos critérios de qualidade que 

sejam ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente, socialmente aceitáveis e 

culturalmente atraentes.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005) 

As possibilidades de intervenção do design são diversas e os resultados formais 

provenientes da inclusão da sustentabilidade são bastantes, assim como os processos 

produtivos que os originam. Aos designers compete questionar acerca do impacto social e 

econômico das suas ideias. Os designers encaram o futuro com um olhar atento ao passado, 

aplicando práticas artesanais e recriando objetos até então considerados anacrônicos. 

(FUAD-LUKE A. , 2009) 
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5. História do Mobiliário 

 

No trabalho realizado torna-se necessário entender o caminho do mobiliário e a sua 

história através dos tempos, por isso tenta-se analisar a pesquisa feita de alguns estilos que 

mais se destacaram ao longo de várias épocas, para melhor compreensão das técnicas 

decorativas e construtivas relacionadas com as culturas e sociedades mais relevantes. 

A história do mobiliário desenvolve-se a partir do momento em que o Homem 

deixa de ser nómada, ou seja, desde que passa a possuir uma habitação fixa, e acompanha a 

sua história política, social e artística até à atualidade. O mobiliário foi evoluindo 

consoante as necessidades humanas, as capacidades técnicas e a sua sensibilidade estética. 

Deste modo a sua caracterização muda muito de acordo com a região e a época, podendo 

fazer-se uma divisão por períodos ou estilos que se inserem mais ou menos dentro dos 

grandes movimentos da história da arte. 

Desde os tempos mais recuados o homem utilizou móveis para sua maior 

comodidade, mas foi a partir da civilização egípcia que foi possível encontrar 

documentação sobre o assunto. 

 

Egipto – O culto dos mortos no antigo Egipto, e o seu costume de colocar no 

túmulo do defunto todos os objetos que lhe eram mais queridos, permitiu trazer até aos 

nossos dias, muitas vezes em ótimo estado de conservação, inúmeros móveis construídos 

com uma perfeição surpreendente (particularmente no que respeita a embutidos), de linhas 

elegantes e decorados com grande riqueza.  

Os móveis egípcios sofreram poucas modificações em cerca de 3.000 anos de 

história. A mobília egípcia divide-se em móveis cerimoniais, associados à representação de 

poder, com uso de simbolismos, como por exemplo, o trono. E a mobília utilitária, como as 

camas, bancos pequenos e apoios para cabeça.  

Os tronos e cadeiras cerimoniais eram revestidos de ouro e prata, enquanto a 

mobília utilitária possuía poucas decorações e os modelos mais simples permaneciam com 

a coloração natural da madeira.  
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Os egípcios utilizavam muito os banquinhos, quer de forma cúbica com pernas 

direitas, quer em X, o que os tornava muito práticos e fáceis de fechar e transportar. A 

cadeira também era muito rica, dispondo braços amplos, fazendo lembrar tronos com 

costas altas e adornadas com embutidos, dourados e partes esculpidas.  

 

     

Fig. 8 O trono de Tutankhamon (statscrop, 2012) Fig. 9 Cadeira cerimonial de Tutankhamon (statscrop, 

2012) 

As decorações típicas do mobiliário egípcio consistiam em pernas de touro ou leão, 

cabeças de leão e aves com asas abertas.  

Os artesãos egípcios já conheciam sistemas de encaixes na madeira, usavam 

cavilhas e tinham habilidade na construção e no acabamento de móveis. Os adornos na 

decoração eram feitos com pedras preciosas, ouro, prata, ébano, marfim, vidro e cerâmica. 
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Grécia – O mobiliário grego tinha dimensões menores do que os modelos egípcios, 

sendo por isso mais leves e práticos. O móvel grego que se conhece era utilizado em 

cerimoniais, em eventos de honra ao ar livre (Kline), e móveis de uso comum, como as 

camas, bancos e cadeiras (Klismos), esta última utilizada somente por mulheres, 

geralmente quando amamentavam. 

 

 

Fig. 10 Imagem de representação do kline (decor-acao.blogspot, 2012) 

 
Roma – O mobiliário romano distingue-se do mobiliário grego pela 

sumptuosidade. Os modelos desenvolvidos, como a cadeira semicircular e as mesas 

pequenas com três pés, usadas para refeições, incluem os característicos pés com forma de 

patas de leão e outras figuras mitológicas. Dos móveis para sentar, destaca-se o lectus que 

era um dos mais importantes, presente na maioria das casas romanas, servia para descanso, 

fazer refeições, conversar. Era utilizado sobretudo em cerimônias e banquetes. Produzido 

em madeira e rede de esteiras entrançados feitos de palhinha, tinha uma cabeceira 

ornamentada com motivos decorativos, que servia como apoio para o braço quando se 

estivesse recostado. 
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Fig. 11 A triclinia (decor-acao.blogspot, 2012) 

A triclinia consistia em uma estrutura em U, formada por três lectus. (decor-acao.blogspot, 

2012) 

 

Renascimento – O Renascimento foi um movimento artístico e científico que 

floresceu na Europa nos séculos XIV, XV e XVI. 

Foram os próprios escritores, pintores e cientistas italianos que chamaram a sua 

época de Renascimento. Eles acreditavam que, ao revalorizar as criações dos gregos e 

romanos e inspirar-se nelas para fazer as suas obras, estavam a fazer renascer a cultura que, 

na opinião deles, permaneceu esquecida durante os dez séculos da Idade Média. Daí o 

termo Renascimento. 

O Renascimento pode ser caracterizado como um movimento cultural que tem 

como características principais ser racional, científico, individualista e antropocentrista. 

Estendeu-se do século XIV ao XVI, tendo-se destacado nos dois últimos séculos. 
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Inspirando-se na cultura greco-romana, rejeitava valores feudais a ponto de 

considerar o período medieval como "Idade das Trevas". Para os renascentistas, a época 

obscura seria abolida por um "renascimento" cultural, o momento em que estavam 

vivendo. 

 

 
Fig.  12 Cadeira Savanarola (decor-acao.blogspot, 2012) 

A influência greco-romana vê-se na cadeira Savonarola, também conhecida como 

cadeira tesoura, cadeira Dante ou cadeira-X, pelo seu formato básico, era normalmente em 

madeira de nogueira e feita de modo a parecer dobrável, mas na verdade não é. 

(dc149.4shared.com, 2012) 
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6. A Arte do Mobiliário Clássico Francês 

 

 O Estilo Luís XIV é um estilo de mobiliário francês decorrente da influência do 

reinado de Luís XIV na frança. Como características principais o mobiliário Luís XIV tem 

proporções grandes, absolutamente simétrico, muito luxuoso e embora apresente uma 

ornamentação extravagante, tem caráter masculino. Na estrutura dos móveis predominam 

linhas retas, as curvas sendo severas e dignas. As principais influências neste estilo eram 

italianas e flamengas. A fábrica Manufacture Royale des Meubles de la Couronne 

(Manufatura dos móveis da Coroa), fundada em 1667, tinha como diretor o pintor Charles 

le Brun que aprovava o desenho e a execução de todos os móveis feitos para a corte, 

controle de qualidade rigoroso sobre a manufatura francesa. Daniel Marot e Jean Bérain, 

entre outros, foram contratados para desenhar móveis de acordo com os hábitos da corte. 

A talha presente na construção é rica e abundante, utilizando-se motivos decorativos tais 

como: cabeças e patas de leão, de máscaras, sátiros, grifos, esfinges, folhas de acanto, 

golfinhos e folhagens. As madeiras utilizadas eram o carvalho, ébano e castanheiro. Os 

móveis eram na maioria dourados ou ornamentados com incrustações de metais e trabalho 

de marchetaria. Ficaram famosos o mobiliário de André-Charles Boulle, o mestre-ebanista. 

Este artista criou o processo de folhear o mobiliário com uma combinação de ébano, 

tartaruga, estanho, latão e madre pérola, não necessariamente todos numa só peça. 

(Wikipedia, 2012) 

Boulle destacou-se como principal ebanista e sob a proteção do rei Luis XIV foi 

nomeado mais tarde como arquiteto, pintor, escultor, gravador, cinzelador, marqueteur e 

inventor de monogramas, algo que só era possível por ser “hóspede do rei”. A preferência 

de Boulle, no que diz respeito ao mobiliário é a utilização da tartaruga muitas vezes 

tingida, como folheamento de base, sendo marchetada com elementos de latão ou estanho. 

Além destes materiais usa madeiras exóticas e coloridas, marfim, madrepérola, etc., em 

composições de flores, pássaros, ou frutos. Os seus móveis são ainda enriquecidos por 

bronzes esculpidos e cinzelados pela sua própria mão, inspirados em motivos da 

antiguidade clássica. 
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Fig. 13 Mesa Secretária Louis XIV (artfinding, 2012) 

 

 Mesa decorada na parte frontal, superior e laterais em ébano e bronze, com padrões 

geométricos. A mesa tem três gavetas em cada lado e uma única gaveta no meio. A mesa 

secretária tem oito pernas afuniladas com colunas de bronze. O conjunto é unido por uma 

estrutura elaborada com embutidos como o resto da peça. (artfinding, 2012) 

 Os diferentes estilos de mobiliário em França, obtiveram o nome dos governantes 

que se sucederam durante o século XVIII, não sendo no entanto uma sucessão e evolução 

linear, nem tendo uma correspondência absoluta com a época governativa cuja designação 

tomou. O estilo regência que foi do reinado de Luís XV, ainda se confundia muito com o 

estilo da arte de Luís XV, com uma libertação da forma que era característica deste estilo. 

As transições dos estilos eram muito lentas acabando por se refletir por exemplo no 

reinado de Luís XVI ainda manifestações de arte do tempo de Luís XV, período do estilo 

Império. O gosto da clientela ao longo de várias épocas nunca foi muito preciso, surgindo 

na maioria das vezes uma coexistência numa mesma peça de elementos de vários estilos 

diferentes. (COUTINHO, 1999) 
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Fig. 14 Par de Armários | BOULLE, André-Charles [1642-1732] (COUTINHO, 1999) 

 

Na figura acima vemos um móvel com uma estrutura em carvalho, marchetado a ébano, 

amaranto, latão e estanho sobre fundo de tartaruga, bronze cinzelado e dourado. 

 Outro ebanista mais representativo da época regência foi Charles Cressent, era filho 

de escultor e neto de marceneiro, tendo começado a aprender estas duas artes na oficina de 

seu avô em Amiens. Mais tarde tomou conta de uma oficina e fornecia ao príncipe regente 

móveis com formas ligeiras onde predominavam os tons quentes das madeiras e folheados 

que se harmonizam com as aplicações em bronze. Teve como clientes mais importantes 

além do Duque de Orléans, o Duque de Richelieu e o Marquês Marigny entre outos.  
 



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

55 

 

 
Fig. 15 Par de Cómodas | CRESSENTE, Charles [1685-1768] (COUTINHO, 1999) 

 

 Na figura acima podemos observar uma comoda com estrutura em carvalho e 

casquinha, marchetaria em pau-cetim e amaranto, bronzes cinzelados e dourados e tampo 

em mármore. 

 Jean-Pierre Latz foi outro ebanista que produzia mobiliário diverso como comodas, 

cantoneiras, secretarias e estantes, mas especializou-se na execução de caixas para 

relógios, tal como Boulle, aplica folheados de tartaruga e filetes em latão nos seus 

produtos. Na figura que se segue podemos observar uma comoda em carvalho e nogueira, 

marchetaria em pau-violeta, pau-cetim e pau-rosa, bronzes cinzelados e dourados e tampo 

em mármore. 
 

 

Fig. 16 Cómoda | LATZ, Jean-Pierre [c.1691-1754]] (COUTINHO, 1999) 
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 De origem holandesa Bernard (II) Van Risen Burgh, foi o segundo de uma 

“dinastia” de ebanistas que se estabeleceu por conta própria especializando-se em 

mobiliário de luxo que fornecia a grandes comerciantes de materiais preciosos como laca e 

porcelanas de Sèvres. 

