
 
 

 
 

A figura do rei  

 

                        O retrato do rei Luís XIV em trajes de aparato que estamos analisando, 

revela-se, porém, inverídico sob alguns aspectos, embora até hoje permaneça 

fascinante para aqueles que o admiram no Museu do Louvre (fig.87) ou no Salon 

d’Apollon, do Palácio Versalhes, onde existe uma cópia da pintura  também executada 

por Rigaud. Na verdade, a tela não foi concebida para ser um registro privado, em que 

eventualmente poderia ser reproduzida a  fiel aparência física do rei, tal como aparece 

no impressionante retrato de cera pintada criado, em 1706, por Antoine Benoist (1632-

1717) (fig.88). Tratava-se o quadro do rei em vestes de sagração de autoria de Rigaud 

de um retrato de Estado, oficial, executado para ser enviado como lembrança ao Rei 

da Espanha, seu neto. Certamente ficaria exposto em lugar de destaque no palácio 

real espanhol, à vista de toda a corte e de personalidades estrangeiras. E em razão 

disso, deveria ser tratado com certo grau de idealização. Prática, aliás, adotada em 

pinturas, relevos e estátuas que representavam o soberano desde os primeiros anos 

de seu reinado, como podemos ver na figura inteiramente despida e de peruca, em 

que o rei encarna o semideus Hércules (fig.89), no relevo da porta Saint Martin (1674), 

em Paris, e numa estátua do rei concebida à maneira de um imperador romano, 

executada por Jean Warin (1607-1672), entre 1671 e 1672, e instalada no Salon de 

Vénus, também em Versalhes (fig.90).  

                       Em 1701, o soberano, naquela altura com 63 anos, achava-se em precário 

estado de saúde: desdentado, com o corpo curvado, ventre proeminente, calvo e de 

pernas finas,  muito provavelmente tal como caricaturado pelo escritor inglês William 

Makepeace Thackeray (1811-1863) numa ilustração da obra de sua autoria datada de 

1840, intitulada The Paris sketchbook, p.283 (fig.91). Na verdade, no tempo em que a 

pintura de Rigaud  foi feita, o monarca deslocava-se em cadeira de rodas devido à 

gota,  grave doença que o consumia. Por isso no novo retrato oficial, em que o rei 

ostenta costume de coroação, ele só poderia estar presente da mesma forma como 

vinha sendo representado desde sempre, com um porte suficientemente robusto e 

atraente para continuar sendo admirado por  todos como a mais legítima encarnação 

do poder monárquico absoluto.   
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87- Retrato de Luís XIV, Rei de França, em vestes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Hyacinthe Rigaud, 1701.Museu do Louvre, Paris,, França. Dimensões: 277 x 194 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg> 
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88- Retrato de Luís XIV, Rei de França. Relevo feito com cera de abelha branca pintada  (à 

qual foi adicionada terra e sal de chumbo), tecidos (seda, veludo e renda), vidro (olho) e cabelo 

humano, de autoria de Antoine Benoist (1632-1717), 1706. Palácio de Versalhes, França. 

Dimensões: 52 x 42 cm. 
Fonte:< https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/louis-xiv/AR9JhTFH?hl=en-GB&position=5%2C90> 
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89- Porta Saint-Martin. Monumento construído em pedra calcária e mármore, de autoria de 

Pierre Bullet (1639-1716), em comemoração a vitórias bélicas de Luís XIV(1674), Paris, França. 
 Luís XIV em pose real, retratado como o heroí Hércules num de seus trabalhos. Relevo executado em pedra 
calcária por Etienne Le Hongre (1628-1690), para a decoração da Porta Saint-Martin. 
A marcação da proporção da figura humana retratada indica sete cabeças e ¾ de altura. A proporção correta, 
porém, deve ser de oito cabeças, já que a figura não está completamente ereta, mas jogando grande parte do peso 
do corpo sobre apenas um dos pés. 
 Fonte: < http://www.romeartlover.it/Bernini2.html> 
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90- Estátua de Luís XIV como imperador romano. Escultura de mármore, de autoria de Jean 

Warin (1607-1672), 1671-1672.  
De acordo com a marcação, a estátua do rei apresenta oito cabeças de altura. 
Fonte: < http://www.romeartlover.it/Bernini2.html> 

Vista do Salon de Vénus. Palácio de Versalhes, França. 
Fonte: < http://acoeuretacris.centerblog.net/rub-chateau-de-versailles-.html> 
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91- Rex. Ludovicus. Ludovicus rex. Caricatura de autoria de William Makepeace Thackeray 

(1811-1863) satirizando  Luís XIV e  seu famoso retrato oficial, executado por  Hyacinthe 

Rigaud em 1701. Gravura que ilustra o livro The Paris Sketchbook (1840), de autoria do escritor 

inglês. Museu Britânico, Londres, Reino Unido. Image No. 0048430. 
Segundo Thackeray, o corpo fantasioso de Luís XIV que aparece no retrato seria um manequim oco, devidamente 
preparado, em que o velho rei entrava para as sessões de pose. 
Fonte:<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_objects_details/collection_image_gallery.aspx?ass
etld=1164604&objectld=3453240&partld=1> 
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                         Ao longo de algumas sessões de pose em Versalhes, transcorridas à tarde 

nos apartamentos de Madame de Mantenon (1635-1719), a esposa secreta do rei 

oficialmente viúvo, Rigaud limitou-se a fixar as feições reais num pequeno quadro, que 

depois, em seu ateliê, foi encaixado na grande tela que então  estava sendo preparada 

(PERREAU, Stéphan. Hyacinthe Rigaud.  Le peintre des rois). 

                       A altura então considerada heróica de oito cabeças (c. 1,84 m) ou oito 

cabeças e meia (c. 1,95 m) às vezes conferida à compleição real foi a adotada para 

representar Luís XIV de corpo inteiro (figs. 89 e 90; 92 e 93). Dizem que contrastava 

violentamente com a verdadeira altura do rei (c. 1,60 m), que teria passado a vida 

inteira tentando disfarçar essa particularidade física negativa, nada coadunável com a 

imagem excepcional que gostava de ter de si mesmo. Para atingir o porte desejado, 

usava calçados de saltos altos, que desde sua infância estavam em moda, e imensas 

cabeleiras, cujos penteados eriçados no alto da cabeça ajudavam a dar destaque a 

uma constituição nada lisonjeira. A questão do porte físico do monarca, porém, acha-

se hoje revista, havendo quem defenda o fato de que o rei na verdade era mais alto 

que a maioria de seus súditos. Os restos mortais do rei foram infelizmente dispersados 

durante o período mais violento da Revolução Francesa e sua altura teria sido 

erroneamente deduzida no século XX a partir de uma couraça de pequenas 

proporções que lhe era atribuída. Atualmente essa couraça é considerada uma peça 

simbólica de tamanho convencional, na realidade nunca usada pelo rei. Consideração 

que voltou a valorizar antigos depoimentos que atribuíam altura imponente ao 

monarca. Testemunho de contemporâneo chega mesmo a afirmar que o monarca 

tinha precisamente “cinco pés e oito polegadas de altura”, ou seja, 1,84 m (LOUIS XIV 

DE FRANCE. Wikipédia). 

