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DECIFRA-ME OU DEVORO-TE: EXTRAVAGÂNCIAS E EXIGÊNCIAS DOS 
OBJETOS DO MAL 

 
 

Marize Malta – EBA-UFRJ 
 
 

RESUMO: Alguns objetos do mal, diferente de serem de fácil aproximação e permitirem 
fruição amena e simpática, demandam questionamentos, dúvidas e esforço de 
compreensão. A partir da seleção de alguns objetos do século XIX, presentes em acervos 
públicos, com ênfase em coleções encontradas no Rio de Janeiro, pretendemos refletir 
sobre peças de artes decorativas que retiram o observador-vedor de sua zona de conforto, 
requerendo concentração e dedicação para decifrá-las e, no processo, apontam caminhos 
para libertá-lo. 
 
Palavras-chave: objetos do mal; objetos enigmáticos; objetos extravagantes; artes 
decorativas 
 
 
ABSTRACT: Some evil things, different from being easy to approach and allowing mild and 
friendly enjoyment, demand questions, doubts and efforts of understanding them.  Based on 
the choice of some objects of the nineteenth century founded in public collections, with an 
emphasis on Rio de Janeiro collections, we intend to reflect on pieces of decorative arts that 
draw the observer-seer from his comfort zone, requiring concentration and dedication to 
decipher them and, in the process, point paths to free him. 
 
Keywords: evil things; enigmatic objects; extravagant objects; decorative arts 

 
 

Objetos do mal 

Há alguns anos temos dado ênfase neste fórum a reflexões acerca de alguns 

objetos-obras, materiais, lugares e procedimentos de arte que se vinculam à 

categoria do mal, em suas várias nuances, no sentido de trazer à tona dúvidas a 

respeito de alguns objetos e estatutos que constituíram as bases da história da arte 

e permitir a consideração de situações antes evitadas ou praticamente proibidas no 

campo. 

A categoria foi reunida em inícios do século XX por um historiador da arte alemão, 

Gustav Pazaurek, afinado com o movimento que procurava ensinar ao público, por 

meio de exemplos, o que caracterizava a boa arte, justo pela sua antítese, 

mostrando o que denominou o gabinete do mau gosto, instalado no museu de arte e 

ofícios de Stuttgart.  Pazaurek não foi pioneiro na proposta, mas seguidor das 
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premissas desenvolvidas no século XIX por alguns articuladores que acreditavam no 

poder redentor da bela arte, e no seu papel de lapidar gostos e comportamentos 

capazes de alcançarem os patamares desejados de civilização.  John Ruskin e 

William Morris foram os personagens mais conhecidos a defenderem a importância 

de uma arte não elitista, menos complexa e exacerbada, apta a ser fruída em casa 

ou no trabalho, adentrando-se pelo cotidiano de todos os estratos sociais. As peças 

extremamente elaboradas, com diversos elementos ornamentais e diferentes 

detalhes formais e plásticos, muitas vistas como extravagantes, comuns de serem 

encontradas nas exposições universais e no mercado, foram condenadas e 

identificadas como desprovidas do toque da bela arte. 

De acordo com a prática pedagógica oitocentista, apresentavam-se imagens das 

duas modalidades de composição – a boa e a má – de modo a que o teor da lição 

fosse melhor aprendido pelo método comparativo.  Várias gramáticas para criação 

artística e decorativa empregavam a prática. Henry Mayeux, Charles Blance Henry 

Havardse utilizaram do artifício, pondo em confronto objetos e situações de 

composição do bem e do mal. Muitos desses manuais serviram de guia aos alunos 

das academias oitocentistas, com os quais procuravam lapidar seus olhares para a 

boa arte1. Nesses compêndios, bem e mal se justapunham e criavam relações 

diversas e adversas. 

Na mesma trilha, Pazaurek elaborou, além do gabinete repleto de exemplos de 

objetos do mal, o livro “Guterundschlechter Geschmackim Kunstgewerbe” (Bom e 

mau gosto nas artes e ofícios), editado em 1912. Nele, o autor procurava disseminar 

todos os resultados ajuizados como de mau gosto, subdividindo os erros em quatro 

categorias relacionadas a equívocos: materiais, construtivos, decorativos e de 

atitudes (kitsch). 

