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ECLETISMO – Séc. XIX 

UM ESTILO OU VÁRIOS? 



ECLETISMO – Séc. XIX 
O SÉCULO XIX  

 

Século de grandes transformações socioeconômicas -> aumento populacional, grandes 

invenções e descobertas  (máquina a vapor, eletricidade, ferrovias, telégrafo, 

telefone, etc); 

Telégrafo Ferrovias 
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O SÉCULO XIX  
 

Revolução Industrial  (inicialmente na Inglaterra):    

 

• pequenas oficinas artesanais -> fábricas 

• ferramentas -> máquinas 

• fontes de energia (água, vento e força humana) -> carvão e eletricidade 
 

Reflexo nas artes:   momento de mudanças (transição)  -> liberdade de escolha  

Urbanização 

(êxodo rural) 
Desenvolvimento do transporte e 

dos meios de  comunicação 
Avanços  medicinais 
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O PERÍODO ECLÉTICO 

 
A palavra ecletismo deriva do grego “eklektikós”, de “eklego”, que significa 

“escolher”; 

 

Nas artes: possibilidade de escolha de vários estilos anteriores, sem 

necessariamente misturar vários elementos em uma única obra; 

 

 Fazer o que foi feito antes, mas com outras técnicas-construtivas ou 

novos materiais; 

 

 

 

 

Revivalismo: prática que consiste no uso de formas, figuras e soluções técnicas 

de uma determinada época do passado, admiradas por sua excelência, para 

solução de um problema presente. 

Neoclássico, Neogótico, Neobarroco, etc.. 
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Neoclássico 

..1800... 

Neogótico 

Neobarroco 

Neoromânico 

Realismo 

Romantismo 

PERÍODO ECLÉTICO OU ECLETISMO 

...1900 
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ARQUITETURA DO PERÍODO ECLÉTICO 

 

- Arquitetura Neogótica 

 

Igreja de St. Oswald, Liverpool, Inglaterra – 

1840 - 1842. 

- Elementos góticos: verticalidade da torre, 

arcos ogivais, tijolo de barro, planta em 

cruz latina; 

 

- Inovações:   Estrutura metálica (aço); 

               Relógio; 
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- Arquitetura Neobarroca 

 

Ópera de Paris, Paris, França – 1857-1874. 

- Elementos barroco: elementos clássicos (ordens gregas, arcos, simetria), exagero, 

monumentalidade; 

 

- Inovações:   - Diversos elementos em ferro fundido; 

- Como o terreno era muito pantanoso, foi preciso 8 meses de bombeamento de 

água antes que se lançasse a fundação. 
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- Arquitetura Eclética 

 

Palácio de Raichstag, sede do parlamento alemão, Berlim – 1884-1894. 

- Mistura de elementos gregos, romanos, barroco, gótico + novos materiais 

(vidro e aço); 
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PINTURA E ESCULTURA  ECLÉTICA 

Grupo no Balcão, Francisco Goya – 1810-15 

Valorização da forma (“o belo”) 

Evolui-se do Romantismo ao Realismo 

Representação clássica (perfeita) 

a valorização do conteúdo (“o real”) 

representação natural 

(real, científica) 

As respingadeiras, Jean François Millet -  1857 



NEOCLACISSIMO 

- Retomada dos princípio da Antiguidade clássica -> moderação, proporção, 

harmonia e equilíbrio como reação aos excessos decorativos e dramáticos 

do Barroco e Rococó; 

- Apelo a uma volta a razão, natureza e moralidade das artes. 

-  Exigência por emprego dos princípios e elementos clássicos de forma mais 

racional, e, portanto, mais “natural” que o Barroco; 

- Reflexo nas artes: temas religiosos, mas com o racionalismo e 

antropocentrismo do Renascimento, além de cenas cotidianas sobre a vida da 

nobreza e burguesia; 

- Pintura: busca da realidade da cena retratada (naturalismo), técnicas de 

proporção, equilíbrio, luz e sombra rigidamente calculados; 

- Escultura: busca pela pureza das formas, nitidez dos contornos, 

adotando princípio de ordem e clareza para atingir um estilo sóbrio e 

equilibrado, comunicando solidez e simplicidade. 



Panteão de Paris (1755-92) , inspirado no modelo de templo greco-romano. 