                       De qualquer modo, as pernas longas e bem torneadas que se veem no 

retrato de Luís XIV de 1701 em nada se assemelham às de um homem idoso e 

adoentado. O pintor teria idealizado a figura régia, atribuindo-lhe  vigor e beleza, no 

intuito de defender o conceito de perenidade do poder autocrático da monarquia 

francesa por meio da incorruptibilidade do corpo físico do rei.  
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92- Retrato de Luis XIV, Rei de França, de corpo inteiro,  com armadura e bastão de 

comando. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1701. Museu do Prado, 

Madri, Espanha. Dimensões: 271 x 194 cm. 
Como podemos verificar, a figura do rei no retrato foi concebida com proporções heróicas de oito cabeças e meia 

de altura. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rigaud_Hyacinthe_-_Louis_XIV,_roi_de_France.jpg?uselang=pt-br> 
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93- Retrato de Luís XIV, Rei de França, em vestes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, 

de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1701.Palácio de Versalhes, França. Dimensões: 277 x 194 

cm. 
Tal como na pintura anterior, o rei aparece retratado aqui com oito cabeças e meia de altura. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg> 
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Gestos com as mãos na retratística real francesa 

 

                         No quadro que aqui nos ocupa, as régias mãos foram tratadas com 

bastante sobriedade. A esquerda é apenas visível, quase escondida sob o manto real, 

e a direita, descansando sobre a extremidade do cetro, não assume nenhum gesto 

desmedido. O pintor preferiu executar o retrato do velho rei sem a tradicional 

gestualidade chamativa de gosto barroco que se viu no início deste trabalho e  

presente nas obras contemporâneas   de   sua   autoria   destinadas   a   registrar   a   

imagem   da   clientela aristocrática e no aludido retrato real de c.1692 realizado por 

Poerson (figs. 43 a 48; 86). 

                         No retrato do bisneto do rei, porém, datado de 1721, quando Luís XV 

tinha apenas onze anos, Rigaud achou aceitável que as jovens mãos mostrassem 

ambos os dedos mínimos erguidos, num gesto declarado de elegância infantil (fig. 

84), tal como o seu bisavô havia sido retratado na adolescência pelo holandês Justus 

van Egmont (1601-1674) por volta de 1651/1654 (fig.94). Seria a essa altura (1721) 

considerada essa posição de mãos mais apropriada a um rapaz imaturo do que  a um 

rei idoso e imponente? 

                        Quando Rigaud pintou novamente Luís XV aos 20 anos de idade, em trajes 

de coroação, entre 1727 e 1729, o artista optou mais uma vez por não introduzir 

nenhum gesto vistoso (fig.85). O retrato do monarca pintado em 1763 por Louis-

Michel van Loo (1707-1771), também mostra as mãos reais desprovidas de qualquer 

afetação (fig.95). O mesmo acontecendo com os retratos de Luís XVI (1754-1793)  e 

dos soberanos Bourbons subsequentes. Ocorre que na época o Barroco e o Rococó 

estavam declinando, sendo substituídos pela Era do Iluminismo e do nascente 

Neoclassicismo, triunfante a partir do reinado de Luís XVI, em que a tônica tendia para 

a simplicidade e discrição, sem grandes artificialismos. 

 

  A posição dos pés na retratística real francesa   

        

                         Passemos  agora  a  descrever   a disposição dos membros inferiores do rei  
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94- Retrato do jovem Luís XIV, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre 

tela, de autoria do holandês Justus van Egmont (1601-1674),  1651/1654.Castelo de Ambras, 

Innsbruck, Áustria. Sem outras informações. 
Fonte:< http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France#mediaviewer/File:Louis_XIV_by_Juste_d%27Egmont.jpg> 
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95- Retrato de Luís XV, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Louis-

Michel van Loo (1707-1771),1763. Palácio de Versalhes, França. Sem outras informações.  
Fonte:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France#mediaviewer/File:Louis_XV_France_by_Louis-

Michel_van_Loo_002.jpg> 
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Luís  XIV em seu retrato em majestade: a perna esquerda está à frente, com a ponta 

do pé correspondente  diretamente voltada para o expectador, e o pé direito, recuado, 

com a respectiva ponta direcionada para fora, em direção ao fundo do quadro (fig.96).  

                       Essa pose traz à mente as posições fundamentais da dança barroca, tal 

como ensinadas nos manuais franceses daquele tempo (fig.98). Atividade recreativa 

de elite, a dança, tanto a de salão quanto o balé, gozava de tamanha importância na 

sociedade de corte, que seus passos e gestos refinados teriam influenciado a vida 

cotidiana de reis e de fidalgos, comparecendo tanto em afetadas mesuras cortesãs 

(figs. 99a e 99b), quanto em amaneiradas posturas assumidas nos magnificentes 

retratos reais. 

                           Bailarino e coreógrafo, Pierre Rameau (1674-1748), já no frontispício de 

seu livro Le maitre à dancer (primeira edição de 1725), chamava a atenção do leitor 

para o fato de seu manual não servir apenas para ensinar passos de dança, mas 

também para ensinar a andar com elegância, fazer reverências com graça e saudar 

com distinção. Ou seja, todas as posturas e gestos triviais do homem de corte 

deveriam, em suma, ser regulados pela delicada arte do bailado (fig. 99a a 100) 

(RAMEAU, 1748). No caso específico de Luís XIV, a postura a ele atribuída no quadro 

de aparato de 1701 talvez fizesse mesmo recordar aos seus contemporâneos a 

reputação de hábil dançarino de que havia gozado o retratado durante a então 

distante juventude (fig. 101a a 101f). 

                      Dos doze (1651) até os trinta anos de idade (1678), Luís XIV  mostrou-se 

grande entusiasta do balé, tomando parte ativa nas faustosas produções montadas na 

corte. Encarnava papéis mitológicos ou ficcionais considerados à altura de sua 

dignidade real (Sol Levante, no Ballet de la Nuit,  de  1653; deus Apolo no Noces de 

Thétis et Pélée,de 1654; ou o sarraceno Rogério, em Les plaisirs de l’île enchantée, de 

1664, por exemplo), não enjeitando, contudo, nem papéis femininos (aldeã, bacante, 

Musa), nem grotescos (Fúria).  A seriedade com que enfrentava essa atividade 

artística levou-o a se exercitar diariamente e a criar a Academia Real de Dança em 

1661, primeira escola de dança do mundo, ligada a partir de 1672 à Academia Real de 

Música (LOUIS XIV  L’HOMME ET LE ROI. Château de Versalhes; FRENCH BALLET. 

