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ESTILO MANUELINO 

 

1. Introdução 

O estilo manuelino, também conhecido como o estilo gótico português tardio ou 

ardente, é um estilo artístico que se desenvolveu durante o reinado de D. Manuel I 

e continuou após sua morte, mesmo que existisse desde o reinado de D. João II. 

É a versão gótica e portuguesa final da arte mourisca portuguesa ou da arte 

mudéjar, caracterizada pelos retratos sistemáticos em larga escala de sua autoria, 

simbolizando a realeza. Mais tarde, incorporou ornamentos renascentistas 

italianos. 

2. Desenvolvimento 

A arquitetura do Renascimento Português intimamente ligada à arquitetura gótica 

e gradual em seus elementos clássicos. O estilo manuelino foi um estilo de 

transição que combinou elementos ornamentais renascentistas e góticos a 

edifícios que eram arquitetonicamente mais próximos da arquitetura gótica. Os 

elementos da arte Manuelina foram inspirados na época dos descobrimentos e na 

arte da Índia que os portuguêses descobriram durante as viagens. 

 

2.1 Características 

A característica dominante de Manuelino é a exuberância de formas e uma forte 

interpretação simbolista-naturalista de temas originais, eruditos ou tradicionais. A 

janela, tanto em construções religiosas quanto seculares, é um dos elementos 

arquitetônicos em que se pode observar melhor esse estilo; 

Os principais aspectos são: 

• colunas esculpidas como fios torcidos de corda; 

• arcos semicirculares (em vez de arcos pontiagudos góticos) de portas e 

janelas, por vezes compostos por três ou mais curvas convexa; 



• múltiplos pilares; 

• capitais de oito faces; 

• falta de simetria; 

• exuberancia de forma; 

• portais ornamentados com nichos ou coberturas. 

 

 

 

Também haviam elementos naturalisticas como: Corais, Algas, Alcachofras, 

Pinhas, vários animais e elementos fantásticos: Ouroboros, Sereias, gárgulas, 

este estilo decorativo caracteriza-se pela ornamentação complexa e virtuosa em 

portais, janelas, colunas e arcadas.  

 

2.2  Arquitetura religiosa 

Um dos exemplos mais importantes do estilo manuelino é o Mosteiro dos 

Jerónimos, em Lisboa, onde os ornamentos renascentistas decoram portais, 

colunas de igrejas e closets. O abandono definitivo da arquitectura gótica e as 



primeiras estruturas renascentistas «puras» surgem mais tarde no século XVI, sob 

o reinado de D. João III, como a capela de Nossa Senhora da Conceição em 

Tomar. 

 

2.3 Arquitetura Secular 

Outro exemplo importante e raro do palácio urbano do Renascimento é a Casa 

dos Bicos , em Lisboa, com uma fachada coberta de relevos de diamantes à moda 

italiana. Em contraste com os palácios medievais portugueses, como o Palácio 

Real de Sintra, as fachadas do palácio da Bacalhoa têm um arranjo simétrico de 

janelas, galerias e torres e o edifício está rodeado por um lago artificial e jardins 

geométricos, um conjunto que revela inspiração italiana. Neste momento a 

fachada do palácio foi modernizada e uma grande torre de estilo renascentista 

com uma cúpula foi construída pelo rio Tejo. O palácio e a sua proeminente torre 

dominaram a paisagem urbana de Lisboa até 1755, quando o Grande Terremoto 

de Lisboa a destruiu. 

 

2.4 Os principais artistas da arte Manuelina 

• Tomé de Talosa, Francisco Fial e Pêro Galego ficaram conhecidos por  ter 

um grande importancia para esse estilo e pela criação da Igreja Matriz de 

Caminha; 

• João de Vargas, João de Parmenes e João Lopes, construiram juntos Sé 

de Lamego; 

• João de Castilho foi responsável pela galilé e pela capela-mor da Sé de 

Braga mas também participou da grande contrução o Mosteiro dos 

Jerónimos; 

•  Mateus Fernandes ficou reconhecido pela representação que fez no portal 

das Capelas Imperfeitas, do Mosteiro da Batalha. 



 



2.5 O mobiliário no estilo Manuelino 

O estilo manuelino nos móveis do século XVII mostra muitos detalhes e 

decorações em decalques de metal, substituindo as formas rustícas, 

remanescente das formas geométricas e desenhos de renda da cultura 

muçulmana. A influência do Oriente se espalhou pelo Brasil através da expansão 

internacional de Portugal.  

 

3. CONCLUSÃO 

Levando como considerções finais desse trabalho o que aprendemos sobre o 

estilo Manuelino e a grande importancia que essa arte teve, não somente para os 

portugueses, já que foi uma transição da arte gótica para o começo de alguns 

traços renascentistas. 
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