Abaixo está uma escrivaninha em carvalho com painéis em laca japonesa, marchetaria em 

pau-violeta, pau-rosa e pau-cetim, ainda com bronzes cinzelados e dourados. 
 

 

Fig. 17 Escrivaninha | BURGH, Bernard van Risen [me.c.1730] (COUTINHO, 1999) 

 

Jean-Henri Riesener filho de um oficial de justiça da corte do Bispo-Príncipe de 

Colonia, foi para Paris ainda muito novo e começou a trabalhar numa oficina de ebanistas. 

Torna-se “Ebanista Ordinário do Mobiliário da Coroa” em 1774 devido á sua capacidade 

de trabalho, habilidade e sentido artístico. As características do seu trabalho podem ser 

observadas nos móveis magnificamente cinzelados a bronze com superfícies marchetadas a 

madeiras exóticas raras e coloridas. Os motivos decorativos vão dos simples elementos 

florais ás grandes composições de organização pictórica. O seu estilo foi evoluindo para 

formas mais ligeiras, tornando-se mais retilíneas com elementos decorativos estruturais 

inspirados na antiguidade clássica, ficando a ser mais conhecido por estilo Luís XVI.  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

57 

 

Riesener morre em 1806 com 71 anos e o seu legado permite hoje coloca-lo entre 

os expoentes máximos da arte do móvel francês do século XVIII. 
 
 

 

Fig. 18 Cómoda | RIESENER, Jean-Henri [me.1768] (COUTINHO, 1999) 

 

 

Fig. 19 Motivo decorativo de bronze de enrolamentos de acanto (COUTINHO, 1999) 
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No ano de 1730 nasceu Martin Carlin de origem alemã e filho de um carpinteiro, 

começa a trabalhar em Paris como simples operário contratado por Oeben ebanista do rei e 

mais tarde casa com a irmã deste em 1759. Estabelece-se como artesão livre e começa a 

fornecer o mobiliário para a alta burguesia. Destaca-se pela aplicação de porcelana em 

mobiliário, arte na qual se tornou exímio. Outros modelos desenvolvidos por Carlin 

também continham outros materiais tais como: laca preta, dourada e bronzes que de certo 

modo faziam reviver algumas características do estilo Luís XIV. 

A mesa secretária da figura abaixo é feita em carvalho, folheado e marchetado em 

sicómoro, pau-cetim, ébano e buxo, placas de porcelana de Sèvre, bronzes cinzelados e 

dourados e veludo. 

 
 

 

Fig. 20 Mesa-secretária | CARLIN, Martin [me.1766] (COUTINHO, 1999) 
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Mesa de centro com estrutura em carvalho, folheado a ébano, bronzes cinzelados e 
dourados, laca japonesa e europeia e mármores. 

 

Fig. 21 Mesa de centro | CARLIN, Martin [me.1766] (COUTINHO, 1999) 

 
A peça que se segue á da autoria de Mathieu-Guillaume Cramer, pouco se sabe 

acerca deste ebanista, no entanto surge em Paris por volta do ano 1771 e destacou-se pela 

execução de móveis de luxo de vários géneros, desde mesa a secretarias e outro objetos. 

Em baixo temos um aparador em carvalho e pinho, folheado a ébano, pau-rosa e amaranto, 

laca japonesa, bronze, latão e mármore. 

 

Fig. 22 Aparador | CRAMER, Mathieu-Guillaume [me.1771] (COUTINHO, 1999) 
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A banqueta que se segue pertence á Coleção Calouste Gulbenkian é estofada com 

uma tapeçaria de Gobelins, assenta sobre oito pés, ligeiramente arqueados terminando num 

enrolamento de acantos. Os motivos decorativos como as cornucópias são de elementos da 

natureza como flores, pássaros, plantas aquáticas, grinaldas, etc. O trabalho de marcenaria 

não está estampilhado, pensa-se no entanto que possa pertencer a marceneiros da 

manufatura da época da Regência mas já com elementos próprios de Luís XV. 
 

 

Fig. 23 Banqueta | Autor não identificado [Séc. XVIII] (COUTINHO, 1999) 

 

 Para terminar este capitulo de artistas e mestres na produção de mobiliário com 

influências francesas dentro do estilo clássico, realça-se o mestre Jean-Nicolas Blanchard, 

nascido em Paris no seio de uma família de marceneiros que mais tarde terá ascendido á 

mestrança após a morte se seu irmão que era fornecedor real. Especializou-se em móveis 

de assento, obrigando-o a ter contatos com estofadores, escultores e douradores. No canapé 

que se segue, um móvel com uma estrutura imponente, não só pelas suas dimensões como 

pela riqueza da decoração esculpida. Com um comprimento de 4,06 metros é construído 

em madeira de nogueira e faia revestida a folha de ouro e tapeçaria dos Gobelins. 
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Fig. 24 Canapé | BLANCHARD, Jean-Nicolas [me.1771] (COUTINHO, 1999) 

 

 
 
Fig. 25 A arte e os artesãos do móvel em Paris no século XVIII (COUTINHO, 1999) 
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7. O Design atual conciliado com as técnicas manuais e industrializadas 

 
7.1 Empresa: Móvel - Arte  
 

No decorrer deste trabalho foi feita uma visita a uma oficina de mobiliário cujos 

processos produtivos ainda consistem na laboração de mobiliário pelos processos 

artesanais, permitindo-nos desta forma recolher dados técnicos fornecidos “in loco”, 

memorizados fotograficamente e filmados, sendo uma mais-valia para esta investigação. A 

empresa Móvel – Arte tem sede na Travessa de Matos, N.º 25 em Freamunde concelho de 

Paços de Ferreira e iniciou a sua atividade em 1982. A Móvel – Arte esteve desde o seu 

“nascimento”, que deve ao seu fundador Sr. Américo Costa, dedicada ao “mobiliário com 

arte” onde a talha e a marchetaria desempenharam desde sempre o papel principal, e que 

partilha connosco a sua opinião e experiência no decorrer deste contato. 

As vitrinas, carros de chã, e peças ligadas aos movimentos de estilo clássicos 

Portugueses, Franceses e Ingleses, estilo Barroco; Renascença, são alguns dos exemplos do 

tipo de mobiliário que a empresa tem vindo a produzir ao longo de já cerca de 30 anos, 

respeitando as regras, métodos produtivos seculares, para que não se desvirtue o estilo 

original, mantendo a qualidade. Atualmente devido à conjuntura económica internacional e 

consequente redução do volume de notas de encomenda decidiu aceitar e produzir também 

peças de estilo contemporâneo e moderno de forma a poder manter a sua viabilidade e 

assegurar o número de postos de trabalho. A empresa dedica-se também ao restauro de 

mobiliário e também à Arte Sacra, verificando-se que as peças se apresentam muitas vezes 

deterioradas a nível de pintura, bichadas, com remates, molduras, dedos e coroas de figuras 

religiosas desgastadas ou partidas, necessitando de substituição de partes de madeira 

muitas vezes queimada e ressequida com características que se assemelhem à peça a ser 

restaurada.   

A madeira de Castanho (a matéria prima mais utilizada durante muitos anos por 

esta empresa) juntamente com o Carvalho Francês, Cerejeira, Nogueira e Madeiras 

Exóticas tais como o Pau-santo o Pau-rosa, deram “corpo” às inúmeras peças de 

“mobiliário com arte” e “paixão” que foram produzidas nesta empresa. Todas as madeiras 
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utilizadas são previamente tratadas e com grau de humidade adequado antes de serem 

trabalhadas, como por exemplo o castanho deveria ser de preferência uma madeira 

envelhecida de forma a lhe dar um maior grau de dureza para melhor se poder entalhar. 

Segundo saberes “antigos” a árvore deve ser abatida no momento mais adequado de forma 

a não bichar e cortada no charriot. A secagem da madeira de forma tradicional é feita ao 

tempo, passando por regas regulares até sair o tanino, a madeira é virada com regularidade, 

encastelada e separada por ripas e colocada à sombra para não rachar. Este processo de 

secagem tradicional é muito moroso podendo levar vários anos até estar concluído 

dependendo do tipo de madeira e da sua densidade. 

No entender do entrevistado, o respeito pela arte do entalhador e do artesão não tem 

sido valorizado pela sociedade atual, tendo vir a decair a produção de peças de estilo 

clássico em detrimento das peças mais despidas de ornamentação, que se deverão em parte 

ao conceito de vida consumista e descartável dos tempos que correm, onde o sentido 

prático do móvel é mais importante do que a sua função decorativa e estética.  

Fotos recolhidas na empresa Móvel-Arte, de algumas máquinas, componentes de 

madeira maquinados para a produção de mobiliário, desenhos realizados pelo Sr. Américo 

para posteriormente entalhar e alguns pormenores de talha: 

 

 
Fig. 26 Guilhotina de folha (Móvel-Arte)  
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 Na primeira figura podemos ver uma máquina que serve para cortar a folha de 

madeira. A guilhotina é constituída por uma lamina com um calcador que prende a folha 

sobre uma mesa fazendo um corte alinhado na folha para que esta una convenientemente a 

outras folhas também alinhadas. 

 

 
Fig. 27 Máquina de coser folha (Móvel-Arte) 

 

 Esta máquina que podemos observar serve para coser a folha de madeira que 

anteriormente tinha sido cortada pela guilhotina. Contem uma bobine de fio termo fusível 

que vai derretendo a uma temperatura de 180 graus á medida que vai passando através de 

uma ponteira aquecida por uma resistência elétrica. 

 

 
Fig. 28 Prensa de pratos (Móvel-Arte) 
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 A prensa de pratos que vemos contém dois tabuleiros em alumínio que são 

aquecidos com água quente provida de uma caldeira que funciona a lenha. Esses tabuleiros 

pressionam a placa de aglomerado com a aplicação de cola apropriada a folha de madeira, 

fazendo assim o seu revestimento. 

 

 
Fig. 29 Esquadrejadeira (Móvel-Arte) 

 

 A esquadrejadeira é uma máquina que contém um disco dentado ou serra circular 

fixa de corte, aplicada verticalmente na parte superior servindo para cortar diversos tipos 

de materiais como a madeira e diversas placas como mdf, aglomerados etc.  

  

 
Fig. 30 Pantógrafo de várias cabeças a reproduzir figura religiosa  
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 O pantógrafo é uma máquina que reproduz uma determinada peça normalmente em 

madeira, sendo essa matriz duplicada consoante o número de cabeças existentes na 

máquina, como podemos ver na imagem esta-se a reproduzir uma figura religiosa 25 vezes 

em simultâneo. Na operação de cópia, o modelo é tocado por um dispositivo que identifica 

as medidas de profundidade da gravação chamado apalpador. O material é gravado por 

meio de fresa de desbaste. 
 

 
Fig. 31 Tupia (Móvel-Arte) 
 

A tupia consiste numa mesa de apoio com uma barra paralela onde se encosta a madeira 

que se quer maquinar, tendo no meio dessa mesa a “árvore”, um eixo rotativo onde se 

colocam as fresas perfiladas, discos de corte ou ferros com o desenho, que vão moldar as 

peças por desbaste.  
 

 
Fig. 32 Torno (Móvel-Arte) 
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 O torno é uma ferramenta que permite maquinar peças de forma geométrica de 

revolução. Esta máquina trabalha fazendo girar a peça a usinar, presa num cabeçote ou 

fixada entre os contra-pontos de centrais, enquanto uma ou diversas ferramentas de corte 

são pressionadas num movimento regulável de avanço de encontro à superfície da peça, 

removendo material de acordo com as condições técnicas adequadas. 

 

 
Fig. 33 Serra de fita (Móvel-Arte) 

 

 Serra de fita é uma máquina ferramenta cuja fita de serra movimenta-se 

continuamente, pela rotação de volantes e polias acionadas por um motor elétrico. A serra 

de fita tem uma versatilidade de trabalho muito grande, podendo realizar quaisquer tipos de 

cortes retos ou irregulares, tais como círculos ou ondulações. Também pode ser utilizada 

para o corte de materiais muito espessos, difíceis de serem cortados na serra circular.  

