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Resumo 
 
Inicia-se com um panorama contextual do ornamento a partir do período modernista, onde 
começa a passar por uma revisão de valores, responsável, entre outros fatores, por 
contribuir à ascese em discussões no contexto da historicidade da arte pós-moderna. 
Amplia-se a discussão do ornamento, destacando sua contribuição às questões simbólicas 
da ordem do sensível, que, devido ao resgate de sua utilização por parte da crítica pós-
moderna, é responsável por evidenciar uma interessante e natural tendência ao equilíbrio 
entre os conceitos de forma e função, no que se refere ao conceito primordial de decoro, 
predominante ao longo da toda a história das artes decorativas ocidentais.  
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Abstract 
 
Begins with a context panorama of ornament starting from the modernist period, where it 
begins to pass for a revision of values, responsible among other factors, for contributing to 
the renewal discussion of historicity in the post-modern art. Enlarged the discussion of the 
ornament, detaching its contribution to the symbolic subjects the order of the sensitive, that 
due to the rescue of use on the part of the post-modern critic, it is responsible for evidencing 
an interesting and natural tendency to the balance between form and function concepts in 
what refers to the primordial concept of decorum, predominant along the history of the 
western ornamental arts.   
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Das conseqüências paradoxais modernistas; visão a partir do ornamento. 

Parte-se do pressuposto da importância que o estudo do ornamento é capaz de 

propiciar à reflexão sobre arte contemporânea1. Á luz da perspectiva pós-moderna, a 

reflexão sobre o ornamento, trabalhada de modo insuficiente ou incriminada pelos 

modernistas, merece atenção renovada. Mais recentemente tem sido motivo de 

intensos e riquíssimos debates intelectuais acerca da produção artística, científica e 

tecnológica em relação aos valores contemporâneos. 

Neste contexto, delineia-se um panorama sobre os principais aspectos do 

pensamento modernista em relação ao ornamento. Fundamentado no discurso de 
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designers, artistas, artesãos, arquitetos, historiadores, críticos e teóricos cuja 

reflexão esteve intimamente ligada à ornamentação, procura-se relacionar tais 

conceitos, à visão auto-questionadora e descentralizada2, própria do pensamento 

pós-moderno. Linda Hutcheon (1991), teorizadora da arte de nosso tempo, evidencia 

a distinção entre o pensamento modernista quando comparado à reflexão pós-

moderna, ao destacar o caráter provisório que configura o pensamento 

contemporâneo: 

Modernistas [...] em seu desejo paradoxal de atingir valores estéticos e 
morais estáveis, mesmo em vista da percepção que tinham sobre a inevitável 
ausência desses valores universais. O pós-modernismo se distingue disso, 
não em suas contradições humanistas, mas no caráter provisório de sua 
relação a elas (HUTCHEON, 1991, p. 23). 

Por meio de uma analogia de equivalência entre as questões referentes à utilização 

do ornamento com as questões de estilo, revela-se como a história da arte foi se 

“embaralhando” com a psicologia da percepção. Reflexão que adquire importância 

fundamental, uma vez que é uma característica preponderante do pensamento pós-

moderno, no qual a linguagem estética, posta em evidência através das questões de 

estilo, resgata a recriação do ornamento. 

A linguagem na contemporaneidade, por se tratar de fator essencial à comunicação 

e expressão artística, principalmente a partir da intensa massificação das técnicas 

industriais, abre caminho para outra considerável reflexão: a relação estilística entre 

o objeto industrial, o artesanal e o propriamente artístico (DORFLES, 1988, p. 147). 

Modernismo e Ornamento 

A denominação um tanto subjetiva do termo Modernismo, naturalmente suscita uma 

ambigüidade, pois, derivado de outros conceitos como Modernização e 

Modernidade, sugere, além de questões relativas à arte, reflexões sobre o mundo 

moderno e sua cultura em geral. 

Sobre a semântica dos termos modernismo e modernidade, Pinheiro (2005), 

embasado na teorização de Kumar, atenta para o perigo em confundi-los: 

Modernidade e modernismo embora usados como sinônimos e pertencendo 
ao mesmo domínio semântico, não são idênticos. “Entendo por „modernidade‟ 
– escreve Kumar

3
 – uma designação abrangente de todas as mudanças, - 

intelectuais, sociais e políticas – que criaram o mundo moderno. „Modernismo‟ 
é o movimento cultural que surgiu no ocidente em fins do século XIX e, para 
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complicar ainda mais a questão, constituiu, em alguns aspectos, uma reação 
crítica à modernidade” (PINHEIRO, 2005, p. 4).  

