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Checklist Projeto de Pesquisa: 

 

Título:  O ornamento no século XIX: o antigo e os usos do passado 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração:  

 

A pesquisa O ornamento no século XIX: o antigo e os usos do passado está vinculada ao grupo de 

pesquisa História da Arte: imagem-acontecimento e integra a linha de pesquisa Teoria e História das 

Artes Visuais do PPGAV/UDESC.  Dedicado a estudar um tema recorrente na cena contemporânea, o 

do Ornamento, o projeto tem como recorte específico as teorizações deste elemento elaboradas em 

meados do século XIX na Europa Central. Parte-se do pressuposto que tais teorizações contribuíram 

em demasia para a renovação de um discurso sobre a Arquitetura e para a construção de uma posterior 

historiografia da Arte. Pretende-se selecionar os discursos de três dos mais importantes teóricos da 

época sobre o tema, a saber, John Ruskin, Gottfried Semper e Owen Jones. Entende-se que tais autores 

elaboraram doutrinas em que o Ornamento é um elemento central, senão mais importante, na tarefa, 

crucial à época, de propor alternativas à crise expressiva da Arquitetura. Todos os três compartilhavam 

de uma epistemologia, num primeiro olhar, historicista, no sentido de que o estudo da história, das 

culturas do passado, não se encerrava em si mesmo, antes, era base ferramental para a elaboração de 

propostas que serviriam para orientar a prática artística. Dentre as culturas do passado estudadas, as 

referências na história antiga, ou seja, nos povos da antiguidade, tornaram-se centrais, haja vista o 

avanço das descobertas arqueológicas, bem como das pesquisas em História da Arte, a qual, por sua 

vez, também se via norteada por uma epistemologia historicista. O problema principal é compreender o 

modo como esses teóricos usaram o passado em seus discursos, elaborando uma teoria do 

conhecimento eurocêntrica sobre ornamento e arquitetura. Apesar de serem referências centrais sobre o 

tema, além de importantes fontes para o estudo do ornamento antigo, parte-se do pressuposto que 

nestes teóricos, assim como ao longo do século XIX, visões da Antiguidade foram construídas e 

reformuladas procurando atender a interesses e pontos de vista distintos. Investigar tais discursos nos 

possibilita compreender suas reverberações nas expressões contemporâneas. 
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