No prefácio, Pauzaurek já alertava que a demanda e disseminação do bom gosto 

em todas as áreas era uma das tarefas estéticas mais ilustres, com benefícios 

diretos para os avanços culturais e econômicos da nação. O livro não era dirigido 

para profissionais e estudantes de artes, como os manuais acima mencionados, mas 

para o público em geral. Imbuído do espírito de luta, Pazaurek se explicava que não 
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podia ficar de braços cruzados vendo as ervas daninhas se multiplicarem e 

esmagarem as belas sementes que desejavam germinar. Ficar parado seria uma 

ameaça à sua cultura. Para saber o que era bom gosto, era preciso, primeiramente, 

eliminar o mau gosto e, portanto, saber reconhecê-lo. Tal qual uma batalha, o 

conhecimento aprofundado das estratégias inimigas garantia melhor chance de 

vencê-lo ou exterminá-lo. Munido com essa tática, Pazaurek acreditava que haveria 

um mundo melhor se nele predominassem objetos do bem. Mas o mal não dá 

trégua. 

Dando prosseguimento ao estudo dos objetos do mal, escolhemos para esse 

encontro nos debruçarmos sobre objetos que, diferente de serem de fácil 

aproximação e permitirem fruição amena e simpática, demandam questionamentos, 

dúvidas e esforço de compreensão. São coisas que normalmente têm formas e 

composições que desgovernam as leis da beleza e da estrutura estável e equilibrada 

das linhas, optando por acúmulos, junções controversas e cujas funções não são 

imediatamente compreendidas.  A relação de aproximação com esses artefatos não 

é fluida, especialmente quando se trata de peças que pretendem servir a alguma 

operação: conter líquidos, impedir que papéis voem, permitir assentar o corpo, 

guardar uma joia, etc. 

Quando Pazaurek criou sua galeria de objetos do mal, as premissas modernistas 

sintetizadas nas manifestações “ornamento e crime”, de Adolf Loos, “forma segue 

função”, de Louis Sullivan, e “menos é mais” de Mies van der Rohe, estavam sendo 

fomentadas e disseminadas.  Tudo aquilo que se propusesse servir a alguma ação e 

não expusesse seu funcionamento com clareza, fosse despido de limpeza formal e 

não fosse sintético na sua proposta plástica, estava fadado ao desagravo.  Essa 

atitude focalizava a potência do objeto na sua operacionalidade, visto que ela 

deveria ser percebida com imediatez. Ao fazer uso da peça, sua constituição 

morfológica estaria a cargo da operação.  Objetos incompreensíveis ou exagerados 

ou extravagantes seriam, diante dessas premissas, todos do mal. E boa parte dos 

objetos oitocentistas congraçaram dessas prerrogativas. 
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A falta de clareza formal tradicionalmente se vinculou à antítese clássica e, portanto, 

os objetos de índole maneirista, barroca e rococó se adequariam a essa pretensa 

confusão formal2, cujas sobrecargas ornamentais foram reativadas nas práticas 

artísticas do século XIX.A jarra cabeça de elefante (fig.1), no Metropolitan Museum 

de Nova Iorque, e a jarra Beethoven (fig.2), no Museu Nacional de Belas Artes do 

Rio de Janeiro, podem ser consideradas semelhantes quanto ao quesito 

extravagância. A primeira, do século XVIII, é peça de porcelana da manufatura de 

Sèvres, moldada por Jean-Claude Duplessis, e a segunda do século XIX, é obra em 

faiança, realizada pelo artista português Bordalo Pinheiro, em sua fábrica em Caldas 

da Rainha, Portugal.  Suas formas e/ou dimensões inesperadas exercem, justo por 

suas linhas e combinações fora do comum, reações arrebatadoras. A extravagância 

é uma das provocações do efeito medusa (LEPPERT: 20), condição simultânea de 

atração e repulsão que uma imagem pode exercer sobre nós. Por mais que 

possamos ter sido educados a apreciar o belo ensinado nos manuais, tais objetos 

estranhos podem primeiro nos espantar e tememos fitá-los diretamente, mas não 

conseguimos despregar os olhos deles, pois desafiam nossas expectativas e 

ficamos ensimesmados nos perguntando como alguém pode ter pensado em 

compor daquela maneira. Aquilo que não conseguimos compreender de imediato, 

força-nos a mergulhar nos seus apelos visuais. 
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Figura 1 – Jarro com cara de elefante (uma de um par). Jean-Claude Duplessis, Manufatura de Sèvres, França – 

c.1758. H=39,5cm. Metropolitan Museum, New York. 