No período moderno a arte inicia uma mudança de sentido. Anteriormente vista 

como a maestria de alguma aptidão humana (conceito aristotélico), após o cubismo 

e os desdobramentos da revolução industrial, passa a ser entendida numa 

compreensão mais ampla, onde a estética, como discurso filosófico, visa cada vez 

mais a compreensão das grandes verdades universais em todos os âmbitos da arte 

em relação à vida. 

Luigi Pareyson, considerado um dos principais teóricos da estética contemporânea, 

recorda que “na Antiguidade e na Idade Média, a arte era confundida com os ofícios 

e as técnicas no conceito comum de um fazer”. No período de Setecentos, tratou-se 

de distinguir a arte das outras grandes atividades do homem, ou seja, “buscou-se 

distinguir e definir o sentido do belo”. Exemplo disso é a filosofia romântica, pois 

“construía-se de diversos modos a ordem dialética e a hierarquia entre arte, religião 

e filosofia”. Ou ainda como “nos últimos desenvolvimentos da filosofia idealista na 

Itália”, distinguia-se a arte dessas outras três “formas do espírito” (PAREYSON, 

1997, p. 30). 

Ainda sobre o papel da estética, como ciência da arte calcada no discurso filosófico, 

Pareyson salienta que “é fundamental também a exigência da extensão da arte a 

todos os campos da atividade humana, como atesta toda a história do homem”, 

principalmente as civilizações de alto sentido artístico, como a grega e a 

humanística. Nestas civilizações, “cada atividade se persegue, juntamente com o 

valor específico daquela atividade determinada”, diferentemente de como se observa 

numa idade como a nossa, onde “a renovação do gosto ocorre não apenas na arte 

propriamente dita, mas, sobretudo nos mais diversos âmbitos da vida, da decoração 

à arte gráfica e do desenho industrial às artes de massa” (Idem, ibidem). 

Neste sentido o modernismo inicia toda uma revisão de valores sobre o belo e o 

emprego dos elementos estilísticos pré-modernistas, dentre eles o ornamento.  É 

consenso por parte dos historiadores, que essa renovação do gosto principalmente a 

partir do século XX, inicia-se essencialmente devido à uma espécie de 

“deslumbramento” frente as “maravilhas” da máquina. 
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De acordo com o Manual de Ornamentación (1964) de F. S. Meyer, as 

denominações ornamento, ornamentario, ornamental, ornamentação, ornamentista, 

etc., derivam-se do verbo latino ornare, que significa adornar. Segundo Meyer, o 

ornamento é o adorno artístico; a ornamentação é o emprego do mesmo; o 

ornamentista é aquele que adorna; ornamental quer dizer aquilo que foi adornado 

artisticamente ou referente à ornamentação, enquanto “ornamentaria” ou teoria da 

ornamentação faz referência ao conceito global da arte decorativa (MEYER, 1989, p. 

1). 

Em arte, uma das maiores revoluções que o advento da máquina foi responsável por 

proporcionar, incide diretamente sobre o conceito de ornamentação. No período 

modernista, devido ao suposto “nivelamento” do que antes era considerado como 

artigo de luxo, o ornamento passa a ser produzido em grande escala pela máquina, 

fato que concede à ornamentação o status de elemento popularizador da arte. O 

objeto ornamentado, como artigo que até então somente a elite era capaz de 

usufruir, carregado de alto valor unitário, original e exclusivo que somente o trabalho 

e o sacrifício do artesão eram capazes de proporcionar, em tese, tornava-se 

acessível à massa. 

Na interpretação de Gombrich: 

Deste este punto de vista, una decoración hecha a máquina es un absurdo. 
[...] La hipocresía del lujo no fue considerada como una amenaza. Debe 
reconocerse que la producción barata en serie de lo que antes fueran 
artículos de lujo ofrecía una gran oportunidad. Las comodidades, y incluso los 
„símbolos de categoría‟ de los ricos parecían ahora estar al alcance de casi 
todo el mundo. [...] no debemos olvidar hasta qué punto fue la máquina un 
nivelador social (GOMBRICH, 1980, p. 62-3). 

Gilberto Paim, em A Beleza sob Suspeita (2000), sintetiza com precisão e clareza, 

boa parte da discussão sobre o ornamento no período modernista. Reproduzindo 

algumas pontuações do autor, delineia-se uma breve abordagem contextual com o 

objetivo de contribuir para o aprofundamento da questão neste período. 