 A serra tico-tico é um tipo de máquina elétrica que contém uma pequena serra 

fixada verticalmente entre dois eixos, proporciona ao utilizador condições de realizar 

cortes detalhados e em curva, é muito usada para recortes minuciosos de talha vazada. 
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Fig. 34 Serra tico-tico (Móvel-Arte) 

 

 

Algumas peças de mobiliario produzidas pela empresa, com pormenores em talha: 

 

 
Fig. 35 Pormenor relógio (Móvel-Arte) 

 

Parte superior de relógio em madeira de castanho.  
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Parte inferior do móvel relógio com saial e quatro pernas entalhado, pelo Sr. Américo. 

 
Fig. 36 Pormenor relógio (Móvel-Arte) 
 

Alguns remates superiores de relógios em talha para futuras aplicações. 

 
Fig. 37 Pormenor talha (Móvel-Arte) 
 

Podemos ver nas figuras em baixo, alguns desenhos á escala, que são usados para efetuar 

as peças entalhadas e realizadas pelo Sr. Américo. São desenhos executados á mão, em 

papel vegetal e com lápis, que mostram a habilidade do artesão, na sua mais pura técnica, 

que são decalcados na madeira, para depois serem entalhados. Os desenhos muitas vezes 

são recortados em placas finas de mdf ou em cartão, para que assim durem mais e não se 

desgastem tanto com o uso.  
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Fig. 38 Pormenor desenho talha (Móvel-Arte) Fig. 39 Pormenor talha (Móvel-Arte) 

  
Fig. 40 Pormenor desenho talha (Móvel-Arte) Fig. 41 Pormenor desenho talha (Móvel-Arte) 

  
Fig. 42 Pormenor desenho talha (Móvel-Arte) Fig. 43 Pormenor talha (Móvel-Arte) 
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Fig. 44 Secagem tradicional de madeira (Móvel-Arte) Fig. 45 Pés torneados de madeira (Móvel 

 

As imagens que podemos observar a cima são pranchas de madeiras que se encontram a 

secar pelo proceso tradicional, que pode levar alguns anos. Podemos ver tambem peças 

arredondadas recortadas, para posteriormente serem torneadas, como estão alguns pés ao 

lado.  

 

   
Fig. 46 Desenho pormenor talha (Móvel-Arte) Fig. 47 Desenho para reprodução talha (Móvel-Arte 

 

Normalmente os clientes fazem chegar ao Sr. Américo, as fotografias de mobiliário que 

pretendem ver executadas, com os pormenores e com as descrições necessárias para que a 

peça seja produzida com o maximo de rigor. Tem que se fazer um estudo do material que 

irá ser necessário para a conceção, as madeiras escolhidas bem como as ferragens e os 

produtos para o acabamento final. 

 Podemos ver tambem o banco do marceneiro com as ferramentas de trabalho e 

algumas das ferramentas do entalhador como um conjunto de goivas.  
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Fig. 48 Banco de marceneiro (Móvel-Arte) Fig. 49 Ferramentas para fazer talha (Móvel-Arte) 

 

Na figura abaixo observa-se um conjunto de pernas de mesa que estão recortadas para 

posteriormente serem entalhadas e montadas no móvel. 

 

   
Fig. 50 Pernas recortadas de madeira (Móvel-Arte) Fig. 51 Armazenamento folha de madeira (Móvel-Arte 

 

 

As folhas de madeira são acondicionadas numa estante de prateleiras metalicas e estão 

dispostas por tipo de qualidade, cor e tamanho. São usadas para revestimento de placa e 

tambem para a aplicação de marchetaria, como as que estão referênciadas nas figuras 

seguintes. 
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Fig. 52 Folha marchetaria (Móvel-Arte) 

 

 
Fig. 53 Folha marchetaria (Móvel-Arte) 
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7.2 A empresa de Claudino Ribeiro Nunes (CRN) 

 

A empresa CRN fundada em 1957 pelo proprietário Claudino Ribeiro Nunes, em 

Freamunde-Paços de Ferreira, foi outra empresa visitada pelo autor com o objetivo de 

entender a produção de mobiliário que aí se concebia, observar as técnicas utilizadas e o 

processo comercial envolvente.  

 
Fig. 54 Logótipo da empresa (CRN) 

 

 É uma PME (pequena/média empresa) que se dedica á produção de mobiliário de 

vários estilos, trabalhando por encomenda, recebe pedidos para produzir mobiliário 

doméstico, decorativo, inclusive móveis para o interior de barcos, tendo no entanto 

encomendas de linhas de mobiliário exclusivas que vai lançando todos os anos, concebidas 

com o apoio de designers na elaboração criativa e produtiva de catálogos técnicos e 

digitais. A produção é feita por encomenda, as notas de encomenda chegam normalmente 

via fax ou correio eletrónico, com referência e descrição do material pretendido, 

quantidades e o desenho do produto desejado pelo cliente. Por vezes os clientes fotocopiam 

o desenho do catálogo técnico e alteram o desenho do móvel para produção, tornando-se 

mais prático e rápido o processo da encomenda. 
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Fig. 55 Desenho técnico do cliente (CRN) 

 

Para além de Portugal, Espanha e Angola são dois países para onde esta empresa 

trabalha. De forma a aumentar as exportações em Espanha, a empresa vai com um camião 

expositor por diversas lojas para dar a conhecer os seus produtos. Essas viagens são feitas 

com três pessoas, o motorista, um dos sócios da empresa e um vendedor espanhol, para se 

conseguir ter um controlo do tempo de viagem e até mesmo de itinerário, a empresa tem 

um mapa no escritório onde é feito esse mesmo controlo. 

O mobiliário para iates é feito em Contraplacado Marítimo/Hidrófilo por causa da 

sua maior durabilidade e resistência à humidade, estas encomendas têm sempre um prazo 

de entrega muito mais alargado.  

 
Fig. 56 Mobiliário em MDF lacado a branco e preto (CRN) 
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 A fotografia que podemos observar é tirada na secção de embalagem, mostra-nos 

alguns componentes de uma linha em desenvolvimento para ser posteriormente 

fotografada. O acabamento é lacado em alto brilho a branco e preto. 

 A linha de mobiliário é construída em placa de MDF e maquinada quase na 

totalidade por uma máquina de controlo numérico (CNC).  

 

   
Fig. 57 Painel de controlo, máquina CNC (CRN) Fig. 58 Mesa de trabalho, máquina CNC (CRN) 

 

 O processo de fabrico é principalmente industrial, a máquina CNC é um posto de 

trabalho independente necessitando de um operador/programador que executa os 

programas automaticamente. Os programas são instruções numéricas identificadas através 

do desenho para um computador que as transforma em operações de maquinação. 

Definindo as operações de corte, furação, fresagem e afinando as ferramentas de corte 

quanto às velocidades de avanço e rotações a máquina executa o trabalho sequencialmente 

conjugando as diversas operações, sendo por isso mais rápida e completa que as máquinas 

tradicionais, que só executam uma operação de cada vez. 

 Apesar a produção ser feita através de encomendas a empresa produz alguns 

elementos em pequenas séries como é o caso de pegões e cimalhas (+/- 10 exemplares de 

cada), isto porque conseguem desta forma poupar tempo em afinação de máquinas e 

conseguem também ter um maior aproveitamento de material e de funcionários. 
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Fig. 59 Material de embalagem, cartão e fibra (CRN) 

 

A embalagem consiste em colocar umas cantoneiras de espuma rija nos vértices e 

cantos das peças de mobiliário, revestindo-as por uma camada de espuma ou fibra e cartão 

canelado preso com fita-cola. 

 Como os móveis fabricados na empresa normalmente já têm medidas standard, se 

um cliente fizer uma encomenda de um móvel com medidas diferentes, esse mesmo móvel 

passa a ter um custo adicional de 30%. 

 

   
Fig. 60 Marceneiro na montagem (CRN) Fig. 61 Móvel na marcenaria (CRN) 

 

 Os polimentos do móvel são feitos por subcontratação, posteriormente há a 

montagem de ferragens e embalamento pela própria a empresa.  
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7.2.3 Catálogos Digitais 
 

Os catálogos digitais são feitos através de programas informáticos, por exemplo o 

Autocad, 3dsMax, em que a vantagem destes catálogos é mesmo a visualização foto-

realista, rapidez de execução e o custo mais baixo pois é possível a rápida modificação de 

algo que não esteja propriamente bem, ao contrário dos catálogos fotográficos que é 

necessário a produção da peça de mobiliário. 
 

 
Fig. 62 Catálogo digital (CRN) 

 

7.2.4 Catálogos Fotográficos 
 

Estes catálogos já são feitos através de fotografias tiradas mesmo aos produtos, são 

mais dispendiosos, pois são necessárias varias horas/dias para se preparar um estúdio e 

sempre que se mude de móvel, tem de se mudar também o cenário, decoração, luzes, etc. 

 
Fig. 63 Catálogo fotográfico (CRN)  
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7.2.5 Catálogos Técnicos 

 

Por sua vez, os catálogos técnicos contêm os desenhos do mobiliário com as 

respetivas medidas, referencias e códigos, como o próprio nome diz, contem as 

especificações técnicas dos produtos que a empresa fabrica. 

 
Fig. 64 Catálogo técnico (CRN) 

7.2.6 Layout da empresa 

 

Piso 0 – Armazém de folha e de madeiras, na parte exterior tem também um local (coberto 

e descoberto) destinado para a secagem de madeira. 

 

Piso 1 – Secção de corte de placas, madeira e folha, armazenamento de placas. 

 

Piso 2 – Escritório, marcenaria e arrumação de matérias não subsidiaria (pregos, parafusos, 

dobradiças, …), de stocks intermédios e acabados. 

Armazém: Montagem e embalamento. 
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Fig. 65 Secagem artesanal, madeira (CRN) Fig. 66 Armazém de placa (CRN) 
 

 Nas figuras acima podemos ver algumas paletes de madeira em fase de secagem ao 

ar, processo artesanal e que é muito demorado. 

 Observamos também o aprovisionamento de diversas placas de aglomerado e mdf 

que estão colocadas horizontalmente e separadas por camadas de diversas medidas e 

espessuras sobre umas prateleiras metálicas. 

 

  
Fig. 67 Máquina de coser folha (CRN) Fig. 68 Seccionadora p/ corte de placa (CRN) 

 

Foram tambem fotografadas algumas máquinas que nesta empresa são essenciais no 

processo de fabrico utilizado, pois a industrialização e a necessidade comercial exige 

rapidez na execução das encomendas. 

Verificamos a existencia de uma máquina de coser folha de madeira, identica á que 

vimos na outra empresa já referida. Vemos também uma seccionadora, que é uma máquina 
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bastante eficaz no corte de placa em série, controlada por comando numérico digital efetua 

o recorte de diversas placas ao mesmo tempo e com diferentes dimensões.  

 

   
Fig. 69 Prensa para moldar placa (CRN) Fig. 70 Esquadrejadora (CRN) 

 

 Podemos ver também uma prensa idêntica á que vimos também na empresa 

anterior, mas esta tem a particularidade de ser elétrica e funciona com dois tabuleiros mais 

sólidos e robustos que servem para pressionar o material no seu interior e podendo através 

de moldes preconcebidos, dobrar as placas dando-lhes diversas formas curvilíneas. 

 

 A esquadrejadora é idêntica á que já tínhamos visto, no entanto esta é uma máquina 

de modelo mais recente com indicadores digitais, tornando-a mais rápida e precisa. 
 

   
Fig. 71 Orladora de peças curvas (CRN) Fig. 72 Serra de fita (CRN) 
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 A orladora como o próprio nome indica serve para colocar orla á volta dos 

componentes planos como por exemplo tampo de mesas retos. Esta máquina é bastante 

prática pois também se consegue aplicar em algumas peças planas com recortes curvos a 

orla nos topos. A orla é constituída normalmente por tiras de folha de madeira diversa 

desfiadas ao comprimento e unidas de topo, chegando por vezes em bobines de muitos 

metros lineares. A orla é aplicada nos topos juntamente com uma cola termo fusível 

adequada ao tipo de folha utilizada na face das placas folheadas.  