Figura 2 – Jarra Beethoven. Rafael Bordalo Pinheiro, Sociedade Fabril das Caldas da Rainha, Portugal – 1895. 

H=230cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

 

No processo frenético de criar objetos para um mercado em constante crescimento, 

formado por diferentes demandas de gosto e personalidades, muitos objetos 

oitocentistas depositaram no caráter de novidade e extravagância uma garantia de 

atrativo para o consumo. Igualmente, certos artefatos produzidos em casa, por mãos 

habilidosas, incorporaram o gosto pelo acúmulo e pelo caráter de fantasia (fig. 3); 

para alguns, objetos domésticos do malou uma arte doméstica do mal. 

 

Figura 3 – Almofadas de pé, usualmente empregadas em fins do século XIX nas casas senhoriais no Rio de 

Janeiro, frutos de trabalhos de agulha, envolvendo diferentes tecidos, costuras, apliques e bordados, para a 

realização de verdadeiras esculturas têxteis.  Detalhe da fotografia do Salão Nobre da casa de Rui Barbosa. 

Revista O Tempo, 15/01/1924. Fundação Casa de Rui Barbosa. 

 

Francis Haskell lembra o quanto a beleza foi fator de sedução da arte, atraindo 

amantes, estudiosos e colecionadores, mas também sua perdição, na medida em 

que, por vezes, dificultaria enxergar a ‘verdade’ encoberta por sua imagem de 

magnetismo (HASKELL: 363). Teria a bela arte o poder de petrificar o pesquisador 

que, não tendo resistido ao seu encanto, seria seduzido por seu olhar? Contudo, não 

só os objetos belos têm esse poder.  A estranheza também tem seu dote. Os objetos 
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estranhos e enigmáticos atraem olhares curiosos que se rendem às suas anomalias 

e podem acabar se perdendo nas suas redes de ilusão. Muitos deles são 

extravagantes e, como tal, parecem exigir do observador/historiador da arte que 

permaneça vagueando por suas linhas, superfícies, cores, até estar sob seu inteiro 

domínio. Não servem para distração estética, mas para serem decifrados. Mais do 

que do bem e da beleza, são exigentes artefatos do mal. 

Objetos imbricados, de formas complicadas e pouco claras; coisas repletas de 

detalhes, com muitas informações e conformadas de modo arbitrário, sem denunciar 

suas possíveis serventias ou a dificultá-las; peças que querem estar além do 

convencional e externam sua condição excêntrica de estar no mundo por meio da 

eleição de mecanismos complicados ou soluções enigmáticas. Com esse perfil, 

várias dessas pequenas caixas de pandora buscam quebrar nossas resistências e a 

nos surpreender como objetos de pura fantasia. 

Muitos objetos, aos olhos modernistas, de tão distantes de formas que elucidassem 

sua função prática, transformaram-se em potenciais enigmas, visto que não 

facilitavam reconhecer de imediato suas ações, enfatizando a experiência visual, a 

percepção de suas formas, seus materiais, seus detalhes que deveriam ser 

minuciosamente observados para serem decifrados. Eram objetos-esfinges. 

Decifra-me ou devoro-te 

As esfinges, seres fantásticos que conjugam animais de espécies diferentes ou 

partes humanas com animais, são a corporificação de proteção e poder, no Egito, e 

de destruição e infortúnio, para os gregos. Apesar das duas acepções, a figura 

mitológica é de origem grega. Para os gregos, essas criaturas híbridas seriam 

formadas por um rosto e busto de uma bela jovem, combinados com corpo de 

cadela ou leoa, garras de leão e asas de águia.  Como um ser destrutivo, ameaçou a 

região de Tebas, devorando todos que não soubessem responder a seu enigma. A 

palavra é proveniente do grego “sphingo”, que significa estrangular, ou seja, 

interromper, sufocar, tirar a vida.  
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Alguns objetos do mal se inspiraram na própria esfinge, estabelecendo uma 

conjunção inusitada de formas, a partir da representação de uma cabeça de mulher.  