Paim reconhece que “durante a fermentação, a eclosão e o triunfo oficial do 

modernismo, o ornamento não foi refúgio tranqüilo para a beleza”. Em paralelo à 

marcante ousadia na experimentação da arte, o ornamento constituiu uma “arena 

onde diversas forças puderam se manifestar, questionando e reformulando as 

fronteiras entre a arte e a natureza, a criação e a imitação, a representação e a 
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abstração, o trabalho alienante e o trabalho enriquecedor, a fruição estética e o 

consumo”. Fora a contribuição para a definição da arte, arquitetura e design4, “a 

tematização do ornamento forneceu elementos para a elaboração de abordagens 

críticas do mundo industrial“ (PAIM, 2000, p. 22). 

Já a partir da segunda metade do século XIX, os ornamentos haviam passado a ser 

feitos conforme as exigências da produção em série. O que transformou 

radicalmente sua configuração nas grandes cidades das Américas e na Europa. O 

artesão oficinal cedeu lugar ao operário industrial com função repetitiva. Artistas e 

arquitetos, que anteriormente eram solicitados na elaboração de projetos 

específicos, cederam lugar ao administrador da indústria e a uma mercadoria, 

produzida em larga escala e voltada ao consumo das mais variadas classes da 

população urbana. 

Conforme Paim: 

A disseminação das novas formas ornamentais deveria contribuir para 
embelezar as cidades e tornar os lares mais acolhedores num período 
dramático de refluxo da natureza, alta concentração de renda, crescimento da 
pobreza e avanço das modalidades propriamente modernas de poluição 
(Idem, op. cit, p. 13). 

Com o intuito de incentivar a consulta para a reprodução, a fim de atender a 

crescente demanda do mercado que visava incitar o consumo das classes urbanas, 

principalmente média e alta, foram publicados diferentes e inúmeros catálogos de 

padrões ornamentais (design patterns), representantes dos mais diversos períodos e 

civilizações históricas, fato que ocasionou uma verdadeira miscelânea na sua 

apropriação e utilização, pois não se respeitava os materiais, os suportes, os 

desenhos, tampouco sua finalidade. 

Passaram a ser compreendidos e utilizados como formas desmaterializadas e 

descontextualizadas, totalmente desvinculados do processo artístico. Verdadeiras 

fantasmagorias, foram assim batizados pelos críticos de arte e estetas da época. Tal 

conseqüência abre a reflexão moderna sobre a revisão de valores da decoração por 

meio da ornamentação, onde as mais divergentes opiniões foram responsáveis por 

construir a nova visão do ornamento na atualidade. (PAIM, 2000, p. 13-4). 

Owen Jones (1809-1874), designer, arquiteto e um dos mais influentes teóricos do 

século XIX, na tentativa de conter a utilização desmedida do ornamento, publicou 
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em 1856 a Gramática do Ornamento. O mais notável repertório de imagens 

ornamentais, incluindo um texto crítico introdutório, o qual visava interromper essa 

tendência mecanicista e despertar uma ambição mais sublimada5. 

Jones deixou claro que a intenção de seu trabalho era esclarecer a compreensão 

sobre os princípios fundamentais da ornamentação, salientando que os padrões 

bem sucedidos do passado deveriam servir de base para nortear novas criações, e 

não para serem copiados em suas formas literais. Gilberto Paim interpreta e sintetiza 

as 37 proposições intituladas “general principles in the arrangement of form and 

colour, in architecture and the decorative arts”, conforme o que Jones pregava: 

Que a composição ornamental deveria produzir uma sensação de “plenitude e de 

repouso ao olhar e à mente”; que as linhas deveriam “crescer e se desdobrar de 

modo suave e gradual”; que a construção do plano ornamental deveria “obedecer, 

em cada uma de suas partes e no todo, a uma geometria rigorosa que permanece 

oculta ao olhar”; que a harmonia do conjunto “depende da presença de elementos 

contrastantes”; que o modelo da composição deveria respeitar “a árvore frondosa, 

cujas ramificações originam-se de um mesmo tronco ou raiz; e que as flores e outros 

objetos naturais considerados belos só se tornam verdadeiros ornamentos quando 

são representados de modo abstrato e se submetem às regras gerais da 

composição” (PAIM, 2000, p. 18-9). 

