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ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: INFLUENCIAS HISTÓRICAS  

ORNAMENTO 

 

1. RESUMO 

 

O ornamento sempre teve importância na vida do ser humano e na arquitetura, 

em um período foi adorado e dito como uma peça fundamental para  a 

construção de um bom edifício, já em outro era diferente, era visto como um 

vilão, como uma das coisas que poderiam ser descartadas da arquitetura que 

não fariam falta, foi até apelidado de “mal da sociedade moderna”. Porém algo 

que não se pode negar é que cada época possui seu próprio ornamento, tanto 

antigamente quanto atualmente e é este o foco deste estudo. Existe um 

ornamento contemporâneo? Qual sua importância nos dias de hoje? Os 

arquitetos ainda guardam o rancor pelo ornamento que foi implantado pelo 

modernismo?. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O ornamento existe na arquitetura desde os primeiros estilos constatados pelo 

homem, os mais conhecidos sãos os ornamentos denominados de Clássicos, 

porém também existem os ornamentos árabes, orientais e modernos. 

É possível que exista um ornamento contemporâneo? Para responder essa 

pergunta é necessário um estudo minucioso de todas as “fases” do ornamento da 

arquitetura, desde sua importância na idade média e renascimento, depois seu 

ódio declarado no modernismo, até chegar a sua retomada com o pós-

modernismo. 

Pós-modernismo é o mais próximo que chegamos de contemporâneo, pois 

contemporâneo é tudo o que tem de atual na presente época, logo o 

contemporâneo para um homem do século XIX é diferente do contemporâneo 

para um homem do século XXI. O pós-modernismo surgiu para ir contra os 

ideários modernos de uma arquitetura pura e racional que negava seu passado, 
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surgiu para ir contra principalmente para a vertente do modernismo chamada de 

Estilo internacional.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal é conhecer e estudar a importância que o ornamento tem na 

vida das pessoas, suas várias fases e sua característica “Contemporânea”. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os métodos mais utilizados nessa pesquisa estão sendo, leitura de livros técnicos, 

livros teóricos, artigos de iniciação, trabalhos de mestrado e pós-graduação.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em um primeiro momento foi iniciada a leitura de livros sobre o pós-modernismo, 

para poder ter um melhor entendimento do que do contemporâneo. Após essa 

compreensão, constatou-se que era necessário estudar o movimento que deu 

origem ao pós-modernismo, o próprio modernismo. Como o tema “intervenção 

histórica” é muito abrangente, resolveu-se então focar em apenas um elemento, com 

inspiração no modernismo, o elemento escolhido foi o ornamento devido a sua 

importância histórica e influencias (positivas ou não) nos movimentos arquitetônicos. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até este momento, já foram estudados dois teóricos ligados à arquitetura que 

tratavam a ornamentação de formas diferentes: Leon Batista Alberti e Adolf Loos. 

Foi constatado que existe um ornamento moderno, apesar de toda a luta dos 

modernistas contra o mesmo. 
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