 A serra de fita é muito utilizada no corte inicial da prancha de madeira em bruto, 

que posteriormente será trabalhada em máquinas de mais precisão e com outros fins, como 

é o caso da plaina universal que alisa a madeira, podendo ser esquadrejada e furada, isto 

tudo na mesma máquina. 

 

   
Fig. 73 Armazém de componentes (CRN) Fig. 74 Plaina universal (CRN) 

 

  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

83 

 

8. A madeira 

 

A madeira é uma matéria sólida e dura, derivada das árvores, conhecida e utilizada 

desde a pré-história. Grandes extensões de terra cobertas de árvores constituem as 

florestas, que fornecem a madeiras necessárias à indústria. 

 A madeira foi um dos primeiros materiais a ser utilizado pelo homem, 

provém do tronco e dos ramos das árvores. É um excelente material de construção. 

 A madeira tem inúmeras aplicações, utiliza-se para o fabrico dos móveis de 

casa, da escola, na construção civil, em veículos de transporte, na construção, na 

montagem de muros, no fabrico de cabos das ferramentas e nos trabalhos manuais para 

poder realizar jogos didáticos brinquedos etc. 

 As madeiras resinosas deterioram-se rapidamente ao ar livre, pelo que 

devem ser protegidas com produtos preservadores ou pinturas, provêm de árvores coníferas 

e são, geralmente, madeiras brandas. 

 
Fig. 75 Troncos marcados por qualidade e empilhados para serragem (GIBBS, 2005) 

 

 O corte do tronco é feito aproveitando o interior da árvore de forma a responder aos 

vários fins a  que ela se destina, tábuas, ripas ou barrotes. 
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 Ao analisarmos o interior da árvore verificamos que é formada pelo cerne (1), 

borne (2) e casca (3), no centro há a medula, pequena coroa central também chamada 

madeira primária. No corte transversal  também verificamos os anéis de crescimento. 

  

 
Fig. 76 O interior da árvore (Jcpaiva.net, 2012) 

 

 
Fig. 77 Árvore pinheiro (Jcpaiva.net, 2012) 

Resinosas são as árvores que possuem resina. Os frutos são em forma de cone ou 

pinha e geralmente a sua folhagem é persistente. 

(Clientes.netvisao.pt, 2012)  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

85 

 

8.1 Resumo Histórico da madeira 

 

Desde o aparecimento do homem sobre a terra até aos nossos dias, a técnica e a arte 

de trabalhar a madeira tem evoluído desde o processo manual e primitivo, até à indústria 

moderna. A madeira esteve sempre  ao alcance do homem desde os tempos remotos. A 

imaginação deste soube tirar proveito dela para a execução de inúmeros objetos e produtos. 

Foi um dos primeiros materiais utilizados pelo homem para sua defesa (como arma ou 

fazendo parte dela) para se aquecer, cozinhar, para a iluminação, nos primeiros abrigos, 

nas primeiras jangadas e barcos. Com o aproveitamento da pedra polida e de gume bem 

cortante, o homem começa a utilizar a madeira para edificar as cabanas, constituídas de 

paredes de ramos entrelaçados, rebocados ou não, com terra argilosa. Mais tarde, constrói 

as paredes com pedra ou tijolo cozido ao sol, aplicando a madeira na sua cobertura, nas 

portas e janelas e na decoração interna e externa. A evolução trás novos materiais, mas a 

madeira e seus derivados continuam a ser usados em larga escala. Nos nossos dias, além de 

material de grande utilidade, ela é a fonte de muitos produtos usados na indústria (óleos 

essências, colas, resinas, tintas, ácidos, etc.). E sobre tudo na obtenção do papel, grande 

responsável pelo avanço da Civilização. 

(Clientes.netvisao.pt, 2012) 

8.2 A Época do Abate de Árvores 

 

A época própria para o abate das árvores é compreendida entre o início do Outono e 

o começo do Inverno. Nestas estações, tanto a vegetação como a circulação da seiva são 

quase nulas. 

(Clientes.netvisao.pt, 2012) 
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8.3 Fases de Transformação da Árvore  

 A primeira operação é o abate da árvore, que como se disse, é feito na altura própria 

e quando as árvores já estão com o tamanho e diâmetro de tronco suficientes para fornecer 

uma boa madeira. Depois, as árvores são transportadas para a serração. Na serração os 

troncos de árvores são colocados ao ar livre, uns sobre as outras, sobre um ripado de 

árvores de fraca qualidade, para uma primeira secagem. (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

 

   
Fig. 78 Charriot a desfiar o tronco da árvore (GIBBS, 

2005) 

Fig. 79 Toro serrado, corte longitudinal (GIBBS, 2005) 

8.4 A Secagem 

 

A secagem da madeira tem como finalidade principal, retirar-lhe uma determinada 

percentagem de água (essa percentagem dependerá do tipo de madeira), a fim evitar 

variações de dimensões, obter maior resistência e evitar a putrefação. A secagem da 

madeira pode ser feita por três processos: natural (exposição ao ar da pilha da madeira), 

artificial (madeira empilhada em estufa) ou por ventilação mecânica.  
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Fig. 80 Estufa de secagem da madeira (portaldamadeira.blogspot, 2012) 

 

Processo Artificial: simulação computorizada de climas adequados a uma secagem 

rápida, controlando a secagem minuto a minuto, assegurando um excelente resultado em 

termos de qualidade da madeira, e encurtando para 2 a 4 semanas o processo de secagem 

natural atrás descrito. 

A secagem natural apresenta como inconvenientes: a exigência de grandes espaços 

ao ar livre, secagem mais lenta não podendo a madeira ser utilizada imediatamente, 

madeira é suscetível de ser atacada por fungos e insetos durante a secagem. 

A secagem artificial apresenta como inconvenientes: o processo de secagem muito 

dispendioso, economicamente, as madeiras perdem as suas características (flexibilidade, 

cor...), escurece o tom das madeiras, origina algumas manchas em certos tipos de madeira. 

(Clientes.netvisao.pt, 2012) 

Na imagem seguinte podemos alguns defeitos que podem existir na madeira tais 

como: fungos que dão origem a uma coloração ou padrão invulgar, ataque de insetos ou 

bichada que origina pequenos buracos, cavidades fendidas evidenciando o apodrecimento, 

fendas em estrela resultante de uma secagem apressada e consequente encolhimento 

rápido, fendas centrais indicador que a árvore estava velha, fendas circulares ou em anel 

sugerem que esteve exposta a condições extremas de calor, vento ou inundações, falhas 

longitudinais causadas por tensões, fendas resultante da separação das células, nós soltos 

sugerem um estado avançado de apodrecimento, extremidade com descaio ou casca lateral.  
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Fig. 81 Defeitos na madeira (GIBBS, 2005) 

8.5 O Material  

 

Imagine-se um molho de fios de palha colados uns aos outros. Pois bem, a estrutura 

de qualquer tipo de madeira é semelhante a isso: um conjunto de longas células tubulares, 

organizadas em grupos, que formam fibras, dispostas no mesmo sentido e bem próximas 

umas das outras. (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

8.6 Classificação das Árvores  

 

As árvores dividem-se em duas classes: Resinosas e Folhosas. As resinosas são 

próprias das zonas frias e temperadas, pertencem às melhores e mais apreciadas madeiras 

de construção pelas suas  características de trabalho e resistência mecânica, apodrecem 

facilmente se não forem devidamente tratadas. As folhosas são próprias de zonas 

temperadas tropicais e pertencem às madeiras aptas também para a marcenaria derivado ao 

seu especto, acabamento e qualidade. (Clientes.netvisao.pt, 2012)  
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8.7 Propriedades e Características da Madeira 

 

Nem toda a madeira é igual, cada variedade apresenta propriedades específicas. O 

aspeto de alguns pormenores como a cor e o desenho das fibras, há madeiras muito duras e 

resistentes e outras mais brandas e menos resistentes. Se pegar num pouco de madeira, 

podemos verificar que a sua estrutura é fibrosa (formada por fibras). As fibras estão 

orientadas seguindo uma direção determinada, a que faz com que a madeira não tenha as 

mesmas propriedades em qualquer direção, isto porque é mais fácil separar as fibras umas 

das outras no sentido dos veios do que no sentido perpendicular a eles. Esta particularidade 

que a madeira nos oferece exige que tenha atenção ao desenhar e ao trabalhar com ela. 

A madeira maciça é a primeira matéria-prima utilizada no fabrico de móveis. Tem 

como características: a alta resistência física, mecânica e durabilidade (pode ser 

emoldurada, torneada ou entalhada). (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

8.8 Propriedades Físicas 

 

Texturas características visuais que cada tipo de madeira possui, atendendo á 

constituição dos seus elementos. Higrometricidade: característica, que a madeira possui de 

absorver a água  (contração da madeira) e de a perder por evaporação (retração da 

madeira). Cor: é a tonalidade apresentada para cada tipo de madeira (branca, rosada, 

avermelhada, acastanhada e amarelada). Cheiro: é característica de alguns tipos de madeira 

por conterem óleos que lhe dão aroma próprio. Flexibilidade: propriedade que a madeira 

possui de se deixar curvar por ação de forças exercidas ao longo das fibras, sem partir. 

Duração: propriedade que a madeira possui ao resistir com maior ou menor facilidade aos 

agentes nocivos, sem apodrecer. Quanto à duração a madeira pode ser: muito duradoura, 

duradoura, pouco duradoura e de mínima duração. (Clientes.netvisao.pt, 2012)  
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8.9 Propriedades Mecânicas 

 

Resistência á compressão: quando a madeira está sujeita ao espaço de duas forças 

iguais que lhe tendem a diminuir o comprimento. Resistência á tração: quando a madeira 

está sujeita ao espaço de duas forças iguais que lhe tendem a aumentar o comprimento. 

Resistência á flexão: quando a madeira está sujeita a vários esforços ao longo do seu 

comprimento. Dureza: é a resistência que a madeira oferece ao ser penetrada por pregos, 

parafusos, brocas ou quando é trabalhada com qualquer ferramenta. (Clientes.netvisao.pt, 

2012) 

8.10. Madeira e Derivados 

  

O aglomerado é feito com aparas de madeira e cola. Esta mistura é metida em 

grandes prensas que lhe dão uma espessura uniforme e analisam a sua superfície. Os 

aglomerados não servem para todos os trabalhos.  

Madeira Ecológica, que alia aspetos ecológicos, económicos e sociais. Ou seja, 

trata-se de Madeira Sintética (MS), que no mercado mundial já é amplamente conhecida 

como WPC (Wood Plastic Composite) - composto de madeira e plástico. A Madeira 

Plástica tem um mercado extremamente amplo, podendo ser usada, com vantagens, para 

quase todos os fins da madeira comum e/ou plástico. 

 
Fig. 82 Madeira ecológica (portaldamadeira.blogspot, 2012)  

http://1.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S5FyfnXXCcI/AAAAAAAABeI/1UIDubymV-Q/s1600-h/madeira+pl%C3%A1stica.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_1z8A03k6cbc/S5FyfnXXCcI/AAAAAAAABeI/1UIDubymV-Q/s1600-h/madeira+pl%C3%A1stica.jpg
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A Madeira Plástica é um produto novo, ecologicamente correto, fabricado a partir 

da transformação de matérias-primas reaproveitáveis (naturais ou não) e de materiais 

recicláveis (como resíduos de diversos tipos de plásticos e fibras vegetais). Deste processo 

resultam peças que podem imitar e/ou substituir a madeira natural, com vantagens. 

A base do produto é qualquer tipo de plástico reciclável, ao que se podem agregar até 40% 

de fibras vegetais, tais como: serrim, fibra de coco, bambu, borra de café, sabugo de milho, 

casca de arroz, raspas de couro, algodão, folhas, e mais uma infinidade de outras. 

É possível introduzir corantes na mistura, fazendo qualquer tipo de cor (desde que o 

resíduo plástico a ser usado seja claro). 