Esta conscientização constitui um importante contraponto frente à visão 

vanguardista do ornamento. Compreendido como elemento supérfluo, acessório, 

passível de ser retirado sem comprometer a composição nem prejudicar o tema 

principal, com sua anulação, passa a ser compreendido como elemento essencial à 

beleza, uma necessidade inerente à personalidade humana, grande responsável 

pela satisfação do fruir estético. 

Nesta fase, as fronteiras entre as artes decorativas, o design, a pintura e a 

arquitetura, eram constantemente colocadas em suspensão. Artistas, artesãos, 

designers, pintores e arquitetos, todos aqueles envolvidos com a produção 

ornamental procuravam colocar-se numa posição estável dentro da hierarquia das 

artes. Essa intensa reflexão crítica foi responsável por incitar um duplo propósito: ao 
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mesmo tempo em que inibiu, fomentou a produção ornamental, mas uma produção 

renovada e conscientizada. 

Neste momento histórico a definição das artes decorativas como artes menores, 

começou a ser posta em cheque. Desfez-se o foco sobre a pintura e a escultura; 

levantou-se questão sobre a obrigatoriedade mimética da arte; passou-se a valorizar 

a vontade da forma riegliana6 (Kunstwollen); desconsiderou-se o princípio da autoria; 

e evidenciou-se a circulação e transformação das formas através da miscigenação 

de culturas. Tornaram-se menos rígidas as fronteiras entre a arte ocidental e 

oriental, bem como entre a arte dos povos civilizados e dos primitivos, sem falar no 

reconhecimento das artes populares. Em suma, “a história do ornamento ampliou os 

limites históricos e geográficos da história da arte, identificando semelhanças e 

estabelecendo comparações inéditas entre formas que anteriormente sequer 

partilhavam de um mesmo conjunto” (Idem, op. cit, p. 22). 

Ornamentalismo: a conciliação pós-moderna entre forma e função 

Com o ressuscitar da pintura tradicional, e por conseqüência, o questionamento de 

seus fundamentos formalistas, o ornamento é resgatado ironicamente pelo pós-

modernismo, colocando novamente em suspensão a idéia de seu status de prestígio 

e de seu valor sublimado. Cabe ressaltar que é justamente este o papel do pós-

modernismo: ironizar para reavaliar as “verdades” do passado, a fim de lhes atribuir 

um valor mais preciso, mesmo que provisório e ciente de sua natural impossibilidade 

de mensuração. 

O resgate pós-modernista da ornamentação é exatamente o retorno irônico à 

fantasmagoria que, conforme Paim, “deixou em segundo plano o princípio 

modernista supremo da verdade dos materiais para resgatar procedimentos 

decorativos de superfície que brincam com a possibilidade de iludir mais do que 

realmente iludem” (PAIM, 2000, p. 120). 

Na década de 80, Robert Jensen e Patricia Conway (1982), observaram o resgate 

irônico do ornamento e sua utilização por parte de arquitetos, designers e artistas. 

Ornamentar ou decorar passa a ser um procedimento radical em oposição ao 

conservadorismo modernista, abrindo espaço para uma revisão de conceitos, e 

conseqüentemente para uma compreensão mais ampla: a comprovação do fato que, 
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ornamentar e decorar não são meros sinônimos, pois há sempre uma designação, 

por mais sutil que seja, onde pode-se revelar tal diferenciação. 

Sobre o nivelamento proposto por Jensen e Conway, atenta Paim: 

A indiferenciação entre “ornamentar” e “decorar” afirmada por Jensen e 
Conway contraria uma distinção fundamental do modernismo e revela uma 
nova disposição para reavaliar as fronteiras entre o que é intrínseco e o que é 
extrínseco à experiência da arte (PAIM, 2000, p. 120). 

Insistindo no uso "honesto" dos materiais e descartando todos os elementos 

"irracionais" como o ornamento, o foco do modernismo impiedosamente suprimiu o 

refinamento do detalhe em sua produção, subjugando a aparência das superfícies, 

sem levar em conta o caráter individual de cada peça. Com isso, procurava garantir 

a satisfação particular do consumidor, prescindindo as tolerâncias minuciosas que 

só o trabalho mais qualificado é capaz de agregar. O que os modernistas de cedo 

não puderam prever - e seus discípulos foram relutantes em admitir - é que a 

estética da máquina não poderia ser barata para a produção em massa (JENSEN; 

CONWAY, 1982, p. 12). 