Wikipedia).   Seu  exemplo  era  seguido  com  grande entusiasmo   pelos cortesãos de  



130 
 

                   

 

96- Detalhes de pinturas dos séculos XVII e XVIII, acompanhados de esquemas mostrando a 

disposição dos pés das figuras  masculinas retratadas. 
a- Detalhe do retrato de Carlos I, chamado Retrato do rei à caça. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Antoon van Dyck, c. 1635. 

Ver fig.51. 

b -Detalhe do retrato de Luís XIV em vestes de coroação, obra de Hyacinthe Rigaud, 1701.Ver fig.87. 

c-Detalhe do retrato da família real francesa, de autoria desconhecida, c.1709, mostrando os pés do Grand Daufin, ver fig. 110. 

d-Detalhe da pintura O indiferente, de Antoine Watteau, 1717. Ver fig.2. 

e- Detalhe do retrato de Luís XV, de Jean-Baptiste van Loo, c. 1727. Ver fig.83. 

Com exceção da primeira ilustração, a disposição dos pés das figuras masculinas vistas  nos  detalhes das cinco pinturas parece 

remeter claramente à quinta posição da dança barroca, tal como estabelecido em fins do século XVII pelo coreógrafo francês 

Beauchamps. Ver fig. 98. A figura presente no detalhe do item c é a de um bailarino em que o arranjo dos pés constitui o 

espelhamento da quinta posição de dança. O símbolo que aparece ao lado dos detalhes é a notação francesa para essa  posição 

de dança.Ver fig. 98.  
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97- Detalhes de retratos oficiais do Rei Luís XV, acompanhados de esquemas mostrando a 

disposição dos pés da figura representada. 
a-  Detalhe do retrato de Luís XV, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1721. Ver fig. 85 

b-  Detalhe do retrato de Luís XV, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1727-1729. Ver fig.83. 

c- Detalhe do retrato de Luís XV, de autoria de Louis-Michel van Loo, 1763. Ver fig.93. 
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98- Figuras demonstrativas das cinco posições fundamentais da dança barroca francesa. 

Posições cuja criação é tradicionalmente atribuída a Pierre ou Charles-Louis Beauchamps 

(1631-1705), dançarino, coreógrafo, e compositor da corte francesa. Gravuras provenientes da 

obra Le maître à danser... (1725), de autoria de Pierre Rameau (1674-1748), edição de 1748. 

Divisão de Música, Biblioteca do Congresso, Washington, EUA. 
1ª posição: Calcanhares juntos e pés naturalmente divergentes (c. 45°). Posição estática inicial. 

2ª posição: Pés separados por um pé de largura. Posição estática, a partir da qual os passos de dança começam a 

ser formar. 

3ª posição: Pés encaixados, com o calcanhar esquerdo junto à curvatura interna do direito. Posição instável, a 

partir da qual se formam certos passos de dança. 

4ª posição: O pé esquerdo avança em relação ao direito. Os calcanhares estão alinhados. Posição dinâmica de 

marcha. 

5ª posição: Pés em posição divergente, com o calcanhar esquerdo junto à ponta do direito. Posição  instável, que 

permite andar de lado. 

Abaixo de cada ilustração foram dispostas as projeções horizontais dos pés do dançarino conforme nossa 

interpretação de cada posição. Mais abaixo, vê-se a notação de cada posição conforme o sistema criado por 

Beauchamps e Raul-Roger Feuillet (1653-1709) em fins do século XVII. 

 Fonte: 

<http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=musdi&fileName=142//musdi142.db&recNum=0&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@od1(mu

sdi+142))&linkText=0&presId=musdibib> 
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99a- Em 1714, o rei Luís XIV recepciona, em Fontainebleau, Frederico Augusto,  príncipe-

eleitor de Saxe, futuro rei Augusto III (1696-1763) da Polônia.  Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Louis de Silvestre (1675-1760), 1715. Palácio de Versalhes, França. Dimensões:122 x 

155 cm. 
Note-se a  amaneirada reverência que faz o ilustre visitante ante o rei, curvando-se e ao mesmo tempo esticando a 

perna direita e apoiando somente a ponta do pé no chão, como se fosse um passo de dança. Luís XIV, por sua vez, 

adota a postura hierática, ereta, baseada na quinta posição de dança, tal como sistematizada por Beauchamps. 

Note-se também o destaque conferido à figura real, cuja altura ultrapassa a dos demais personagens integrantes 

do quadro. Conforme depoimento de serviçal da Princesa Palatina (1652-1722), cunhada do soberano, que aparece 

à sua direita nesta tela, a altura do rei seria de c. 1, 84 m. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palatine-Louis_XIV.jpg> 

  



134 
 

 

 

 

 

 

 

99b-Gravuras executadas a partir de desenhos de Pierre Rameau que ilustram a forma 

correta de fazer reverências no manual Le Maître à dancer (1725), edição de 1748. 
Fonte:<http://memory.loc.gov/cgibin/ampage?collId=musdi&fileName=142/musdi142.db&recNum=83&itemLink=/ammem/diht

ml/diessay4.html@1420061&linkText=3 
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100- Quarta câmara dos apartamentos [da Rainha, em Versalhes]. Água–forte de autoria de 

Antoine Trouvain (1656-1708), fins do século XVII. 
A quarta câmara dos apartamentos da rainha funcionava como uma das salas de música do palácio real, onde o  
Duque de Chartres (1674-1723), filho do Duque de Orléans (1640-1701), chamado Monsieur, futuro Regente de 
França (1715-1723), se entretinha  no minueto com a senhorita Giclée. Notar que os cavalheiros representados na 
gravura posicionam os pés de acordo com as posições fundamentais da dança francesa. O da esquerda está na 
segunda posição, e o duque, à direita, apresenta-se na quarta posição. 
Fonte:< http://art.jcpenney.com/-sp/Dance-the-Duke-of-Chartres-in-the-Minuet-with-Miss-Wall-Art_i7208325_.htm> 
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101- b   
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101- Conjunto de ilustrações mostrando costumes de balé franceses, datadas do século 

XVII. 
a- Costume para o Sol Levante, envergado por Luís XIV no Ballet de la Nuit, de autoria de vários compositores,  

datado de 1653. Os desenhos dos trajes são atribuídos a Henri de Gissey (1621-1673). 

Fonte:< http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Gissey#mediaviewer/File:Ballet_de_la_nuit_1653.jpg> 

b- Costume para o deus Apolo, envergado por Luís XIV no balé Noces de Thétis et Pélée, de autoria de Carlo Caproli 

(1620-1675), de 1654. 

Fonte:< http://cccdanse.com/lemag/tricentenaire-de-lecole-de-danse-de-lopera-de-paris/> 

c- Costume para o sarraceno Rogério, envergado por Luís XIV no balé Les plaisirs de l’île enchantée,  de autoria de 

Jean-Baptiste Lully (1632- 1687),de 1664. 