NEOCLACISSIMO 



NEOCLACISSIMO 

A morte de Sócrates, 1787,  1,30m x 1,96m, Museu Metropolitano de Arte, Nova York – Jacques Louis David 



NEOCLACISSISMO 

Voltaire, 1781, h= 1,19m,  Museu Fabre,  

Montpellier, França –  Jean Antoine Houdon 



ROMANTISMO 

- Movimento artístico e filosófico que se iniciou na Europa no final do século XVIII, 

espalhando-se para outras regiões até o final do século XIX; 

- Período influenciado pelos ideais do Iluminismo e pela liberdade conquistada 

na Revolução Francesa; 

- Os artistas procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre 

expressão da personalidade do artista; 

- Reflexo nas artes: valorização das emoções, liberdade de criação, amor 

platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e  ideais utópicos; 

- Pintura: aproximação das formas barrocas, composição em diagonal sugerindo 

instabilidade e dinamismo ao observador, valorização das cores e do claro – 

escuro. Retrata fatos heroicos, emoções humanas e mitologia Grega, criando 

uma atmosfera de fantasia e heroísmo ; 

- Escultura: registra pouca novidade. Observa-se, de modo geral, a permanência 

dos princípios neoclássicos. 



ROMANTISMO 
Francisco Goya (1746-1828) 

A Família de Carlos IV, 1800, 2,79m x 3,35m, Museu do Prado,  Madri, Espanha  



ROMANTISMO 
Eugène Delacroix (1746-1828) 

A Grécia Agonizando nas Ruínas de Missolonghi, 

1827, 2,12m x 1,44m, Museu de Belas Artes, 

Bordeaux,  França  



REALISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico que se manifesta na segunda metade do século XIX; 

 

-  Caracteriza-se pela intenção de uma abordagem objetiva da realidade e pelo 

interesse por temas sociais; 

 

-  Representa uma reação ao subjetivismo e fantasia do romantismo; 

Os Quebradores de Pedra, 1849, 1,60m x 2,59m - Coubert 

-  Grande expressão na 

pintura. As obras 

privilegiam cenas 

cotidianas de grupos 

sociais menos 

favorecidos; 

 

-  O tipo de composição 

e o uso das cores 

criam telas pesadas e 

tristes; 



REALISMO 

O Tocador de Pífaro, 1866, 1,60m x 0,97 – 

Edouard Manet 
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MOBILIÁRIO DO PERÍODO ECLÉTICO 

Mesa estilo Império/Napoleão I – Mistura de 

características, egípcias, renascentistas e barrocas. 

- No mobiliário o ecletismo também se 

caracterizou pela retomada de estilos 

mais antigos (revivalismo) e pela 

mistura de diversas referências em uma 

única peça; 

 

- Embora os modelos fossem geralmente 

copiados, as linhas se tornaram mais 

pesadas, as proporções menos 

elegantes, as ornamentações mais 

carregadas, havendo uma 

predominância de falta de originalidade 

e de harmonia; 

 

- Em resposta à incerteza do gosto, os 

fabricantes procuravam satisfazer todos 

os gostos; 

Cadeira estilo 

Napoleão III– 

Mistura de 

característica 

grega, barroca 

e rococó. 
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Interior ECLÉTICO 

• O gosto pela mistura de 

elementos também esteve 

presente no interior dos 

edifícios; 

• A decoração de interiores do 

século XIX é caracterizada por 

um arranjo confuso e 

carregado de mobiliários; 

• Tecidos, móveis e objetos não 

seguiam necessariamente um 

mesmo estilo; 

• O importante era “decorar a 

seu gosto”, com liberdade de 

escolher o que “agradasse ao 

dono”; 

Interior Eclético – mistura de elementos e falta de harmonia. 

Estúdio da Imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, 1860. 



MOBILIÁRIO 

NEOCLÁSSICO 
Séc. XVIII - XIX 



PERÍODO NEOCLÁSSICO 

MOBILIÁRIO NEOCLÁSSICO 

 

- Moderação progressiva da ornamentação;  

- Principais valores: ordem e a solenidade; 

mobiliário com tom calmo e racional;  

- Motivos da mitologia grega e romana; 

- Cores claras e tons pastéis; 

- Madeira natural aparente e detalhes 

folheados em dourado; 

- Predomínio da linha reta, detalhes e 

extremidades arredondados; 

 

Armário (secretária) estilo Neoclássico. 