Desde que o arquiteto americano Robert Venturi em 1966 observou que “menos é 

enfadonho” (“less is a bore”) num trocadilho em oposição ao lema modernista 

atribuído a Mies van der Rohe “less is more” (“menos é mais”), a utilização do 

ornamento e da decoração vem sofrendo consideráveis alterações substanciais. O 

ornamento passa a ser considerado, não mais como algo supérfluo, que se retirado 

não prejudica a estrutura da obra, mas sim, como elemento essencial e indissociável 

à composição da obra, principalmente no que se refere ao refinamento simbólico.  

Muitos artistas, trabalhando em azulejo cerâmico, pano tingido, miçangas, 

lantejoulas, entre outros materiais alternativos, estão abandonando suas telas e 

composições miméticas para cobrir paredes inteiras com formas padronizadas 

fantásticas. Com materiais associados mais freqüentemente as artes decorativas do 

que com as belas artes, as distinções tradicionais entre estes dois campos, 

apresentam-se cada vez mais intrincadas, até mesmo pelo fato de que muitos 

destes artistas, também concebem cadeiras, mesas, camas, e luminárias. Peças que 

livremente evocam a "utilidade" em potencial, permanecendo, contudo, ao mesmo 

tempo como objetos de contemplação. A esse novo, porém crítico ressurgimento da 

decoração através da utilização do ornamento em novos e provocadores contextos, 
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Jensen e Conway, o denomina: Ornamentalismo, isto é, basicamente a reflexão 

crítica tipicamente pós-moderna sobre o ornamento. (JENSEN; CONWAY, 1982, p. 

17). 

Segundo Jensen e Conway, o ornamentalismo é mais uma reação contra os 

fracassos mais óbvios do modernismo, entretanto, não é a própria rejeição do 

modernismo. Uma das razões do ornamentalismo poder ser considerado um 

fenômeno moderno, é a quebra cardeal das regras características do ornamento de 

todos os estilos históricos. Considerando o ornamento no início da produção 

modernista, segundo novas formas para as quais era aplicado, procurou reforçar ou 

complementar os estilos gótico, barroco, ou neoclássico. O ornamentalismo 

freqüentemente contradiz ou anula estas formas de aplicação. Além disso, a beleza 

visada pelo ornamentalismo remonta, até certo ponto, aplicações servis da estrutura, 

resgatando conceitos pré-modernistas anteriores aos séculos XVIII e XIX (Idem, op. 

cit, p. 18).  

Neste sentido, o renovado interesse no ornamento visa uma construção propositada 

da decoração. A decoração, aliada à tendência do ornamentalismo a fim de 

contradizer-se, reforça sua estrutura essencial e funcional. O ornamentalismo é 

importante, pois permite manter claras as distinções entre o que somente está na 

superfície das coisas do que realmente as coisas são, evidenciando o que é real do 

que é ilusão (mímesis). De acordo com Jensen e Conway, não é o uso diário da 

tecnologia que o ornamentalismo questiona, mas a tendência ao deixar a tecnologia 

ditar o que fazer com essa própria tecnologia, permitindo-a tornar-se um fim em si 

mesmo. O ornamentalismo “dança” na superfície de tecnologia enquanto a utiliza 

para negar sua aura. Ornamentalismo é um sinal de vida, não de acordo, e promete 

um futuro que parece muito diferente do que se conhece pela melhor fase deste 

século (Idem, op. cit, p. 21). 

Ao se referir ao resgate do ornamento como elemento erroneamente marginalizado, 

Gillo Dorfles afirma categoricamente que, O próprio fato de que a arte de hoje, 

“aparentemente reservada às elites, está cada vez mais a universalizar-se, é um 

dado significativo que por si só basta para explicar a generalização da arte, o que 

seria inimaginável em épocas anteriores à nossa”. Tal generalização, tanto do 

produto industrial, como do artístico, acarretam consigo uma generalização do estilo. 
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Neste sentido, julga necessário “que a forma exprima e semantize não só a sua 

função técnica e utilitária, como a sua função signo-simbólica”, mas também que, 

“por outro lado o elemento modular, pré-fabricado, de série, seja concebido sempre 

em função da sua integração num ambiente preciso” (DORFLES, 1988, p.147-150). 

Realidade ou Realeza? Qual é a real função do ornamento? 

Gombrich (1980) ao discorrer sobre o aspecto moral do ornamento cita uma cena do 

Mercador de Veneza de Shakespeare, onde os personagens são postos à prova ao 

terem que escolher entre um pesado baú ou uma caixa ornamentada em ouro, 

expondo assim, a antiga doutrina na qual o que importa não é o aspecto exterior, 

mas sim o valor interior. Para Gombrich, o ornamento pode ser perigoso, justamente 

porque tenta e engana a mente a fim de que se submeta sem a apropriada reflexão. 