Fonte:< http://www.saladelcembalo.org/musicabito/louversailles4.html> 

d-  Costume para o balé Alceste, de autoria de Jean-Baptiste Lully (1632- 1687), datado de 1674. 

Fonte:< http://earlymusic.com.sapo.pt/lully.htm> 

e- Costume concebido para o Sr. Ballon, bailarino da Ópera, déc. 1680. 

Fonte:<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8407394b> 

f- Costume  de autoria de Jean Berain (1640-1711 )  para balé de 1695, envergado pelo Duque de Chartres. 
Fonte:< http://expositions.bnf.fr/rouge/grand/31.htm> 
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Versalhes – e até por membros reais de cortes estrangeiras (fig.102 a 104) –,  

tornando-se a dança de corte uma das atividades obrigatórias do gentil-homem 

europeu, ao lado da esgrima, da equitação e da caça.  A escola de dança francesa 

caracterizava-se então pela harmonia, pela perfeita coordenação dos movimentos, 

pela precisão das figuras de dança imaginadas e pelo desprezo das proezas 

acrobáticas, típicas do balé de origem italiana.  Além do intenso prazer estético que 

lhe causava a dança, o rei sabia se servir desse divertimento, brilhante e 

aparentemente inofensivo, para controlar a corte e resolver certas disputas políticas 

com grande diplomacia (L’ÉCOLE DE DANSE DE L’OPÉRA DE PARIS FÊTE 

....CCCDANSE.com). 

                      Por volta de 1709, um pintor de nome desconhecido (antigamente a  

autoria da tela  era atribuída a Nicolas de Largillière)  executou  um  retrato  da  família 

real francesa,  a pedido da Duquesa de Ventadour (1654-1744), ama do pequeno 

Duque da Bretanha (1707-1712), que é provavelmente a criança vista no quadro 

(fig.105). Nele, além da ama e da criança, acham-se representados o rei Luís XIV, ao 

centro, sentado numa poltrona, a indicar o bisneto como um de seus sucessores 

presuntivos, e, atrás do rei, seu filho primogênito, o herdeiro imediato do trono, 

intitulado Grand Dauphin. À direita da pintura, em relação ao observador, vê-se ainda 

o filho mais velho do delfim e pai da criança retratada, o jovem Duque da Borgonha 

(1682-1712). Neto do rei, detinha ele a segunda posição na ordem de sucessão do 

trono francês. Nessa obra, importa reparar na postura dos adultos reais que estão em 

pé. O Grand Dauphin  e o Duque da Borgonha mantêm uma das mãos  à altura da 

cintura, enquanto os pés  estão dispostos de acordo com a mesma quinta posição da 

dança barroca observada em  vários outros retratos masculinos da época (figs.96, 100 

e 103).  

                      Enquanto os soberanos ingleses conservaram  ao menos parte da pose real 

seiscentista em seus retratos oficiais  executados em pleno século XIX, com uma das 

mãos à cintura, mas com os  pés não mais em posição bem definida de passo de 

dança, e sim simplesmente emparelhados,  na França  setecentista, não demorou 

muito para que  a  pose real  do século anterior fosse inteiramente revista.  No   retrato  
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102a- Retrato de Leopoldo I (1640-1705), imperador do Santo Império Romano Germânico, 

em costume do personagem Acis, da peça Galatea. Pintura a óleo sobre tela da autoria de Jan 

Thomas (1617-1673), 1667. Museu de História da Arte, Viena, Áustria. Sem outras 

informações. 
A corte de Viena logo se interessou pelo mundo dos espetáculos. Peças teatrais, óperas, balés, carrosséis, etc. 

eram frequentemente montados para o divertimento da corte, com participação ativa dos membros da família 

imperial e arquiducal.  

 Fonte:< http://theesotericcuriosa.blogspot.com.br/2013/03/putting-on-dog-imperial-style-holy.html> 
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102b- Festa organizada para celebrar o casamento do imperador José II(1741-1790)com a 

princesa Maria Josefa da Bavária (1739- 1767), detalhe. Pintura a óleo sobre tela de autoria 

atribuída a Johann Georg Weikert (c.1745-1799),1765. Museu de História da Arte, Viena, 

Áustria. Dimensões: 143 x 145 cm. 
Para festejar as bodas do novo imperador do Sacro Império Romano Germânico, organizou-se um balé pastoral 

denominado Il trionfo d’amore,  de Florian Leopold Gassmann ( 1729-1774), do qual tomaram parte os irmãos mais 

jovens do imperador, filhos da imperatriz viúva Maria Teresa (1717-1780),  a Arquiduquesa da Áustria. No centro da 

tela, temos no papel de Cupido, o arquiduque Maximiliano (1756-1801); à esquerda, no papel de Noivo, o 

arquiduque Ferdinando (1754-1806), e no papel de Noiva, a arquiduquesa Maria Antonieta (1755-1793), futura 

rainha de França. Os demais bailarinos que se veem na tela eram filhos da alta nobreza austríaca. Notar a 

disposição dos pés do Noivo na quarta posição, enquanto  o Cupido adota a forma espelhada da quinta posição 

fundamental da dança barroca.  

Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_Antoinette_Young6.jpg> 
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103- Retrato de aristocrata.Pintura a óleo sobre tela, de autoria atribuída a Jacob Huysmans 
(1633-1696), c. déc. 1670. Coleção Privada. Sem outras informações.  
O retratado exibe a quarta posição do balé francês. 
Fonte:<http://www.saladelcembalo.org/musicabito/louversailles6a.html> 
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104- Retrato de D. José I (1714-1777), Rei de Portugal. Pintura a óleo sobre tela, de autoria 

Miguel Antônio do Amaral (1710-1780), c.1773. Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia. 

Sem outras informações. 
Ao que parece, o monarca posiciona os pés conforme a forma espelhada da quinta posição do balé francês. 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D._Jos%C3%A9_I_de_Portugal.jpg> 
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105- Retrato de Luís XIV, Rei de França, e sua família. Pintura a óleo sobre tela, de autoria  

antigamente atribuída a Nicolas de Largillière e hoje tida  como de autor 

desconhecido,c.1709.Coleção Wallace, Nova York, EUA. Dimensões: 127 x 160 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolas_de_Largilli%C3%A8re_003.jpg> 
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de Luís XV datado em 1721 (fig.84), o jovem monarca ainda conserva uma das mãos à 

cintura, exibindo os dedos mínimos levantados numa reafirmação de refinamento 

aristocrático. Mas o retrato do rei datado  de c. 1727, pintado por Jean-Baptiste Van 

Loo,  constitui certamente um dos  últimos de um soberano francês em que a pose 

real está representada em sua integralidade, com mão à cintura e pés na quinta 

posição  de dança (figs 83 e 96). Na tela pintada por Rigaud entre 1727-1729, já vemos 

o rei assumir nova postura. Não há mais mão à cintura, nem pés em posição de dança. 