O cartão prensado é feito de cascas de árvores misturadas com cola. Como o nome 

indica, é metido numa prensa, tal como o aglomerado tem cor castanho-escuro e só será 

utilizado em lugares que não fique á vista. (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

8.10.1 Folha de Madeira 
 

A folha de madeira permite-nos dar um acabamento de acordo com o trabalho 

realizado. Tanto os aglomerados como os contraplacados podem ser folheados com folha 

obtida dos diferentes tipos de árvores (carvalho, castanho, mogno, cânfora e etc.). 

O folheado obtém-se cortando toros de madeira em lâminas muito finas e vende-se 

em espessuras diferentes, conforme o fim a que se destina. (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

 
Fig. 83 Folha de madeira (RAMUZ, 2001) 
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Fig. 84 Tiragem da folha (GIBBS, 2005) 
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8.10.2 Aglomerado 

 

Trata-se de chapas homogêneas (sem veios ou nós) com excelente resistência ao 

empenamento, resultantes de partículas de madeiras impregnadas com resinas sintéticas 

sob a ação de pressão e de calor. É composto por três camadas as quais lhe dão resistência 

física e mecânica, estabilidade dimensional e resistência a empenamentos e deformações. 

Aceita todos os tipos de revestimento como: lâminas de madeira, fórmica, pintura, 

filme de PVC, melamina etc. Tem-se observado que o aglomerado pode ser revestido com 

lâminas de madeiras nobres (como o mogno, por exemplo), bem como com folha de papel 

e resina melamínica. (Clientes.netvisao.pt, 2012) 
 

 
Fig. 85 Contraplacado (GILBERT, MARTÍN, & LAZCANO, 1998) 

8.10.3 MDF (Medium Density Fiberboard) 

 

Painel de média densidade constituído por fibras de madeira e resinas sintéticas, 

unidas por meio de calor e pressão. 

É homogêneo em toda a sua superfície, o que permite melhor usinabilidade e 

aplicação de revestimentos. Com características e consistência que o aproximam muito da 

madeira maciça. Possui superfícies suaves, praticamente sem imperfeições dando uma 

aparência de madeira maciça. 
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Aceita todos os tipos de revestimento como lâminas de madeira, fórmica, pintura, 

filme de PVC e melaminas. 

 As madeiras utilizadas na fabricação do MDF são o pinho e o eucalipto, 

obtidas através de reflorestamento, o que contribui para a preservação do meio ambiente. 

(Jcpaiva.net, 2012); (Clientes.netvisao.pt, 2012) 

 

 

 
Fig. 86 Chapa laminado plástico (GILBERT, MARTÍN, & LAZCANO, 1998) 
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9.Técnicas de ligação (alguns exemplos) 

 

 
Fig. 87 Uniões de madeira (RAMUZ, 2001) 

 

 As uniões da madeira podem ser bastante diversas, seguem-se alguns exemplos: 

junta plana unida por meio de linguetas, juntas em ziguezague, junta plana raiada, junta 

plana ou a topo reforçada com cavilhas, encaixe macho-fêmea. 
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Fig. 88 Colagem de esquadria com grampos. (RAMUZ, 2001) 

 

 

 
Fig. 89 Martelar no sentido vertical. (RAMUZ, 2001) 
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Fig. 90 Dois esquadros evitam que um se dobre (Jcpaiva.net, 2012) 

 

 

 

Fig. 91 As partes a agrafar devem estar bem unidas (Jcpaiva.net, 2012) 
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Fig. 92 Assemblagem à meia madeira (Jcpaiva.net, 2012) 

 

Fazem-se três cortes com o serrote de costas. Corta-se a madeira com um formão, partindo 

de cada um dos lados. A assemblagem depois de pronta, deverá ajustar-se facilmente. 

Cola-se e prega-se para ser finalizada com os acabamentos. (Jcpaiva.net, 2012) 
 

 

Fig. 93 Encaixe em malhete rabo de andorinha (Jcpaiva.net, 2012) 

 

Serra-se os batentes e faz-se um corte suplementar ao centro para facilitar o corte da 

madeira. (Jcpaiva.net, 2012)  
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Fig. 94 Sambladura com espiga engasgada (Jcpaiva.net, 2012) 

 

 

 
 

Fig. 95 Sambladura com espiga múltipla (Jcpaiva.net, 2012) 
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Fig. 96 Junção à meia-esquadria com talão postiço. (Jcpaiva.net, 2012) 

 

 
 

Fig. 97 Junção à meia-esquadria com cavilhas. (Jcpaiva.net, 2012) 

 

 
Fig. 98 Sambladura de malhete escondido. (Jcpaiva.net, 2012) 
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10. A talha e a nobreza da madeira 

 

“O tempo, esse grande escultor, foi o principal agente que retirou das talhas o que 

Henry Moore define como musgos, Joio e outras excrescências da superfície que ocultam 

a forma”. Graças à erosão, podemos admirar o domínio técnico e expressivo de 

entalhadores anónimos, que se viram obrigados a ocultar o seu trabalho por razões estéticas 

ou exigências do decoro religioso. 

A beleza sóbria destas talhas, limpas de toda a policromia, faz-nos duvidar, como 

acontece com os mármores gregos, que pudessem ser concebidas de outra maneira. 

Poderíamos recordar exemplos de procedência díspar: o famoso Alcaide do Povo egípcio, 

um tigre alado da Rússia do séc. V, com enérgicos traços de goiva, uma serpente tolteca, os 

relevos das portas românicas de Santa Maria, na catedral de Colónia, que resistem à perda 

da cor, ou numerosos santos entalhados de novo em virtude da erosão. 

Já no Egipto, porém, encontramos numerosos exemplares de esculturas que exibem, 

com dignidade, o material que lhes dá corpo, realizadas em madeiras de grande beleza, 

provenientes de tributos de países distantes, como por exemplo: A Rainha Mãe Ti, ou o 

diminuto retrato em ébano de Tiyi, sogra de Nefertiti exibido no mesmo museu berlinense 

em que se encontra o majestoso busto de pedra calcária da sua nora. 

Séculos depois, onde se encontra maior profusão de relevos, cujos acabamentos 

exaltam a beleza da madeira, é nas portas e no mobiliário de mesquitas e de templos em 

geral.” (TEIXIDÓ & SANTAMERA, 1997) 
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10.1. A talha na Profisousa 

 

A Profisousa (Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa), é uma 

associação de direito privado sem fins lucrativos, criada a 30 de Agosto de 1999, que 

surgiu na sequência de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira e a Cooperativa Vértice. 

 Posteriormente, com o intuito de agregar a este projeto forças dinamizadoras da 

região, em Março de 2001, foi endereçado convite à Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira (AEPF) para participar neste projeto, formalizando-se em Junho do mesmo ano a 

sua entrada como membro associado efetivo. Esta associação foi criada, essencialmente, 

com o objetivo de assumir uma intervenção responsável e distinta no contexto onde está 

inserida, contribuindo para a diminuição dos deficits de qualificações escolares e 

profissionais da população do Vale do Sousa. 

 
Fig. 99 Decalque do desenho na madeira (Profisousa.pt, 2012) 
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 A pretensão inicial de constituição de um projeto diversificado dirigido a diferentes 

tipos de públicos-alvo, implicou a necessidade de uma análise pelo que, no ano 2001, foi 

celebrado um contrato com a Associação Empresarial de Portugal (AEP) para a realização 

de um Estudo Estratégico, o qual objetivou a definição do papel da Profisousa no 

desenvolvimento das qualificações profissionais na região. Daqui resultou a apresentação 

de um Relatório Final, em Novembro do mesmo ano, denominado “Qualificar as Pessoas 

Qualificar o Vale do Sousa”, onde se encontra o diagnóstico e o plano de ação estratégico 

da Profisousa. 

 

 
Fig. 100 Desenho da contraface no decalque em papel vegetal (Profisousa.pt, 2012) 

 

 Entalhadores mostram talha ao vivo na 39ª Capital do Móvel. 

 Na sequência do curso de talha do projeto ART (Ancient Renovation Techniques), 

realizado no museu do mobiliário durante este ano, um grupo de entalhadores esteve a 

demonstrar o potencial desta arte, num espaço reservado da feira de mobiliário.  

  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

104 

 

 As fotos registadas revelam que além de outras utilizações, a aplicação da talha no 

mobiliário, é uma mais-valia para a valorização das peças produzidas no concelho. 

 

 
Fig. 101 Entalhador desbastando a madeira com uma goiva (Profisousa.pt, 2012) 

 

 De registar que no primeiro fim de semana, este stand suscitou o interesse dos 

visitantes da feira, pelo facto do trabalho estar a ser executado ao vivo. Alguns dos 

visitantes recordaram os tempos em que esta atividade era mais comum na zona e outros 

descobriram que hoje ainda se faz trabalho de qualidade para quem quiser comprar este 

produto. 
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Fig. 102 Desenho com sombreado na madeira (Profisousa.pt, 2012) 

 

 A feira decorreu até ao dia 02 de Setembro 2012 no parque de exposições da 

Associação Empresarial de Paços de Ferreira. 

 
Fig. 103 Pormenor entalhado por uma goiva (Profisousa.pt, 2012) 
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Comentários de alguns visitantes: 

 

Sr. Manuel Leão: ”Pelo que vi do trabalho ao vivo, posso confirmar que esta arte 

exige dedicação, concentração e paciência... Muita paciência para remover as lascas de 

madeira.  

A obra nasce, mas com muita habilidade”. 

Sr. António Carneiro: “Esta é uma arte à qual são tiradas milhares de fotos por dia.” 

(Profisousa.pt, 2012) 

 

 

 
Fig. 104 Visitante a observar a arte de entalhar (Profisousa.pt, 2012) 
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Fig. 105 Algumas goivas e pormenor da talha (Profisousa.pt, 2012) 

 

 
Fig. 106 Artigos expostos na exposição (Profisousa.pt, 2012) 
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Fig. 107 Pormenor de uma peça esculpida na madeira (Profisousa.pt, 2012) 

 

 
Fig. 108 Bancadas de trabalho na exposição (Profisousa.pt, 2012) 
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11. A marchetaria 

 

 “Marchetaria, ou marqueteria, (do francês: marqueter, embutir) é a arte ou 

técnica de ornamentar as superfícies planas de móveis, painéis, pisos, tetos, através da 

aplicação de materiais diversos, tais como: madeira, metais, madrepérola, pedras, 

plásticos, marfim e chifres de animais, tendo como principal suporte a madeira. De acordo 

com a técnica utilizada pode-se construir objetos tridimensionais, esculturas, utilitários, 

joias, etc.” 

A arte de embutir madeiras coloridas em superfícies de madeira, de modo a 

contrastar, para criar projetos artísticos, foi praticada habilidosamente pelos egípcios 

antigos.” 

 

 
Fig. 109 Secretária de cilindro] (COUTINHO, 1999) 

RIESENER, Jean-Henri [me.1768] 

Proveniente do palácio de Versailles (aposentos da Condessa da Provença), Marly e 

Tulherias, (esteve a uso de Mme. Elisabeth). Estrutura em carvalho; marchetaria em 

sicómoro, amaranto, ébano, raiz de limoeiro e múltiplas outras madeiras exóticas; bronzes 

cinzelados e dourados; veludo. (COUTINHO, 1999) 

  

Peça com de H.

 

 

Obra de Arte da coleção 

Calouste Gulbenkian,  

Dim.: 1,25 C x 0,64 x 1,27m 
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Fig. 110 Processo incrustação de peça de marqueteria (PASCUAL & MIRÓ, 2002) 
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Fig. 111 Etapas do processo de marqueteria (PASCUAL & MIRÓ, 2002)  
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12. O Atelier 

 
Fig. 112 Os artesãos do móvel e o movimento revolucionário (COUTINHO, 1999) 

Ilustração de L’Art du Menuisier en Meubles. ROUBO 

 

 Sob este título genérico falaremos tanto das características do espaço em que se 

situa o este trabalho como das ferramentas necessárias para o processo da talha. Dá-se um 

certo protagonismo à goiva, por ser o instrumento específico da talha tradicional. 
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13. As ferramentas manuais do entalhador 

 

 As características das ferramentas necessárias para o processo da talha, são 

bastantes. Dá-se um certo protagonismo à goiva, por ser o instrumento específico da talha 

tradicional. 