Neste sentido adverte contra os desdobramentos da decoração, pois são um tributo 

à atração psicológica, que “pide que estemos en guardia porque pueden actuar 

demasiado bien” (GOMBRICH, 1980, p. 44). 

Segundo Gombrich, poucas civilizações se apresentaram dispostas a negar que o 

valor interno deveria ser reconhecido mediante a apropriada exibição externa: 

No solo los esplendores de reyes y príncipes, sino también el poder de lo 
sagrado ha sido proclamado universalmente mediante pompa y circunstancia. 
[...] Por consiguiente, el adjudicar las objecciones a la decoración a sus 
fuentes psicológicas e históricas, debemos tener en cuenta diferentes 
motivaciones. Allí donde la decoración es considerada como una forma de 
celebración, solo cabe elevar objeción contra ella cuando es inadecuada. La 
pompa se convierte en pomposidad y la decoración en mera cursilería cuando 
las pretensiones de decoración son infundadas (Idem, ibidem). 

Esta ambivalência a respeito da decoração acontece devido a uma divergência de 

pontos de vista frente a um conceito estritamente vinculado ao longo da história: o 

decoro. Do latim decorum, tem como significado principal a idéia de conveniência, 

mas também pode significar decência, dignidade, honradez, nobreza, brio 

(LAROUSSE, 1998, p.1786).  

O conceito de “decoro”, articulado pela primeira vez nas antigas escolas de oratória 

era muito debatido por Sócrates, que constantemente advertia seus discípulos para 

que estivessem atentos contra os atrativos da fala refinada, precisamente porque 

conhecia bem seus poderes de sedução. Os truques e ornamentos da oratória 

sofista facilmente podiam desviar o ouvinte do argumento principal que estivesse 

sendo tratado. Fato que, segundo Gombrich, caracteriza a primeira evidência de que 
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“los encantos del ornamento pueden ser utilizados para un propósito vil, a la 

sospecha de que una profusión de tales encantos tiene la probabilidad de ocultar un 

propósito vil” (GOMBRICH, 1980, p. 46). 

Na história da teoria retórica grega, tal constatação quase se converteu em prejuízo 

estético, pois a reação de puristas extremistas por pouco não aboliu toda forma de 

ornamentação, com a argumentação de que cadências rítmicas e imagens 

rebuscadas não passavam de truques para enganar o fruidor. Não fosse pelo árduo 

empenho de Cícero, responsável por mediar tal situação, fundando a influente 

doutrina do decorum, que segundo Gombrich, “plantea las condiciones bajo las 

cuales la ostentación es admisible e incluso necesaria, si bien apela al buen gusto 

para fijarle limites y vigilar sus escollos” (Idem, ibidem).  

Conforme se procurou evidenciar, a partir do período modernista, mais precisamente 

após revolução industrial, a atividade decorativa assim como muitas outras áreas de 

atuação do homem moderno entraram numa espécie de crise existencial. No caso 

daqueles envolvidos com a produção ornamental, observou-se que suas atividades 

ficaram como que numa situação entre-fronteiras, procurando quase que 

aturdidamente uma posição estável dentro da hierarquia das artes. Devido à intensa 

reflexão crítica que gerou, fomentou uma considerável revisão de conceitos relativos 

à produção ornamental, fato que acabou por colocar em cheque a tradicional 

doutrina relativa ao conceito de decoro, até então predominante ao longo da história 

das artes decorativas ocidentais. 

“Nem tudo que reluz é ouro”, é uma conhecida máxima moral, mas que 

frequentemente é distorcida para a idéia de que tudo aquilo que é digno de 

esplendor deve ser revestido de ouro. Conforme nos alerta Gombrich: 

La “joya más brillante” de la corona real nunca puede ser demasiado 
preciosa, pero precisamente porque es tan preciosa su uso en otros 
contextos puede constituir un “quebrantamiento del decoro”. Además, el 
vínculo entre lo apreciado y lo preciado tiene como su corolário el tabu sobre 
la imitación. El gasto debe ser real y no fingido. [...] Las imitaciones baratas, 
se convierten en metáforas para toda clase de engaño visual. Además, su 
fácil atractivo muestra la necessidad de un ojo discriminador, que pueda 
distinguir lo genuíno de lo falso y el sello de la digna artesanía de los burdos 
métodos simplificadores (GOMBRICH, 1980, p. 45). 