O corpo do soberano é visto quase de frente. O braço esquerdo alça-se para sustentar 

o longo cetro de Carlos V (1338-1380), em cuja extremidade superior se vê a efígie de 

Carlos Magno, enquanto o direito, abaixado, permite que a mão repouse sobre a 

coroa, depositada ao lado. A perna esquerda avança, com o pé posicionado de modo 

que a ponta se volte para fora, ao mesmo tempo que o pé direito, pouco recuado, tem 

a ponta voltada para uma direção bastante divergente à do outro pé (fig.85).  Posição  

essa, aliás, idêntica à do retrato de Luís XV datado de 1721, de autoria do mesmo 

pintor, estando apenas as pernas em posição invertida, como, aliás, já foi observado 

(fig.97). 

                        No retrato desse mesmo monarca executado por Charles-André van Loo 

(1705-1775) em 1763, a postura real francesa mostra-se renovada, substituindo a 

antiga tradição. O rei está de pé, quase de frente, revestido com o costume de 

coroação. O braço esquerdo  mantém-se  agora esticado, com a mão correspondente, 

enluvada de branco,  a segurar um chapéu negro de veludo ornado de alvas plumas de 

avestruz, pertencente  ao hábito da Ordem do Espírito Santo (MCLOUD,Lesley-

Anne.The Prince Regent and L’Ordre du Saint-Esprit, 1815).Enquanto a destra pega o cetro 

por sua extremidade inferior, invertendo-o e apoiando a flor-de-lis  terminal na 

almofada que sustenta a coroa, tal como fizera o bisavô do retratado na tela de 1701 

que o representou em vestes de coroação. A posição dos pés na pintura de 1763 já não 

tem a artificialidade dos retratos reais anteriores, de 1701 e de 1727 (Van Loo), que 

reproduzem a quinta posição fundamental da dança barroca. O pé direito está adiante 

e o esquerdo, um pouco recuado, com as respectivas pontas naturalmente e o (figs. 

95 e 97). 



150 
 

                      O retrato do neto de Luís XV, Luís XVI (1754-1792), pintado por Joseph-

Siffred Duplessis (1725-1802) em 1777, por seu turno, traz os braços e as mãos, 

segundo a pose adotada em 1763. Quanto aos pés, estão com os calcanhares 

aproximados e ordenados em ângulo reto (figs.106 e 112). No quadro executado por 

Antoine-François Callet (1741-1823), entre 1782 e 1783, no entanto, Luís XVI assume a 

nova postura por inteiro (figs.107 e 112), com os pés emparelhados,  bem afastados 

um do outro e um tanto divergentes  Enquanto isso, uma gravura pertencente a uma 

coleção dedicada aos modernos trajes franceses do século XVIII, traz  de novo a figura 

de Luís XVI em costume real. Nessa representação o rei sustenta certas atitudes 

visivelmente anacrônicas, o que parece revelar que a imagem setecentista foi 

produzida em ambiente afastado do circuito cortesão, estando talvez o artista pouco 

familiarizado com a recente pose pictórica então assumida pela realeza francesa. Luís 

XVI é visto quase de frente, mantendo a mão esquerda na cintura, gesto abandonado 

pelos reis de França desde 1727 (Van Loo), enquanto a direita porta o cetro em sua 

posição correta, o que não seria mais usado pelos soberanos desse país desde o 

retrato real de 1763. Os pés régios estão posicionados conforme a nova moda, sem 

nenhum rebuscamento, mas a mão esquerda,  apoiada  na  cintura,  ao  apanhar  parte 

do manto, conserva o dedo mínimo levantado, num ademane barroco havia muito 

abolido, desde o retrato do jovem Luís XV de 1721. Atitude, salvo engano, jamais 

adotada por Luís XVI em seus retratos oficiais (fig.108). 

                      Os reis Bourbons que a ele se seguiram, durante o período da Restauração 

(1814-1830), Luís XVIII (1755-1724) e Carlos X (1757-1836), irmãos do rei decapitado, 

em seus retratos de coroação, tem como modelo a  nova tradição postural iniciada em 

1763. No retrato de Luís XVIII datado de 1824, de autoria de Jean-Baptiste Paulin 

Guérin (1783-1855), vemos o rei fazer um gesto com a mão esquerda, enquanto com a 

direita segura o chapéu emplumado. Quanto aos pés, estão colocados lado a lado, 

mas afastados, com calcanhares alinhados e pontas pouco divergentes (figs.109 e 

112). 

                      No retrato de Carlos X, executado por François-Pascal Simon Gérard (1770-

1837) em 1825, observamos o monarca atrás da banqueta sobre a qual está a almofada 

em que repousa a coroa. O corpo volta-se para a esquerda do quadro, ficando quase 

de perfil, mas  o  rosto,  com  um  leve  sorriso,  orienta-se  para o observador. Sustenta  
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106- Retrato de Luís XVI, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Joseph-Syffred Duplessis (1725-1802), 1777. Museu Carnavalet, Paris, França. 

Dimensões: 256 x 174 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XVI_en_habit_de_sacre.jpg> 
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107- Retrato de Luís XVI, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Antoine-François Callet (1741-1823),1779. Palácio de Versalhes, França. 

Dimensões:278 x196 cm. 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoine-Fran%C3%A7ois_Callet_-

_Louis_XVI,_roi_de_France_et_de_Navarre_(1754-1793),_rev%C3%AAtu_du_grand_costume_royal_en_1779_-

_Google_Art_Project.jpg?uselang=pt-br> 
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108- Monarca justo e benfeitor. Água-forte de autoria de Martial Denis, realizada a partir da 

obra de Claude-Louis Desrais (1746-1816), c.1775. Pertencente à Collection d’habillements 

modernes et galantes. Sem outras informações. 

Notar que a parte superior das meias brancas acima das ligas  presas nos joelhos foram interpretadas na 

colorização à mão como pernas de calções.  Na explicação da gravura diz-se também que o manto real de veludo 

era de cor violeta, quando de fato a cor tradicional do manto real francês era azul.  

Fonte:< http://www.artforgers.com/art.cfm?id=17903238> 
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109- Retrato de Luís XVIII, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, 

de autoria de Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855), 1824. Palácio de Versalhes, França. 

Dimensões:269 x204 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lodewijk_XVIII.jpg> 
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com a mão esquerda  o  chapéu negro,  pouco visível , enquanto  a destra, em primeiro  

plano,  conserva o cetro invertido apoiado na almofada. Os pés agora se dispõem na 

posição aproximada dos ponteiros do relógio quando marcam três horas   (figs.110 e 

112). No óleo realizado por Robert-Jacques-François-Faust Lefèvre (1755-1830), de 

1825, o último rei Bourbon apresenta-se ainda segundo a tradição pictórica iniciada  

em 1763: de frente, apoia o cetro invertido sobre a almofada, sobre a  qual repousa 

também a coroa, e quanto aos pés, acham-se afastados lateralmente e quase 

emparelhados, o esquerdo avançando um pouco em relação ao direito,com as pontas 

divergentes (fig.111). 