Um exemplo de objeto-esfinge em termos morfológicos é o que pode ser encontrado 

na coleção Jerônimo Ferreira das Neves, do museu D. João VI. Trata-se de uma 

peça de porcelana (fig. 4), de pequena dimensão, que congrega uma cabeça 

feminina esculpida e carnada com um encurvado cilíndrico, semelhante a um corpo 

de lagarta, e uma base centralizada também cilíndrica, ambos decorados com 

pequeninas flores policromadas, salpicadas em meio aro calhas roxas e douradas, 

que cercam um medalhão com uma cena.  A mistura incomum fez sucesso no 

século XVIII e servia como cabo de sombrinha ou bengala e ganhou versões 

revivalistas no século XIX. Somente quando deciframos suas formas de uso e como 

foram solucionadas ao logo dos tempos, podemos começar a compreender sua 

conformação.  O cabo em questão, provavelmente da manufatura de Meissen, na 

Alemanha, era próprio para uso das damas refinadas, visto o material delicado e o 

modelado definido.  A fôrma da peça permitia fabricar vários exemplares idênticos, 

mas com o artifício das cores de cabelos diferentes e ornamentações diversificadas 

admitia personificações.   Cada dama podia ter o seu exclusivo cabo de bengala ou 

sombrinha, um artefato quase tão artificial quanto a própria peça. Assim, 

conhecendo melhor suas conformações, a temida esfinge ganhava ares ingênuos. 
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Figura 4 –Cabo de sombrinha ou bengala em porcelana. 7,4 x 10,3cm. Registro MDJVI 001360. 
Coleção Jerônimo Ferreira das Neves. Museu D. João VI, Escola de Belas Artes, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

É com Édipo Rei, de Sófocles, obra criada por volta de 427 a.C., que o enigma da 

esfinge se eterniza e é traduzido pela célebre frase: “decifra-me ou devoro-te”. A 

astúcia de Édipo resolve a charada, aniquilando a existência da esfinge, e como 

prêmio, transforma-se em rei e desposa Jocasta, a própria mãe, um verdadeiro 

infortúnio.  Ao decifrar o que não deveria ser conhecido, ao usar de seu intelecto 

para ultrapassar a natureza do mistério do mundo dos deuses, a profecia da qual 

Édipo procura fugir se concretiza. As relações entre saber e poder se intensificam na 

tragédia e perseguem as peças que colocam desafios para serem compreendidas. 

O mito da esfinge trata do processo de construção de alguns sentidos, na medida 

em que o mito se desdobra em várias simbologias. A esfinge pode ser a feminilidade 

pervertida, animalizada, tirana e cruel. De certo modo, uma espécie de vingança da 

situação social do sexo feminino na sociedade grega, com apenas um pouco mais 

de prerrogativas do que os escravos.  Podemos estabelecer uma analogia com 

alguns trabalhos manuais femininos, especialmente composições de arranjos florais 

feitos com tecido, conchas ou penas, em que as flores são representadas por meio 

de materiais diferenciados (manufaturados ou transformados), arranjados de modo a 

parecerem outras coisas (fig. 5).  Num primeiro momento, são singelos arranjos 

florais protegidos em redomas de vidro, mas são naturezas assassinadas e 

transformadas em outras verdadeiras naturezas mortas. 

Figura 5 – Quadro com arranjo em conchas e metal, representando vaso com flores, com fundo em veludo e moldura 
oval em madeira e vidro.  Instituto Feminino da Bahia. Agradeço a Luiz Alberto Freire pela imagem. 
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A esfinge também implica um modo de exercer vingança de certa tirania em relação 

à beleza feminina. A beleza poderia ser ferina, devorar e aniquilar os incautos.  

Assim, as feias poderiam ganhar alguma vantagem e não serem tão facilmente 

correspondidas à maldade.  Os objetos do mal se tornariam, mesmo impondo 

quebra-cabeças, menos ameaçadores do que as belas peças. 