Gombrich ainda ressalta que tendemos a relacionar a chamada estética funcional 

com o movimento radical do século XX (Idem, op. cit, p. 47). Neste sentido, o atrito 
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entre a questão de uso e a contemplação, passa a ser uma questão perturbadora. 

Não é novidade que a estética funcional, em grande parte, é causa de todo um mal-

estar social e cultural da atualidade.  

A partir de tal constatação, García e Torre evidenciam que, ante a enorme 

avalanche de acontecimentos e de situações que estão se produzindo 

constantemente a volta do homem contemporâneo como conseqüência da evolução 

natural do gênero humano e dos progressos e conquistas da ciência e tecnologia 

modernas, “el espíritu del hombre parece verse atrapado en un callejón sin salida, 

impossibilitado para retroceder y peligrosamente deslumbrado para poder seguir 

adelante”. Para os autores, o homem luta a cada dia mais desesperadamente na 

tentativa de manter e conservar vivo seu espírito de individualidade e independência, 

“amenazado por esse concepto arrollador y gris que hoy hemos dado en llamar 

„masificación‟” (GARCÍA; TORRE, 1970, p. IX).  

Sobre a necessidade de retomada pelo espírito de individualidade e independência 

que o homem parece buscar na atualidade, Garcia e Torre evidenciam a importância 

que a ornamentação e as artes decorativas exercem sobre tal processo: 

Para preservar esta espiritualidad, para mantener vivo este sentimiento 
estético y subjetivo de unidad y de liberdad individual, nos hemos empenado 
en una lucha abierta por reivindicar todos aquellos princípios y 
condicionamientos de orden existencial, que, a nuestro juicio, tienden a 
revalorizar estas ideas espirituales. [...] A esta idea genérica de preservación 
espiritual tenemos que agregar algo muy importante que en el campo del Arte 
há sucedido em nuestro tiempo: la revolución estética que há dado al traste 
con aquella subordinación y exclavitud del hombre a princípios y leyes 
formales de la ciencia estética. [...] así como de los movimientos que han de 
integrar el Arte de Decorar, dificilmente podremos acceder a esos ideales de 
difusión y de consumo de Arte decorativo, que presuponemos como meta 
definitiva de nuestra superación espiritual (Idem, op. cit, p. IX-XX). 

O espírito do ornamento 

Consonante ao pensamento de García e Torre a respeito da luta do homem para 

não perder sua individualidade, Octavio Paz, prêmio Nobel de literatura, ao escrever 

o prefácio do primeiro volume, sobre artes decorativas da coleção espanhola 

História geral da arte (1996), ressalta que o culto ao maquinismo é um naturalismo 

às avessas, onde “utilidade se torna beleza inútil, órgão sem função”. É “pelas ruínas 

que a história se reintegra à Natureza. A afeição às máquinas e aparelhos em 

desuso não é só uma prova mais da incurável nostalgia que sente o homem pelo 

passado”, mas um atestado que revela “uma fissura na sensibilidade moderna; 
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nossa incapacidade para associar beleza e utilidade”. Para Paz, tal dilema se 

consagra uma dupla condenação: “a religião artística proíbe-nos de considerar belo 

o útil; o culto à utilidade leva-nos a conceber a beleza não com uma presença, mas 

como uma função” (PAZ, 1996, p. 8-9). 

A partir deste contexto Paz sustenta a égide de uma decoração conciliadora: 

A artesanía é uma mediação: suas formas não estão regidas pela economia 
da função mas pelo prazer, que sempre é um gasto e que não tem regras. O 
objeto industrial não tolera o supérfluo: a artesanía se satisfaz nos adornos. 
Sua predileção pela decoração é uma transgressão da utilidade. Os adornos 
do objeto artesanal geralmente não têm função alguma, é daí que, obediente 
à sua estética implacável, o desenhador industrial os suprima. A persistência 
e proliferação do adorno na artesanía revelam uma zona intermediária entre a 
utilidade e a contemplação estética. Na artesanía há um contínuo vaivém 
entre utilidade e beleza; esse vaivém tem um nome: prazer. [...] O prazer que 
nos dá a artesanía brota de uma dupla transgressão: ao culto da utilidade e à 
religião da arte, a cicatriz quase apagada que comemora a fraternidade 
original dos homens (Idem, op. cit, p 9). 