 

Interpretação do retrato real  

 

                        No retrato de aparato de Luís XIV pintado por Rigaud, deparamo-nos, a 

nosso ver, com a dimensão civil, laica ou mundana do soberano.  No quadro não há 

praticamente nenhuma alusão explícita nem à antiga faceta belicosa dos monarcas, 

nem à ideologia então dominante de que o poder real emanava diretamente da 

divindade. Só o colar da Ordem dos Cavaleiros do Espírito Santo e a grande espada da 

coroação reportam-se à religião de Estado. A imagem real que emerge da pintura é de 

índole benigna, quase nada intimidante. Na verdade, a pintura impressiona o 

espectador não tanto pela manifestação de um explícito poder real, mas sobretudo 

pela materialidade ostentosa do retratado.  De fato, a obra dá a impressão de sugerir 

que aquele homem magnífico, revestido de esplêndidas vestimentas e postado em 

local de extrema solenidade, só era rei graças a si mesmo, não dependendo de 

nenhum outro poder, quer terreno quer metafísico, para se manter inabalável no 

trono que ocupava. 

                        O suntuoso ambiente em que transcorre a cena representada, evoca de 

forma resumida o luxuoso interior do palácio real. Trata-se, porém, de um cenário 

montado com elementos constitutivos convencionais, reproduzidos em retratos reais 

europeus desde o século anterior. Um rico cortinado fazendo as vezes de dossel pende 

do alto, arranjado em nobres pregas, servindo de fundo  à pessoa do soberano. Junto  

a   este,    ergue-se    um   largo  pedestal   suportando    colunas   duplas    de  mármore,  
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110- Retrato de Carlos X, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de François Gérard (1770-1830), 1825. Museu do Prado, Madri, Espanha. Sem outras 

informações. 
Notar que o traje real durante o último reinado da Restauração sofreu algumas alterações físicas. Além das flores-

de-lis semeadas pela vestidura, agora se vê uma larga bordadura  executada com fios de ouro. Repare-se também 

que desde algum tempo, de fato, desde o quadro de Luís XV, de 1763 (fig.95), o trono, que não passava antes de 

uma mera poltrona dourada, começou a assumir uma presença realmente régia e magnificente, sobretudo a partir 

de Napoleão. Supomos, porém, que a existência de tais tronos tenha sido, pelo menos no caso de alguns deles, 

apenas pictórica. 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_X_of_France_1.PNG#mediaviewer/File:Fran%C3%A7ois_Pascal_Simon

_G%C3%A9rard_006.JPG> 
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111- Retrato de Carlos X, Rei de França, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Robert-Jacques-François-Faust Lefèvre (1755-1830), 1825. Sem outras informações. 

Dimensões: 276,2 x 195,6 cm. 
Fonte:< http://www.wikigallery.org/wiki/painting_388924/(after)-Robert-Jacques-Francois-Faust-Lefevre/Portrait-De-Charles-X-

En-Costume-De-Sacre> 
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112- Detalhes de retratos oficiais do rei Luís XVI e de seus sucessores Bourbons, 

acompanhados de esquemas mostrando a disposição dos pés das figuras representadas. 
a-  Detalhe do retrato de Luís XVI, de autoria de  Joseph-Syffred Duplessis,1777 Ver fig.106. 

b- Detalhe do retrato de Luís XVI, de autoria de Antoine-François Callet,1779 Ver fig.107.. 

c- Detalhe do retrato de Luís XVIII, de autoria de Jean-Baptiste Paulin Guérin,1824. Ver fig.109. 

d- Detalhe de retrato de Carlos x, de autoria de François Gérard,1825. Ver fig.110. 
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cujas bases se acham moldadas em bronze dourado, uma provável alusão  às colunas 

do templo do rei Salomão , em Jerusalém, aos pés das quais  os reis judaicos, segundo 

a Bíblia, eram consagrados (2 Reis 11:1-16) e para o lado direito da tela alonga-se uma 

perspectiva  em  direção  ao  plano  mais  recuado  do  quadro,  onde  se  adivinha   uma 

sombria galeria decorada com pilastras e nichos, apenas entrevista. Elementos 

arquitetônicos, colunas e galeria, que consolidam na pintura a noção de espaço áulico. 

                        Os trajes reais vistos no quadro, segundo dizem, haviam sido 

confeccionados para a coroação do neto do rei, futuro Felipe V de Espanha, que, na 

qualidade de monarca estrangeiro a ser coroado em país desconhecido, preferiu 

honrar os futuros súditos envergando a tradicional veste cerimonial espanhola, que 

remontava ao século XVII, confeccionada em veludo e seda negros, da qual a peça 

mais característica era a golilha em forma de meia-lua, feita de tela de linho 

fortemente engomada (fig.82). O modelo francês, ao contrário, era todo executado 

em tafetá de seda branca e prateada, remontando as suas linhas gerais às vestimentas 

masculinas do século XVI (fig.87). De fato, o traje cerimonial visto no quadro 

correspondia ao do cavaleiro noviço da Ordem do Santo Espírito. Incluía longas meias 

brancas de malha de seda, perfeitamente aderentes às pernas do monarca, ligas 

jarreteiras que as prendiam na altura dos joelhos, calções curtos e bufantes, ampla 

camisa, de fina cambraia de linho, gibão bem ajustado, cujos punhos dobrados 

deixavam ver a parte inferior das mangas folgadas da camisa, e larga e comprida 

gravata de rendas.  Enluvada de branco, a mão esquerda do rei trazia entre os dedos a 

peça correspondente à outra mão, cujo canhão rendado confundia-se com o babado 

do punho da camisa. Os sapatos de cetim branco,  forrados de couro vermelho –  tal 

como os saltos altos –, estavam guarnecidos de fivelas cravejadas de diamantes. A 

imensa peruca escura, de tamanho in folio, caia em cascata desde o alto da cabeça, 

generosamente esparramada pelos ombros, com os longos cachos ondulantes 

emoldurando a fisionomia real. O vasto e pesado manto de veludo azul, rebordado 

com flores-de-lis de ouro, todo forrado de arminho – vestimenta cerimonial 

reproduzida com impressionante fidelidade tátil –, envolvia com suas soberbas pregas 

o vulto inteiro do rei. O caráter faustoso e incomum da solene indumentária enaltecia 

a natureza excepcional do retratado, que deveria ser visto por seus súditos como 

imbuído de qualidades verdadeiramente superiores, manifestando-se em gloriosa 
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epifania (CHIAPPARA. Isabella. Luigi XIV e Versailles. Repraesentatio Maiestatis. La 

Sala del cembalo del caro Sassone). 