 A goiva continua a ser a ferramenta emblemática do escultor, como a pena é a do 

escritor. O trabalho com a goiva continua a transmitir com maior rapidez a força contida na 

mão e enaltecem o gesto equivalente à assinatura, comunicando a marca do autor. O 

formão também é de aço mas mais largo e delgado, de forma retangular e o seu corte 

inclinado, talha obliquamente a madeira e serve para desbastar planos. 

 A goiva é de aço, tal como um formão, mas adaptado para lavrar superfícies curvas. 

O sortido de goivas existente é resultante da combinação de duas variantes: a forma 

longitudinal, que se denomina como pá, e a de perfil de corte, ou boca. 

 De acordo com a pá, encontram-se goivas retas e curvas ou uma mistura de ambas; 

de cotovelo, se o corte da sua extremidade curva tiver biselado para cima; ou de contra 

cotovelo, se a boca está aberta sob a curvatura da pá. 

 Consoante a boca, existem goivas planas, de meia-cana, mais curvas que as 

anteriores e de bico de V se o fio cortante tiver a forma de ângulo. Assim, por exemplo, há 

as de meia-cana tão aberta que quase se podem confundir com as planas. 

As goivas profissionais costumam ter uns 12 cm de pá quando são novas, mas existe mais 

de uma dezena de variantes de largura de boca que oscilam dos 2 mm até aos 30 mm. Há 

também goivas de bocas de formas caprichosas, mas de uso muito limitado. 

 Para o entalhador é fundamental escolher o tipo de goiva que mais lhe convém. 

Como é fácil deixar-se arrastar pela febre colecionista de goivas e depois, no momento de 

usá-las, convém limitar-se a um número mínimo, destacam-se as principais. Contudo, 

convém recordar que o principiante apenas precisa de duas ou de três goivas direitas de 

meia-cana entre 5 e 20 mm para iniciar o trabalho.  

Pode-se utilizar a goiva para ultimar pormenores, mas o seu uso costuma estar ligado ao do 

maço. 
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 Os maços são de madeira e batem no cabo de madeira da goiva. É evidente que o 

maço se fenderia ou deformaria se fosse utilizado como martelo para pregos ou metais. Do 

mesmo modo, o cabo da goiva ficaria desfeito sob tais pancadas do metal. 

 A qualidade do maço depende tanto da dureza da madeira como da estrutura das 

suas fibras. Quanto mais apertadas e entrelaçadas forem, mais lhes custará a abrir e mais 

durará. Os melhores maços são de pau-santo, de buxo ou de medula de olmo e de 

azinheira, mas os mais fáceis de encontrar são os de faia e de freixo. 

 A forma do maço de escultor não variou desde o Antigo Egito: a superfície de 

impacto é curva e o punho sempre curto. Ambos facilitam o golpe certeiro. A forma mais 

frequente do corpo central do maço é a de um sino, mas também podemos encontrá-la 

cónica, cilíndrica, ou inclusivamente, quadrada. 

 

 
Fig. 113 Sortido de goivas (TEIXIDÓ & SANTAMERA, 1997) 

 

Ferramentas utilizadas no processo de talha, goiva e maço. 

 

 Terminado o trabalho com as goivas, pode seguir-se o processo de alisar e polir. 

Para tal, necessita-se de grosas, de limas e de facas. A grosa é uma ferramenta muito 

adequada para a madeira. É de aço, possui toda a sua superfície ordenadamente dentada. 
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Os dentes são o resultado de incisões feitas com um buril que levanta o aço. Este granulado 

constitui a parte abrasiva que rebaixa, raspa e pule. (TEIXIDÓ & SANTAMERA, 1997) 

 

 
Fig. 114 Ferramentas acabamento, grosas (TEIXIDÓ & SANTAMERA, 1997) 

 

 
Fig. 115 Ferramentas entalhador (maço, goivas) (Profisousa.pt, 2012) 
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14. Quim Bica  

(Avô do autor que muito o influenciou durante o percurso académico)  

 

 
Fig. 116 Quim Bica (1925-2009) (Do Autor) 

 

 Joaquim Dias Veiga de Matos, assina os seus trabalhos artísticos como Quim Bica. 

Nasceu em Freamunde, Paços de Ferreira, a 30 de Setembro de 1925. 

 Começou por trabalhar na indústria de mobiliário passando pela produção até se 

destacar no desenvolvimento de desenho técnico e artístico. A escultura surge mais tarde, 

num gesto simples para contentar uma das filhas, com um brinquedo, constrói uma 

pequena escultura em madeira. Depois foi a vertigem, inicialmente concebendo várias 

peças em madeira, passando em seguida para os domínios da pintura, não tardou muito até 

que o seu nome fosse reconhecido no seio da arte popular portuguesa. Os temas dos seus 

trabalhos de escultura e pintura, variam entre peças religiosas e a história de Portugal, que 

têm vindo a ser expostos por ciclos nomeadamente, o Infante D. Henrique, Camões, 

Fernando Pessoa e Camilo de Castelo Branco. Em 1974 foi o ano da sua revelação quando 
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expôs no casino da Póvoa do Varzim, passando a relacionar-se desde então com escritores, 

pintores e jornalistas que têm vindo a acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho. Em 

1977 por exemplo, a sua série Camões foi apresentada no âmbito da 17ª Feira do Livro do 

Porto tendo ainda participado no IV Salão dos Artistas das Horas livres, no Pavilhão dos 

Desportos do Porto, na exposição «O Caminho do ferro» e posteriormente no Museu 

Nacional de Soares dos Reis e outros lugares de cultura do país, bem como na mostra «Os 

Artistas estão com as crianças» na Galeria Jornal de Notícias. Individualmente tem exposto 

em estabelecimentos de ensino, na Galeria Oueen's Market, na Foz do Douro, entre muitas 

outras. Os seus trabalhos revelam a diversidade das técnicas que tem utilizado para além 

das suas criativas inquietações desde a madeira rendilhada, passando pelas pinturas em tela 

e no vidro até aos trabalhos produzidos com material em pele e tecido. 

 Muitos dos seus trabalhos eram colocados juntamente com pequenas histórias nos 

jornais concelhios semanalmente, mostrando a arte do artista e a sua imaginação na 

idealização de alegorias do povo para o povo. 

 O recorte de jornal que se segue é referente ao Imediato, um jornal regional de 

Paços de Ferreira. Conta-nos um pouco do percurso de vida de Quim Bica, e da sua relação 

com a arte, a maneira como começou a interessar-se pela arte da talha e do trabalhar a 

madeira segundo técnicas tradicionais e artesanais. 
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Fig. 117 Quim Bica, recorte de jornal artes e ofícios  
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Fig. 118 Dança dos 7 dias da semana; Quim Bica (Foto do autor) 
 

 A escultura designada por 7 dias da semana, é um dos trabalhos de alto relevo 

realizada por Quim Bica, nesta mesma escultura tem uma gravação pela face de trás, algo 

que o artista habitualmente fazia em todas as suas peças. 
 

   

Fig. 119 O Zodiaco; Quim Bica (Foto do autor Fig. 120 O flautista; Quim Bica (Foto do autor) 
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 As peças, como a que vemos nas figuras anteriores, num bloco de madeira, 

recortado e vazado com ferramentas como as goivas, brocas e formões adequados a cada 

pormenor e representa o horoscopo com as suas figuras tradicionais relacionadas com os 

meses do ano. É uma escultura que nos mostra como a madeira pode ser trabalhada como 

uma espécie de rendilhado de grande pormenor e que demonstra também o cuidado e 

habilidade do artista. 

A escultura com o título de “ O Flautista” é uma peça realizada em madeira e 

pintada a fusão acastanhada. 

 Nos desenhos seguintes vemos o estilo de mobiliário que Quim Bica desenvolvia 

para ser produzido na empresa onde trabalhava. Ele desenhava os diversos móveis com 

bastante rigor, manualmente a tinta-da-china sobre papel vegetal, que depois serviam para 

decalcar e alterar alguns pormenores como podemos observar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Fig. 121 Desenho de mobiliário na década de 50 (Quim Bica) 
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Fig. 122 Desenho de mobiliário na década de 50 (Quim Bica) 

 

 Quim Bica foi passando os seus conhecimentos de geração em geração. Na figura 

seguinte podemos observar o seu filho Fernando Matos, que desde a sua infância, foi 

aprendendo a arte de fazer talha. Tem atualmente uma pequena oficina onde executa 

trabalhos de talha, que lhe vão encomendando das diversas empresas de mobiliário 

envolvente no concelho de Paços de Ferreira. Executa todo o tipo de peças de mobiliário 

com referências aos estilos clássicos mais conhecidos, aplicando a sua arte de entalhador. 
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Fig. 123 Filho de Quim Bica a entalhar (Fernando Bica) , (Foto do autor) 

 

 Como normalmente se diz na gíria, “filho de peixe sabe nadar”, o autor desta 

dissertação é o neto que seguiu as pegadas do avô Quim Bica e do seu tio Fernando. 

Começou desde pequeno a mexer nas ferramentas do entalhador, que lhe disponibilizava 

pequenas pranchas de madeira onde ia “brincando e treinando”, as diversas técnicas, 

começando assim a ganhar gosto e paixão pela arte de trabalhar a madeira, usando as 

goivas e formões do avô. 

 Foi desenvolvendo algumas peças escultóricas em madeira, como a que podemos 

ver pintada a preto. É uma escultura em madeira de cedro, concebida com a forma natural 

dos ramos, onde foram entalhadas algumas figuras em alto e baixo-relevo. Foi realizada 

quando tinha 16 anos, andava na altura a estudar no liceu de Paços de Ferreira, na área de 

Arte e Design. 
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Fig. 124 Escultura em madeira de cedro, representa “A árvore da vida” (do autor) 

 

 A escultura com o titulo “A anarquia”, foi das primeiras obras realizadas pelo autor. 

Quando ficou pronta, foi muito apreciada pelos amigos que o elogiaram e o incentivaram a 

continuar a realizar peças do mesmo genero, seguindo-se os apoios de toda a familia que as 

promoviam e as divulgavam juntamente com as suas, em exposições onde participavam 

coletivamente.  
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Fig. 125 Escultura “A anarquia” (do autor) 
 

 
Fig. 126 Escultura anarquia, pormenor (do autor)  
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 Este pormenor é a parte de cima da escultura anteriormente referida pelo autor. 

 Mostra-nos a maneira como o rosto foi esculpido pelas marcas deixadas pelas 

ferramentas, como as goivas curvas mais achatadas, com características mais largas e frisos 

afastados, as goivas em v, mais fechadas com um rasurado mais apertado que vai 

contornando as diversas volumetrias.  

 A madeira utilizada é o cedro, com características mais ramalhadas que 

proporcionam os ressaltos e formas acentuadas mais salientes.  

 Este tipo de trabalho é muito moroso e difícil de executar pois é necessário 

descascar o tronco primeiramente com formões largos, deixar secar um pouco a madeira, 

para depois se conseguir desenhar e entalhar. Também o facto do veio da madeira ser 

irregular e multidirecional, dificulta o manusear das ferramentas. 

 A cadeira que vemos a seguir foi realizada, pelo autor, com reciclagem de tubos de 

cartão utilizados na indústria têxtil, agora reaproveitados como podemos ver na imagem. 
 

 
Fig. 127 Cadeira tubos, cartão reciclado (do autor) 
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 O autor exerce atualmente o cargo de desenhador na empresa Móveis Caronel, onde 

habitualmente desenvolve linhas de mobiliário como é o caso das 2 seguintes peças de 

mobiliário. 

   
Fig. 128 Consola meia lua modelo royal (do autor) Fig. 129 Móvel de entrada ref:dcom02 (do autor) 

 

 
Fig. 130 Catalogo da Export Home, Chaise longue, (do autor) 

 

 Esta chaise foi realizada pelo autor na empresa Móveis Rodrigues em 2003, tendo 

recebido uma mensão honrosa na Export Home, no Evento Design que habitualmente 

costuma existir, realçando o desenvolvimento de peças de mobiliário pelos criativos das 

empresas portuguesas. 
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 Desenho realizado pelo autor para a empresa Valetis. É móvel para casa de banho, 

com duas gavetas e com pedra mármore no tampo recortado para receber uma pia em inox. 