A artesania ou o produto da arte decorativa, a ornamentação, tem como propósito 

primordial estimular a sensibilidade pessoal e a fantasia, desviando o objeto de sua 

função e interrompendo, temporariamente, seu significado. Interrupção que têm 

como finalidade incitar outra espécie de sensibilidade: a imaginação. Essa perpétua 

oscilação entre forma e função, uso e contemplação, beleza e utilidade, prazer e 

serviço, por se fazer acessível a todo e qualquer indivíduo permite à decoração dar 

lições de caráter social. 

Ainda há poucos anos a opinião geral era que a artesania estaria condenada a 

desaparecer devido às atividades cada vez mais diversificadas da indústria. Hoje 

ocorre precisamente o contrário: os objetos feitos à mão são cada vez mais 

valorizados no mercado mundial. Segundo Octavio Paz, a volta à artesania nos EUA 

e na Europa Ocidental é um dos sintomas de grande transformação da sensibilidade 

contemporânea. “Estamos perante outra expressão da crítica à religião abstrata do 

progresso e à visão quantitativa do homem e a natureza. Certo que para sofrer a 

decepção do progresso deve-se passar antes pela experiência do progresso” (Idem, 

op. cit, p. 11). A esta questão pode-se considerar o fato do aumento crescente no 

número de doenças psíquicas geradas pelas conseqüências do progresso 

desmedido. Neste contexto, surge a necessidade de uma medida terapêutica, em 

prol da profilaxia mental nas atividades e comportamentos dos modernos núcleos 



2483 

 

sociais. Tais fatores por constituírem uma exigência de ordem psíquica, intelectual, 

emocional ou estética, fundamentam-se precisamente nos princípios da decoração. 

Desta sorte, García e Torre julgam estar autorizados a estabelecer em caráter de 

axioma: 

[...] una sociedade en la que el arte decorativo se halle evidentemente 
desarrollado y difundido, alcanzando a todas las esferas y estrato sociales, 
será una sociedad mejor, una sociedad que gozará de un mayor bienestar y 
por lo tanto de una mayor prosperidad, todo lo cual contribuirá 
indudablemente a un modo o estilo de vivir más feliz de sus componentes 
(GARCÍA; TORRE, 1970, p. 209-10). 

Por esta razão, a ornamentação, além de agregar valores e virtudes em diversos 

campos específicos, artístico, social, econômico, cultural, também possui um grau 

educativo, já que a utilização do efeito decorativo é responsável pela formação do 

gosto estético, que, por sua vez, contribui na formação moral do indivíduo, 

propiciando o equilíbrio relativo essencial à saúde. É fato, e a história nos mostra, 

que as civilizações mais cultas e adiantadas, foram sem dúvida exímias praticantes 

da arte de decorar. 

                                                           
 

Notas: 

1
 Cientes das distinções semânticas, os termos contemporâneo e pós-moderno poderão ser admitidos como 

equivalentes no intuito de tornar a discussão mais fluida, mas lembrando que não devem ser entendidos como 
sinônimos. Mesmo porque, ainda hoje, não há consenso total sobre a definição do termo pós-modernismo, ou 
tampouco, contemporâneo para expressar um período artístico subseqüente ao modernismo.   

2
 Vide: HUTCHEON, 1991. 

3
 Vide: Krishan Kumar. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna; Novas teorias sobre o Mundo 

Contemporâneo. Rio de Janeiro, Zahar, 1997. p. 79. 

4
 A inter-relação entre design e ornamentação é conceitualmente mais profunda do que se parece. Apesar do 

primeiro emprego da palavra designer, registrado pelo Oxford English Dictionary datar do século XVII, o termo se 
manteve infrequente até o início do século XIX, “quando surge primeiramente na Inglaterra e logo depois em 
outros países europeus um número considerável de trabalhadores que já se intitulavam designers, ligados 
principalmente, mas não exclusivamente à confecção de padrões ornamentais na indústria têxtil”. Vide: 
CARDOSO, 2008, p. 22. 

5
 Vide: JONES, Owen. Grammar of Ornament. Londres: Slovaquia: L”Aventurine, 2006. 

6
 Com a função de formar um acervo pioneiro na promoção das artes decorativas a fim de influenciar 

positivamente o design, Riegl (1858-1905) é considerado um dos principais teóricos sobre o ornamento. 
Surpreendeu os acadêmicos e historiadores de arte de sua época, ao demonstrar consistentemente que o 
ornamento possuía uma história legítima. 
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