                        Ao contrário do que ocorria nos retratos corriqueiros executados por 

Rigaud, as feições balofas do rei envelhecido, cujo lábio murcho denunciava a perda 

dos dentes superiores frontais, e seu olhar pouco expressivo, entravam em 

contradição com o jovem e vigoroso corpo fictício que lhe foi atribuído. Essa 

constatação, contudo, não assumia grande importância na caracterização geral do 

régio personagem. Na obra aqui analisada, o corpo falso, alto e bem modelado, 

conjuntamente com o esplendido ambiente que o rodeava – o pesado cortinado de 

seda encarnada bordado a ouro guarnecendo a parte superior do quadro, o 

resplandecente tapete persa, de fundo dourado, a recobrir o supedâneo do trono, e o 

fausto do traje de cerimônia –, importavam muito mais do que o rosto envelhecido do 

soberano, propositadamente deixado à contraluz pelo pintor. 

                        Rigaud soube muito habilmente desviar os olhares dos observadores, 

impactando-os com a exuberante composição geral da tela e evitando que a atenção 

deles incidisse sobre as fanadas feições reais.  São, de fato, os itens da magnificente 

decoração e o opulento vestuário de coroação que definem, juntamente com a 

amaneirada pose corporal, a poderosa imagem majestática. Como bem observou 

Thackeray acerca da conhecida caricatura de sua autoria: 

 

Vemos de imediato que a majestade é feita de peruca, sapatos de salto alto  e 

manto  todo semeado de flores-de-lis ... Assim, por barbeiros e sapateiros,  

são feitos os deuses que adoramos. [tradução do Autor] (PARTON,1877)  

 

                       Thackeray  esqueceu  de acrescentar aos citados construtores da imagem  

pública do rei os pintores, os arquitetos e todos os demais profissionais  que punham  

seu talento a serviço da exaltação do poder real: clérigos, historiadores, cronistas,   

poetas, teatrólogos, músicos,  coreógrafos, escultores, paisagistas, ebanistas, 

alfaiates, etc. 

                         Uma vez pronta a obra, foi ela submetida à apreciação do retratado. 

Egocêntrico e vaidoso, Luís XIV mantinha-se sempre alerta às oportunidades de 

reforçar o seu personalismo político, exercendo seu autoritarismo tanto sobre a corte, 
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quanto sobre os demais súditos do reino. Viu no retrato uma  excelente ocasião para 

instaurar na corte o culto à sua própria imagem. A pintura era altamente artística, 

simbólica e expressiva. A idealização da figura real, altamente bajulatória, servia  

perfeitamente bem  aos  propósitos absolutistas. O rei guardou o original para si, 

mandando pendurá-lo na sala do trono, e encarregou  Rigaud de providenciar uma 

cópia da pintura para ser enviada ao neto.  Uma vez realizada a cópia, o rei mais uma 

vez não teve ânimo de mandar despachá-la para a Espanha. Incumbiu o pintor de 

executar ainda  outro retrato de corpo inteiro, desta vez diferente, em armadura, em 

que foram usadas as mesmas feições reais pintadas pelo artista em Versalhes, em 

1701. Este é o que foi finalmente enviado ao neto, e que hoje se encontra no Museu do 

Prado em Madri (PERREAU. Hyacinthe Rigaud.Le peintre des rois) (fig. 92). 

                           O retrato do rei em vestes de coroação de autoria de Rigaud foi desde o 

primeiro momento muitíssimo admirado e elogiado. Considerado o verdadeiro retrato 

oficial de Luís XIV, foram dele tiradas um sem número de cópias, tanto pelos 

assistentes de Rigaud ou pelos copistas que trabalhavam para a Direção das 

Construções Reais, quanto pelos vários gravuristas então em atividade na França. 

Cópias que acabaram sendo enviadas para todos os recantos do país e para todas as 

cortes da Europa (PERREAU. Hyacinthe Rigaud.Le peintre des rois). Na verdade, a 

relevante pintura atinge o auge de uma longa tradição de retratos dinásticos 

franceses, que se prolongaria até o fim da monarquia bourbônica em 1830. 

 

Luís XIV e a regalia francesa 

 

                      Não são poucas as insígnias do poder régio que se veem representadas na 

pintura de Rigaud. Insígnias, infelizmente, na maioria dos casos, destruídas durante os 

dias mais agitados da Revolução Francesa (1789-1799).  A grande espada da coroação, 

chamada La joyeuse (datada do século X ao XIV, atualmente no Museu do Louvre), 

ficava pendurada à cinta do rei, arma  branca que se tinha tradicionalmente como 

pertencente a Carlos Magno  (c.742-814), símbolo real que alçava o rei francês à 

condição de primeiro dos guerreiros do reino e  de braço secular defensor da Igreja.  A 

mão da justiça consistia num bastão de ouro com uma pequena mão ao alto, esculpida 



163 
 

em marfim, com três dedos erguidos, que indicavam, segundo certas interpretações, 

o polegar, o rei; o indicador, a razão, e o dedo do meio, a caridade.  Sendo a razão e a 

caridade duas qualidades necessárias para que o monarca francês cumprisse sua 

missão de bom juiz  (MAIN DE JUSTICE.Wikipédia). O bastão simbolizava, portanto, o 

poder judiciário, a ser exercido pelo soberano na qualidade de novo rei Davi (c. século 

X a. E. C.). No quadro  de Rigaud, esse objeto simbólico fica em posição pouco visível, 

sobre a almofada em que jaz a coroa fechada, de modelo imperial, outrora usada pelo 

avô do rei, Henrique IV (1553-1610), que sonhava um dia candidatar-se ao cargo de 

imperador do Sacro Império Romano Germânico. E, a engalanar o colo real, vê-se o 

colar da Ordem dos Cavaleiros do Espírito Santo, a ordem da cavalaria mais 

prestigiosa da monarquia francesa, criada pelo rei Henrique III (1551-1589) em 1578.     

                       Os maiores símbolos régios, no entanto, a coroa e o trono, ficaram na 

pintura relegados à sombra, muito pouco visíveis, certamente para não entrar em 

concorrência com a presença física do soberano. Dizem os entendidos que, durante o 

Antigo Regime, o trono francês, na realidade, nunca alcançou o status de verdadeira 

insígnia real. No tempo de Luís XIV, chegou a ser confeccionada em 1681 uma 

volumosa cadeira de audiências ou grande poltrona extraordinária de prata maciça, 

usada pelo rei, por exemplo, por ocasião da recepção aos embaixadores do Sião em 

1686. Mas quando se estabeleceu nesse mesmo ano  a Liga de Augsburgo, reunindo 

vários países europeus contra a política expansionista da França, o rei foi forçado, em 

1689, a mandar derreter todo o seu extravagante mobiliário de prata maciça, aí 

incluído o famoso trono, para transformar toneladas de metal precioso, finamente 

cinzelado, em moeda sonante e assim poder custear as onerosas operações de guerra. 

Desde então, contentou-se com poltronas de madeira entalhada e folhada a ouro, 

pouco distantes de uma poltrona normal, às quais nunca foi conferida a carga 

simbólica de um verdadeiro trono (figs. 84, 85 e 87). 