 O desenho seguinte é de uma moldura que faz conjunto com a comoda. 

 
Fig. 131 Desenho de comoda para casa de banho (do autor) 

 

 
Fig. 132 Desenho de uma moldura (do autor) 
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 Realizou também na empresa Móveis Caronel a partir de 2010 o acompanhamento, 

juntamente com o responsável da empresa o Sr. Ricardo Coelho e a designer Silvia, o 

desnvolvimento a nível produtivo, de peças de mobiliario que se enquadram no conceito 

que é pretendido mostrar nesta dissertação sobre a fusão dos métodos tradicionais e as 

técnicas industriais. Foi o responsável pelos desenhos técnicos, elaboração de programação 

na máquina de controlo numérico e consequente produção. As fotos que se seguem são da 

autoria do Sr Ricardo Coelho, tiradas em Lisboa na Exposição Artes da Casa. 

   
Fig. 133 Pendão na Exposição Artes da Casa Fig. 134 Catálogo da Exposição Artes da Casa 

 

  
Fig. 135 Gorgeous, Exposição Artes da Casa Fig. 136 Cabinet Rainbow, Exposição Artes da Casa 
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Fig. 137 Blues e Gorgeous Exposição Artes da Casa 
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15. Irmãos Campana 

 

 
Fig. 138 Foto dos Irmãos Campana. (Acordacasa.com.br, 2012) 
 

 São dois irmãos, Humberto e Fernando Campana, um advogado e outro arquiteto 

que começaram a trabalhar juntos a partir de 1983 no centro da cidade de São Paulo 

criando peças de caráter artísticos, com uma linguagem única. Os seus trabalhos consistiam 

na recolha de elementos do quotidiano aparentemente sem nenhum valor que eram 

transformados em peças de apelo conceitual de arte e design. 

 Em 1989 com o lançamento das cadeiras Des-confortáveis, peças em ferro que 

aparentemente são isso mesmo, desconfortáveis, expostas no espaço da Nucleon 8, os 

Campana rompem com a produção artesanal que Humberto fazia até então dando inicio a 

uma nova fase desenvolvendo peças de mobiliário diferenciado, experimental, agradando 

aos críticos de design a nível internacional. 

 A intensão projectual consistia em interpretar os temas populares artesanais, 

fundindo-os com outros temas culturais e assim aprofundar a componente sensorial dos 

artefactos. Os irmãos Campana destacam-se pelo trabalho efetuado na área do design de 

produto, atribuindo um novo sentido aos materiais e técnicas tradicionais, provenientes da 

sociedade onde se inserem. 

(Theurbanearth.wordpress, 2009); (Campanas, 2012); (Wikipedia, 2008) 
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Fig. 139 “BRASÍLIA, UMA UTOPIA REALIZADA” (Nextideafestas, 2010) 

 

Mostra dos irmãos Campana (ANTIBODIES- Fernando e Humberto Campana 1989-2010) 

no museu Triennale  di Milano (Nextideafestas, 2010) 

 

 
Fig. 140 Cadeira Favela (Aldeiatem, 2012) 

 

Aparas de madeira remetem à paisagem das favelas de São Paulo. 
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16. Patrícia Urquiola 

 

Patricia Urquiola (1961) nasceu em Oviedo (Espanha) e atualmente vive em Milão. 

Frequentou a faculdade de arquitetura do Politécnico de Madri. Assinou com Vico 

Magistretti os produtos: “Flower”, “Loom sofa”, “Chaise” e “Chaise Longue”. 

Entre 1992 e 1996 Urquiola abriu um estúdio com dois amigos, de Renzio e 

Ramerino, a desenvolver trabalhos na área da arquitetura de interiores, entre outros. 

Os seus produtos foram selecionados para a exibição de Design Italiana de 2001 e 

para o Catálogo Anual Internacional de Design de 1999 e 2001. Em 2001 ela foi júri do 19º 

Concurso de Design CDIM e lecionou na Academia Domus. Ela atualmente conduz sua 

carreira profissional no próprio estúdio em Milão nos campos do design, exibições, direção 

de arte e arquitetura. (Wikipedia, 2012)  

 
Fig. 141 Patrícia Urquiola  (Designboom, 2012) 
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Fig. 142 Pedra colorida combinada com, madeira, vidro e resina. (Designboom, 2012) 

 

 Resultado de uma coleção que tem uma influência japonesa reconhecida nos 

painéis modulares. (Hansgrohe, 2012) 

 Patrícia é hoje uma das principais vozes do design moderno. O seu trabalho não 

convencional refrescante, combina um estilo feminino e referências florais com uma 

abordagem minimalista: "Adoro criar fusão!". Para Axor, Patricia Urquiola lançou um 

banheiro com um slogan apropriadamente autoconfiante: "Despertar os sentidos”. 

Patricia Urquiola não se compromete a um estilo específico. Em vez disso, ela 

evoca as emoções das pessoas e associações através da combinação de estilos, formas e 

referências, reinterpretando e dando-lhes um novo sopro de vida. Não é de admirar que o 

que importa para ela é o desejo das pessoas, de forma espontânea, tocarem os seus 

projetos. Os materiais usados na produção das suas obras são muito diversificados, como 

por exemplo: a pedra, o tecido, o vidro e a resina entre outros. (Hansgrohe, 2012) 
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Fig. 143 Mesa T (Casadaidea, 2012) 

 

“A mesa T é um encontro mágico de tecnologia e poesia” (Casadaidea, 2012) 

 

 
Fig. 144 Tapetes feitos de crochê (Casadaidea, 2012)  



DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

135 

 

 
Fig. 145 Espreguiçadeira chamada Antibodi. (Casadaidea, 2012) 

 As pétalas das flores podem-se fechar, fazendo uma superfície mais formal. Mas 

abertas trazem uma textura inesperada, de movimento e suavidade (Casadaidea, 2012) 

 

 
Fig.  146 Cadeira da coleção Crinoline. (Casadaidea, 2012) 

 

A cadeira de formas com curvas, definitivamente, femininas (Casadaidea, 2012)  
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Fig. 147 Mangas Poufs (Mocoloco, 2012) 

 

 
Fig. 148 Patricia Urquiola. "diva do new design" (Karinelopesfeitoamao, 2012) 
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17. Joana Vasconcelos 
 

 A artista Joana Vasconcelos nasceu em Paris, em 1971. Trabalha em Lisboa onde 

atualmente vive. Usa o processo criativo e as técnicas manuais como fator impulsionador 

para dar asas á sua imaginação, aplicando também técnicas ancestrais tipicamente 

portuguesas, símbolo da sua identidade.  

 As suas obras primam pela espetacularidade do impacto visual que marcam o 

quotidiano e a recriação do artesanato português. Ressalta a identidade coletiva de uma 

cultura, em especial referindo-se ao estatuto da mulher e por uma diferenciação classista. 

 Nos seus trabalhos podemos observar algumas dicotomias como por exemplo: 

artesanal/industrial, tradição/modernidade e cultura popular/cultura erudita que vão ao 

encontro do tema desta investigação como sendo a fusão do conceito tradicional e as 

características da contemporaneidade. (Joanavasconcelos, 2012) 
 

  

Fig. 149 Coração Independente Vermelho, 2005. (Joanavasconcelos, 2012)  
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Fig. 150 Sapatos Marilyn (PA), 2011 (Joanavasconcelos, 2012) 

 

 
Fig. 151 Piano Dentelle, 2008-2011 (Joanavasconcelos, 2012) 
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Fig. 152 Gardes, 2012 (Joanavasconcelos, 2012) 
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18. Cal Lane 

 

 Cal Lane, é artista plástica com 39 anos, nascida em British Columbia e mestra em 

Belas Artes pela Universidade Estadual de New York. 

 As suas esculturas realizadas com a técnica da solda de corte de metal já estiveram 

expostas em diversas galerias nos EUA, Canadá, França, Inglaterra e Bélgica. 

 Usando o processo artesanal cria padrões rendados em superfícies de metal. O 

material usado na conceção dos seus trabalhos são de lixo industrial e doméstico, tais 

como: pás velhas, componentes velhos de automóveis, etc., criando um ornamento e uma 

função, com essas rendas de aço 

Ao observar os objetos transformados temos uma sensação nova e inesperada e 

emocionante. Cal Lane é uma artista que nos mostra como a técnica da solda, uma técnica 

que exige paciência e criatividade nos revela um conjunto novo e inédito de ver a arte. 

(Michelechristine, 2012) 

 

   
Fig. 153 Trabalho de Cal Lane (Michelechristine, 2012) Fig. 154 Trabalho de Cal Lane (Michelechristine, 2012) 
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Fig. 155 Trabalho de Cal Lane (Michelechristine, 2012) 

 

 
Fig. 156 Trabalho de Cal Lane (Michelechristine, 2012) 

  

http://michelechristine.files.wordpress.com/2011/03/amazingartworkbycallane5.jpg
http://michelechristine.files.wordpress.com/2011/03/amazingartworkbycallane5.jpg
http://michelechristine.files.wordpress.com/2011/03/amazingartworkbycallane5.jpg


DESIGN DE MOBILIÁRIO  
Fusão entre a tradição e a contemporaneidade 
 

142 

 

19. Boca do Lobo - O destaque do pormenor artesanal como fator de identidade 

 

 A Boca do Lobo é uma marca de mobiliário que tenta transmitir um estado de 

espirito e uma sensação emocional que remonta às tradições e aos valores identitários da 

nossa sociedade cultural. 

Há uma força intrínseca que nos cativa e nos transporta para experiências sensoriais 

ao observar as peças que são apaixonadamente inspiradoras, são trabalhadas e entregues 

por uma equipe que ama o que faz e que tenta passar essas experiências e sensações de 

exclusividade. Os designers possuem um inegável talento para idealizar peças que 

despertam emoção aos seus admiradores. O saber dos artesãos e sabedoria, acumulada 

durante anos de experiência, é aplicado com amor e dedicação na arte que executam. 

Nenhum detalhe ou elemento é ignorado, oferecendo o melhor que pode aliar o design á 

arte. Cada peça vai-se revelar no pensamento como uma mensagem que pode já estar 

esquecida, transportando-o para lugares onde nunca se tinha estado antes, como uma 

viagem para um mundo de emoções. 

Tiveram a pretensão de compreender o passado e interpretá-lo através da tecnologia 

e do design contemporâneo, utilizando esse conhecimento e transpondo-o para o projeto. 

As últimas tecnologias e métodos são combinadas com as técnicas de produção 

tradicionais, fazendo com que as peças se transformem em objetos intemporais. Desta 

forma, são capazes de oferecer os melhores exemplos desta arte. 

Com os Boca do Lobo espera-se sempre o inesperado das suas produções, uma vez 

que ao adquirir uma peça estão também receber a cultura de um povo, identificando o seu 

gosto e modo de vida, com uma peça decorativa, ganha-se uma paixão pelo 

mobiliário, um respeito pelo material nobre de madeira. 

Cada peça Boca do Lobo reflete a dedicação ao projeto, com uma personalidade 

única de caráter sofisticado. Acreditam que a elegância e requinte apresentado nas suas 

coleções são atemporais, sendo características da marca. 

A personalidade dos Boca do Lobo é construída sobre aparentes contradições: a 

fusão do artesão e a visão técnica com a paixão criativa dos designers. Os elementos 

inspiradores são os melhores cânones clássicos, que se incorporam no estilo de vida 
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contemporâneo. Todas as peças são feitas à mão, combinando a cultura, a tradição, e a 

habilidade manual dos artesãos com a mais recente tecnologia. 

Prometem apresentar sempre um produto de excelência, com o esforço de satisfazer 

os desejos exclusivos do consumidor no seu dia-a-dia, mantendo sempre um elevado nível 

de prestígio.  