PERÍODO NEOCLÁSSICO 

MOBILIÁRIO NEOCLÁSSICO 

Cadeira Neoclássica – modelo medalhão. Sofá Neoclássico 



IMPÉRIO 
França início séc. XIX 



IMPÉRIO (1804-1815) 
FRANÇA  1789 – 1804 

 
- 1789: Revolução Francesa – Queda da 

Bastilha; 

- 1789-1794:  Regime do Terror (guilhotina) 

– líder Robespierre; 

- 1795- 1894): Diretório, órgão composto 

por cinco membros eleitos pelo 

legislativo; 

- 1804-1815: Era Napoleônica  

- Napoleão Bonaparte: jovem general 

com grande prestígio político 

militar-> comprimia rebeliões 

contra o governo; 

- No seu governo encerra o ciclo 

revolucionário -> período de 

ditadura militar: censura à 

imprensa, à liberdade de expressão 

e ação violenta dos órgãos policiais; Napoleão Bonaparte 



IMPÉRIO (1804-1815) 
ERA NAPOLEÔNICA 
 

- Durante a Era Napoleônica foi criado o estilo Império, desenvolvido por artistas 

nomeados por Napoleão, como o pintor Louis David e os arquitetos Fontaine e 

Percier; 

- Totalmente baseado na antiguidade clássica, sem adaptações que remetessem ao 

estilo francês de vida; 

- A sensibilidade e romantismo do rococó foi substituída pela rigidez e austeridade 

do militarismo, além da falta de originalidade (cópias da arquitetura clássica); 

Igreja da Madalena, Paris – arquitetura característica dos  

templos clássico. 

Arco do Triunfo, Paris – construído em 

comemoração as vitórias militares de Napoleão. 

Características da arquitetura romana. 



IMPÉRIO (1804-1815) 
MOBILIÁRIO  ESTILO IMPÉRIO (1804-1815) 
 

- Características clássicas e egípcias 

(inspirados pelas campanhas do imperador ao 

Egito); 

- Peças simétricas de aparência sólida e 

pesada (masculino); 

- Madeiras escuras, avermelhadas (mogno e 

ébano) ou folhada em ouro e uso do bronze 

com banho de ouro especial; 

- Tecidos ornados com brocados, veludos, lãs, 

tapeçarias e sedas de tons brilhantes e cores 

fortes; 

- Esfinges, leões alados, águia e a letra N 

rodeada por coroas de louros são temas 

constantes; 

- As pernas são retas, afinadas embaixo ou em 

forma de figura humana; 

- Pequenos sofás de nome Recamier; 

Mesa do estilo Império baseada em 

motivos egípcios. 

Banco estilo Império. 



IMPÉRIO (1804-1815) 

Sofás modelo recamier. 

Mesa em madeira e bronze desenhada pelo 

arquiteto Charles Percier. 

Mobília em mogno e bronze. Estante com motivos 

egípcios e cadeiras com motivos gregos e romanos. 



IMPÉRIO (1804-1815) 

Dormitório da Imperatriz Josefina, primeira esposa de Napoleão, Castelo de Malmaison - França. 



IMPÉRIO (1804-1815) 

Dormitório do Imperador, Castelo de Malmaison - França. 



IMPÉRIO (1804-1815) 

Tour Virtual:  http://www.chateau-malmaison.fr/ 



BIEDERMEIER 
Alemanha Séc. XIX 



BIEDERMEIER (1815-1848) 
O ESTILO BIEDERMEIER 
 

- O estilo Biedermeier se desenvolveu em alguns países da Europa, mas encontrou 

forte expressão na Alemanha (Berlim) e Áustria (Viena); 

- Bieder – do alemão significa “simples”, Meier - sobrenome alemão muito 

comum; 

- Expressão do gosto burguês (dedicado ao comércio e a vida doméstica)-> 

simplicidade elegante; 

Sala de Visitas Biedermeier - Alemnha, 18030. 

Móveis e Interior: 

- Busca e valorização do 

conforto, bem-estar 

doméstico; 

 

- Mais tarde -> 

combinação com 

tapeçaria e tecidos 

orientais; 
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MOBILIÁRIO BIEDERMEIER 

 
- Móveis maciços, confortáveis e elegantes; 

- Madeiras claras como nogueira e cerejeira 

com eventuais detalhes de ébano ou pereira 

pintados de preto; 

- Linhas retas são tão comuns quanto as 

curvas; 

- Assentos e encostos curvos ou retos e 

bastante confortáveis; 

- Armários com linhas retas, simples e 

prático; 

- Sofás e divãs: arredondados com 

ornamentação de cisne, chifres ou folhagem 

em tom de dourado; 

- Escrivaninhas femininas, mesas de costura, 

espelhos cheval, piano e guarda-louças 

(porcelana); 

Mesa Biedermeier 

Guarda-louças 



BIEDERMEIER (1815-1848) 

MOBILIÁRIO BIEDERMEIER 

Sofá Biedermeier 

Cômoda Biedermeier 



BIEDERMEIER (1815-1848) 

MOBILIÁRIO BIEDERMEIER 

Interior Alemão estilo Biedermeier 



BIEDERMEIER (1815-1848) 

Pintura interior Alemão (Berlin) estilo Biedermeier 
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