O mistério que ronda o mito da esfinge se transpõe para certos objetos que não 

oferecem facilmente o entendimento da operação a que se propõe atenderem.  Um 

pequeno e delicado objeto, em forma de tronco de cilindro, esmaltado em azul 

cobalto com medalhão em fundo branco e ornamentação policromada e dourada, é 

à primeira vista, um objeto estranho, cujas formas não insinuam como pode ser 

acessado manualmente (fig.6).  A peça se assemelha pelas cores, proporção e 

linhas estruturais a xícaras de café em porcelana, mas com a menor aproximação o 

formato destoa da matriz.  As laterais são encurvadas em côncavo e a base é mais 

espessa, com anéis marcados, dando a ideia de uma base reforçada. Um pequeno 

orifício escuro indica uma possibilidade de algo a ser acessado. É um fecho. O 

objeto é uma caixa, especialmente um porta-anel, só reconhecido quando seu 

interior é aberto e é encontrado um revestimento de veludo e um círculo onde se 

encaixa o anel. É preciso se achegar e olhar com atenção os detalhes. Só assim o 

mistério é dissipado e o objeto compreendido na sua operação, a qual não é 

imediatamente percebida. É preciso ultrapassar o desafio do enigma. Entretanto, 

após a descoberta do mistério, entra-se em um estado de desconforto, pois a forma 

não se adequa à função, pelo menos em termos gestaltianos, e essa falta de 

harmonia deixa alguns incomodados. 
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Figura 6 – Estojo porta-anel (frente e lado). Porcelana e metal. Diâmetro-3,9cm. Registro MDJVI 001435. 

Coleção Jerônimo Ferreira das Neves. Museu D. João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ. 

Voltando à história dramática, como esfinge, mesmo vencida, seu poder devorou 

Édipo aos poucos com outras revelações nada gratas. Édipo acessou o mundo da 

revelação, da magia, da ficção, e pôde ter todo o seu passado esclarecido, 

percebendo ao longo de sua vida como rei, que matou o pai e se casou com a mãe. 

Ao sair de uma situação de sombra, esclarecido com a luz do saber, só enxergou 

desgraças e o mal que cometeu. O mal, assim, pode ser revelador. 

O herói também tem seu lado de vilão. Os bibelôs de pássaros empalhados (fig. 7), 

que impõem aos animais certa eternidade, graciosamente colocados em galhos 

retorcidos e equilibrados, protegidos por redomas de vidro ou gaiolas frágeis, 

representam a transmutação da vida silvícola em perfeitos bibelôs para bibliotecas e 

pequenos salões oitocentistas.  São peças que explicitam o extermínio da natureza 

vivente ao assassinar seres vivos para serem empalhados e estarem ao alcance das 

mãos e dos olhos na domesticidade, constituindo-se em verdadeiras naturezas-

mortas. Todo bem tem um mal que o acompanha. O feio, o mal e a desarmonia são 

partes integrantes do jogo da arte.  
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Figura 7 – Gaiola em metal dourado com arranjo de pássaros empalhados. Típico bibelô das casas senhoriais 

oitocentistas. Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, Porto, Portugal. 

 

A mesma figura que revela a desgraça é vista como sol, proteção, realeza, 

sabedoria.  Aquela esfinge que propõe o desafio de ser descoberta procura quebrar 

nossas resistências passivas e nos incitar à ação. Precisamos rodear, olhar de 

vários ângulos, passar os dedos, mexer, interagir com os objetos do mal 

enigmáticos.  A surpresa pode ser grata. Um peso de papel com formas exageradas 

para a função pode nos chamar atenção para outros atrativos: a multiplicidade de 

cores salpicadas em suas superfícies; as diversificadas formas em relevos redondos 

que encobrem suas linhas; a delicadeza da decoração floral em ramalhetes e 

festões; paisagens longínquas, com enormes montanhas geladas transpostas em 

minúsculos painéis; muitas pedrinhas brilhantes. Ao manipularmos a peça, olhando-

a com minúcias, encontramos reentrâncias, cintilâncias, formas inusitadas, dourados 

reluzentes. É uma jóia. Parece coisa de realeza. Carregando-a nas mãos, 

percebemos seu peso além do necessário para impedir que papeis voem.  Há algo 
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mais a ser desvendado. Investigando detidamente, notamos um orifício circular num 

dos cantos da sua base. Ao vasculhar o acervo onde a peça se localiza, achamos 

uma chave que se encaixa perfeitamente. É uma chave para dar corda.  A jóia é 

uma caixa de música, cujo som é o trinar de um pássaro. Quando o som ecoa, uma 

tampa se abre e mostra uma diminuta escultura de um passarinho multicor.  O 

objeto não é um peso de papel qualquer. É obra suíça da década de 1840, de 

Charles Abraham Bruguier, um dos últimos grandes mecanicistas-ourives suíços, 

especializados na reprodução de cantos de pássaros em forma de caixas e pesos 

de papel. É um objeto de pura fantasia... E assim, um objeto do mal nos permite 

mergulhar no mundo da mais fértil imaginação. 