Um processo dinâmico de inovação, tanto da tecnologia como do design, obriga a 

que tenham uma reinterpretação contínua da concepção. Aspetos da sua filosofia também 

permanecem constantes: a alta qualidade do produto final é sempre uma prioridade. Tudo 

isso é traduzido numa busca consistente, para trazer mais valor às suas peças, adicionando 

e reinventando novos contextos para fornecer o melhor. 

São apaixonados pelo trabalho que fazem e isso serve de inspiração para a sua 

criatividade. Acreditam que as suas peças devem ter um carácter distintivo e individual. 

Através do amor e dedicação à marca, oferecem a mais alta qualidade, assim formam 

relacionamentos duradouros com o seu público. Esta paixão é o que querem partilhar com 

todos os apreciadores entusiasmados, que sintam a emoção e deem valor às suas obras 

originais. 

19.1 Coleções 

 

19.1.1 Soho Collection  

Sempre na vanguarda da reinterpretação e design de alto nível, inspirando-se nos 

extraordinários estilos arquitectónicos, o Soho de Nova Iorque toma o lugar central na 

Boca do Lobo. Sendo a primeira coleção inspirada pela borda cosmopolita da área, com 

uma reinterpretação de formas e materiais SOHO coleção apresenta um equilíbrio de 

projeto arquitectónico característico do clássico. Requinte nas madeiras, técnicas 

tradicionais, e motivos intemporais são atributos destes projetos, criando peças 

carismáticas que seduzem ao olhar. 
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Fig. 157 VICTORIA Cabinete (Pormenor) (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 158 VICTORIA Cabinete (Pormenor) (Bocadolobo, 2010) 
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19.1.2 Coolors 

 

O poder da cor é um fenómeno característico que os inspirou na criação da coleção 

COOLORS. Os corantes são utilizados em toda a sua estética, bem como na sua 

capacidade de influenciar o ser humano através da estimulação do sentido visual. Cores 

induzem muitas emoções e estados de espírito, assim associaram sensações de cor com a 

nesta coleção, tendo a intenção de estimular a emoções que permitem que todos os que 

entram em contato com os seus projetos se identifiquem com eles e por outro lado vem 

trazer um pouco de cor ao nosso mundo. 

 

 
Fig.  159 TIME GOES BY Clock (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 160 TIME GOES BY Clock (pormenor) (Bocadolobo, 2010) 

 

19.1.3 Edição Limitada / Grande Emoção  

Existe um desejo emocional implícito na maneira como a Edição Limitada é 

perfeitamente ilustrada nesta coleção. 

Pedro Sousa, designer que criou esta coleção, possui um inegável talento para o 

desenho de peças que despertam emoção nos seus admiradores. Esta coleção começou a 

trazer status e singularidade a cada um dos seus projetos, acrescentando valor á Boca do 

Lobo, destacando-a como uma marca única. Doze peças com distinta e exclusiva 

personalidades completam esta edição. Cada fusão de arte e concepção é apresentada numa 

série limitada de 20 peças feitas à mão por um artesão único. (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 161 VERSAILLES (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 162 VERSAILLES (pormenor) (Bocadolobo, 2010)  
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Fig. 163 DIAMOND Sideboard (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 164 DIAMOND Sideboard (pormenor) (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 165 ROYAL dinning table (Bocadolobo, 2010)  

 

 
Fig. 166 ROYAL dinning table (pormenor) (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 167 HERITAGE Cabinet (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 168 HERITAGE Cabinet (Pormenor) (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 169 CROCHET Chest (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 170 CROCHET Chest (pormenor) (Bocadolobo, 2010) 
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Fig. 171 BROOKLYN  Mini Bar (Bocadolobo, 2010) 

 

 
Fig. 172 BROOKLYN  Mini Bar (Bocadolobo, 2010) 
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20. Conclusão 

 

De acordo com o estudo efetuado nesta investigação concluiu-se que o Design de 

mobiliário foi sofrendo diversas mutações ao longo dos tempos reflexo das mudanças 

político-sociais e das crescentes evoluções tecnológicas. Os precedentes históricos 

revelam-nos o quanto foram importantes as técnicas produtivas artesanais e tradicionais na 

contextualização e na compreensão das sociedades. 

Verificou-se a necessidade de analisar peças de mobiliário que se relacionassem 

mais intimamente com os valores culturais e patrimoniais, recorrendo ás técnicas 

tradicionais e ás formas mais próximas da arte e do artesanato. Houve também uma 

necessidade de humanizar mais os objetos, atribuindo-lhes atributos decorativos que se 

envolvessem emocionalmente e fisicamente com o consumidor, essa preocupação pode ser 

observada atualmente, nas novas tendências que estão a surgir, na produção de mobiliário 

contemporâneo, em que os artesãos têm vindo a aplicar os seus conhecimentos e técnicas 

que estavam a ficar esquecidas, como pormenor diferenciador e de maior relevância na 

beleza e na estética do móvel. 

Os processos de fabrico foram evoluindo ao longo dos tempos com as ferramentas a 

sofrerem alterações para atingir um maior desempenho e a revolução industrial foi o 

culminar da maior mudança do processo produtivo desde a antiguidade. Foi a responsável 

pela mudança do modo de vida das sociedades a partir da segunda metade do século XVIII. 

A principal preocupação nessa altura era retirar o processo produtivo de execução manual 

e passar a ser a máquina a assumir esse papel com o intuito de eliminar o erro humano e 

atingir uma maior rapidez na execução das atividades produtivas. As modificações foram 

de tal ordem significativas a nível evolutivo nesse campo da produção mecanizada, 

trazendo um maior comodismo, uma enorme exploração das matérias-primas e bastantes 

modificações das estruturas económicas e sociais da época. Provocou ainda mudanças na 

estruturação desordenada das cidades com a deslocação das pessoas para os grandes 

centros industrializados e um aumento consequente da poluição sonora e ambiental. A 

produção industrializada veio substituir a mão-de-obra especializada dos artesãos, fazendo 
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decair a qualidade dos produtos, pela mão-de-obra barata e mal remunerada, conduzindo os 

trabalhadores a uma deficiente qualidade de vida. 

Verificou-se que o papel do trabalhador foi remetido para segundo plano com a 

massificação dos objetos e a produção em série, passando a ser a produção industrial e a 

mecanização o principal foco de atenção numa sociedade que se ia transformando 

economicamente com uma consciência mais capitalista. Toda esta evolução contraiu uma 

crise de valores que se implantou no seio da sociedade. 

Os valores tradicionais estavam a perder-se e a relação com os produtos estava a  

ficar despersonalizada, por isso insurgiu-se um movimento que veio contrariar esta fase de 

avanço que descaracterizava os objetos e voltou a trazer um retorno dos saberes 

tradicionais e uma mão-de-obra mais qualificada. O movimento Arts and Crafts, veio 

apelar para a necessidade de se preservar, face a este avanço tecnológico, as raízes 

tradicionais das técnicas e a importância da cultural mais artesanal na concepção de 

artefactos que mantenham um maior contato com a cultura e com o património a preservar. 

Como vimos neste estudo, parece que a história se repete um pouco nos tempos 

atuais. O avanço tecnológico evoluiu bastante, a industrialização esta cada vez mais 

avançada e os produtos têm vindo a ser desenvolvidos a um ritmo alucinante. Os materiais 

estão a ser transformados de dia para dia e a sofrer mutações incríveis. Os produtos 

desenvolvidos tecnologicamente têm demonstrado que a ciência e a engenharia, tem-se 

aliado para nos dar o maior conforto, com a rapidez das novas técnicas industriais 

conseguem ter um produto que demoraria á alguns atrás anos a produzir, em poucos 

minutos. No entanto verificamos que a vida útil destes produtos é cada vez menor, são 

produtos que em pouco tempo deixam de ter valor, tornam-se descartáveis. 

No mobiliário, tem-se verificado que a sociedade consumista em geral, também tem 

seguido um padrão de escolha não muito racional, na seleção dos móveis para o seu lar, 

muito por culpa da conjuntura económica, bem como pelo modo de vida acelerado em que 

vivemos, não têm muita opção de escolha senão adquirirem produtos baratos e que na 

maioria das vezes são da fraca qualidade e pouco duráveis. Esses produtos não se 

identificam nem criam relações de afetividade duradouros com quem os consome, passam 

muitas por se degradarem e tornarem-se obsoletos rapidamente, havendo uma necessidade 
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de os substituir. Muitos desses produtos são despojados de qualquer pormenor que os 

caracterizem e os identifiquem com a cultura vivencial e tradicional de um povo. Passam 

despercebidos no tempo, não trazendo nenhum detalhe que os faça recordar e ficar em 

memória. 

Visto a situação demonstrada pelos factos vivenciais e históricos na evolução das 

técnicas produtivas do mobiliário e suas características funcionais e estéticas, na relação de 

como isso se reflete no modo de vida de toda sociedade, verificamos que há uma 

necessidade de seguir um caminho mais consciente na elaboração e na área criativa 

produtiva do mobiliário. Essa consciência tem vindo a ser demonstrada por algumas 

empresas, que nos últimos tempos se tem revelado como fator diferenciador pelo conceito 

criativo que têm incutido nas suas produções. Ainda são poucas, mas a relevância e 

destaque que têm tido é merecedor, pelo esforço que vêm fazendo no sentido de se 

implantarem e manterem no mercado competitivo que temos. 

As empresas e marcas ligadas ao mobiliário, com um conceito mais consciente dos 

valores identitários de uma cultura, que começam a surgir, pertencem a um nicho de 

mercado que tem vindo a demonstrar uma preocupação em preservar as técnicas 

tradicionais em prol de manter associada uma identidade mais intimista e envolvente entre 

os seus produtos e os clientes. As técnicas artesanais não pretendem competir com os 

processos mecanizados, antes pelo contrário, pretendem sim aliar-se á produção industrial 

tecnologicamente avançada, proporcionar a concepção de produtos que combinem ambas 

as técnicas a fim de apresentar um produto que contenha um valor cultural de 

características identitárias e por outro lado, acompanhar as necessidades de um mercado 

emergente no contexto tecnológico mais avançado, conseguindo preservar e aplicar as 

técnicas ancestrais da nossa cultura imaterial.  

O Designer de Mobiliário promove essa ligação, contribuindo para a unificação das 

técnicas artesanais com as técnicas mais avançadas da indústria, juntando os 

conhecimentos adquiridos e transmitidos pelos artesãos, á execução rigorosa da máquina. 

É essencial que esta nova geração de designer consiga unir as capacidades de projeto 

criativo com os meios de produção mais modernos. O design contemporâneo deve por isso 

estar em sintonia com as necessidades atuais emergentes e adquirir o conhecimento íntimo 
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das questões sociais, técnicas e artísticas para satisfação dos desejos psíquicos, materiais e 

assim atingir o objetivo comum que é ter uma melhor qualidade de vida. 

Existem marcas de mobiliário que se têm vindo a destacar através de um design 

arrojado, combinando a irreverência e a tradição. O design criativo faz rejuvenescer a 

sabedoria dos artesãos, os novos materiais e acabamentos contrastam com as aplicações 

formais clássicas, libertando-as do seu conceito restrito e transpondo-as para a época atual 

imbuídas de valor cultural. A marca assume particular importância tendo a função de 

identificar os produtos e serviços prestados diferenciando-os da concorrência. 

A simbologia apresentada através do nome ou logótipo identifica a marca, 

destacando-a e posicionando-a no mercado para que o consumidor mais facilmente a 

reconheça. 

Os símbolos e marcas que identificam um determinado estilo de mobiliário, estão 

presentes na sua concepção, transmitindo sensações e mensagens visuais conotadas de 

forma coerente atingindo assim o seu objetivo. Assim sendo tem havido uma vontade de 

retornar a ter uma relação mais envolvente entre consumidor e produtor. O detalhe 

conseguido minuciosamente pelo artesão e o cuidado em aperfeiçoar o pormenor mais 

complexo constitui uma mais-valia nessa relação de aproximação entre a tradição e a 

tecnologia. 

O mobiliário passa a ter outra importância e significado, aproximando a dimensão 

material da relação humana, havendo assim um equilíbrio, contrariando a substituição 

rápida de bens, tornando-os a vida melhor e mais sustentável. 
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