Como esse peso de papel, muitos outros objetos enigmáticos e extravagantes 

exacerbam nosso desejo de querer olhar e saber. Édipo, apesar da profecia que o 

acompanhou, não temeu a revelação da verdade, desafiando a esfinge e o próprio 

destino, sendo a corporificação do desejo de saber, como apontou Lacan. Desejo de 

saber que está relacionado com o desejo de olhar, o saber olhar. Não custa lembrar 

que, em francês, çavoir é semelhante (em termo de enunciação) a savoir. 
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Figura 8 – Peso de papel e caixa de música (imagem inteira e detalhes). Metal, esmalte, pedras, mecanismo, 

c.1840. Registro MDJVI 001410. Coleção Ferreira das Neves. Museu D. João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ. 

 

No final da tragédia, o herói de Tebas imputou a si a cegueira. Não havia mais nada 

de belo e bom que pudesse usufruir, pois já havia satisfeito todo seu desejo de 

olhar. Édipo não desejava mais enxergar e desfazer novas esfinges. Do mesmo 

modo que Édipo, nem todos os que lidam com história, teoria e crítica da arte estão 

propensos a vivenciarem a tragédia da decifração e preferem não ver os objetos-

enigmas ou, como costumamos chamar, os objetos do mal. Existem muitos objetos 

do mal por serem desvendados em museus e coleções, aguardando sair das 

sombras e quebrar nossas resistências de querer olhar-sabê-los. 
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Objetos não servem apenas a alguma operacionalização e nem se colocam sempre 

como subservientes aos seus usuários (fazer deles o que bem se entende).  Eles 

também podem alcançar um grau de complexidade e demandarem sacrifícios. Ao 

lidarmos mais proximamente com os objetos extravagantes e ao encontrarmos as 

soluções e resolvermos suas demandas, alcança-se o prazer da decifração e da 

sobrevivência no mundo sob outra perspectiva, na medida em que percebemos que 

não fomos devorados pelo cotidiano ordinário, repetitivo e boçal que insiste em 

sequestrar nossa imaginação.  

Os objetos do mal, as tragédias e as esfinges lembram que a vida é um contínuo 

processo de criação e destruição, de beleza e feiúra, de equilíbrio e desarmonia, de 

simplicidades e extravagâncias. Um ser devorador pode ter a face de uma cândida 

menina; um rei – Édipo Rei – pode ser na sua origem um ser de exclusão, a 

negação do outro (seus pais); a beleza e a verdade podem ser mais mortais do que 

a feiúra e a mentira; a arte pode ser tão encantadora quanto perturbadora, violenta, 

avassaladora e, assim, os objetos do mal merecem viver suas tragédias para 

poderem experimentar sua condição artística. É preciso decifrar enigmas.  

 

Figura 9 – Esferas rotantes ou esferas trabalho do diabo ou esferas quebra-cabeças. Produzidas na cidade de 

Guangzhou, China. Marfim, século XIX. Registro MDJVI 001398.  

Coleção Ferreira das Neves. Museu D. João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ. 

 

 
 
Notas: 

                                                           
1 Os livros dos três autores, assim como outros do gênero, encontram-se no acervo das Obras Raras da Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maiores informações, acesse a base das bibliotecas 
da UFRJ: http://www.minerva.eba.ufrj.br. 

http://www.minerva.eba.ufrj.br/


 
 
 

1745 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Vale lembrar que muitos objetos idealizados e produzidas nos séculos XVI, XVII e XVIII, maneiristas, barrocos 
e rococós estavam distantes das características formais normalmente atribuídas a essas linguagens, 
principalmente as referentes à exacerbação decorativa. 
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