                        Diz-se que em Versalhes era o leito em que dormia o monarca que 

constituía o principal objeto de veneração dos súditos, sendo  a peça de mobiliário, em 

ausência de seu dono, permanentemente velada por um valet de chambre e vigiada 

por camareiros (huissiers), que exigiam dos visitantes a atitude de máximo respeito 

diante do móvel que acolhia cotidianamente o sagrado corpo do soberano (SAULE. 

INSIGNES DU POUVOIR ET USAGES DE COUR À VERSAILLES SOUS LOUIS XIV). 
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Também o retrato de Rigaud de que estamos tratando, a partir do momento que 

passou a ser exibido na sala do trono (Salon d’Apollon), tornou-se alvo merecedor da 

máxima devoção por parte dos cortesãos. Deveria ser cerimoniosamente saudado 

pelos cavalheiros e reverenciado pelas damas, nunca lhes sendo permitido dar as 

costas à efígie real, tal como era exigido pela etiqueta versalhesa de todos aqueles que 

estivessem perante o rei em pessoa (CHAPITRE I. LA MONARCHIE ABSOLUE. clg-

montesquieu-evry). 

                      Quanto ao cetro fleurdelysé, símbolo da autoridade real, aparece no retrato 

oficial de 1701 mantido de cabeça para baixo pelo soberano, que usa dele como se 

fosse uma bengala (reproduzindo assim, como vimos, poses reais já consagradas em 

que a figura masculina se apoiava num bastão), numa atitude de elegante displicência, 

bem à maneira descontraída que se tornou moda na corte francesa na passagem do 

século XVII para o XVIII. Gesto depois repetido no retrato de aparato de Luís XV, 

executado em 1763 pelo pintor Charles-André van Loo (fig.95), e no de Luís XVI de 

autoria de Duplessis (1777) (fig.106), e conservado, durante a Restauração (1814-

1830), pelos irmãos mais moços de Luís XVI, Luís XVIII e Carlos X (fig.109 a 110).  Não 

saberíamos dizer se essa atitude pouco cerimoniosa foi algum dia de fato assumida 

por Luís XIV ou se era apenas uma licença poética de sabor pré-rococó inventada pelo  

pintor catalão. Em todo o caso, com esse gesto pouco convencional, o retratado 

parece dar a impressão – por mero capricho pessoal – de querer empanar, ou minorar 

a relevância das insígnias (regalia) e outros símbolos da dignidade real, numa 

demonstração de que era a própria pessoa física do rei que deveria ser considerada o 

emblema maior da realeza francesa. Gesto tão significativo, aliás, que  pouco depois 

seria imitado por muitos soberanos estrangeiros (fig. 113 a 117). 

                       Como dissemos acima, os reis Bourbons que sucederam a Luís, o Grande, 

mantiveram, em seus retratos oficiais, a mesma atitude descuidada em relação a esse 

símbolo da autoridade real, o cetro, provavelmente intentando passar a mesma 

mensagem subliminar do retrato de Luís XIV em favor do personalismo real, diante do 

qual empalidecia o brilho de todos os tradicionais símbolos monárquicos. Afinal, foi o 

próprio rei quem disse a propósito do cetro em suas Memórias, ao declarar a 

preeminência da mente do soberano sobre esse mero elemento simbólico: 
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113- Retrato de Augusto II (1670-1733), Rei da Polônia e da Saxônia. Pintura a óleo sobre 

tela, de autoria de Louis de Silvestre, 1718. Galeria de Pinturas dos Velhos Mestres, Dresde, 

Alemanha. Dimensões:253 x 172 cm. 
Fonte:< http://commons.wikipedia.org/wiki/fike:AugustII.jpg> 
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114- Duque Francisco Estevão de Lorena (1708-1765 ), como Francisco I, Imperador do Sacro 

Império Romano Germânico. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Martin van Meytens ( 

1695-1770), 1745. Museu de História da Arte, Viena, Áustria. Dimensões:150 x 117 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_van_Meytens_006.jpg> 
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115- Retrato de D. José I, Rei de Portugal. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Francisco 

José Aparício (?- 1787) e André Gonçalves (1687-1762), c.1750-1760. Museu Nacional dos 

Coches, Lisboa, Portugal. Sem outras informações. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D._Jos%C3%A9_I.jpg>  
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116- Retrato de Jorge II(1683-1760), Rei do Reino Unido, em trajes de coroação. Pintura a 

óleo sobre tela, de autoria de John Shackleton (?-1767),c.1755-1767. Coleção Real, Londres, 

Reino Unido. Dimensões: 237,5 x 142,9 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_II_1755-1767.jpg> 
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117- Retrato de D. João VI (1767-1826),Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Jean-Baptiste Debret, 1817. Museu Nacional de Belas-

Artes, Rio de Janeiro, Brasil. Dimensões:60 x 42 cm. 
Fonte:< http://www.scielo.br/img/revistas/anaismp/v14n1/08f2.jpg> 
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O que faz a grandeza e a majestade dos reis não é tanto o cetro que levam, 

mas a maneira de usá-los. É perverter a ordem das coisas atribuir a resolução 

aos súditos  e  a  deferência ao soberano.  É  à  mente  que  cabe  deliberar  e 

resolver, e todas as funções dos membros consistem apenas na execução das  

ordens que lhes são dadas. [tradução do Autor] (LOUIS XIV.     Encyclopédie 

Larousse en ligne)  

 

   A concepção de masculinidade aristocrática sob o Ancien Régime 

 

                        O público leigo atual certamente não consegue deixar de identificar um 

difuso ar de feminização no retrato de Luís XIV (fig.87) – a pose amaneirada, as longas 

pernas do rei metidas em meias colantes e equilibradas em sapatos de salto alto, a 

gigantesca peruca cacheada  e as rendas e babados do antigo traje régio trazem 

imediatamente  à memória a imagem burlesca de um homem travestido de mulher, 

imagem  tão divulgada em nossos dias durante o Carnaval ou nos desfiles da Parada 

Gay. Mas, seguramente, uma interpretação dessa ordem apontaria para uma 

percepção equivocada e anti-histórica, de todo inaceitável, em completo desacordo 

com a mentalidade daquela época.   Para rebater tal visão será preciso reconstituir 

alguns aspectos do conceito de masculinidade compartilhado pelos homens da 

realeza e da nobreza durante o Antigo Regime (c.1550-1792).  

                      Durante esse período, as qualidades marciais tradicionais próprias da vida 

cavalheiresca ainda se mantinham em vigor, integralmente intactas. Afinal, o ideal  do 

cortesão durante o período do absolutismo era,  similar ao da nobreza de espada 

medieval, seguir o ofício das armas. Para tanto era preciso desenvolver as árduas 

virtudes do heroísmo militar (vigor físico, autossuficiência, liderança, assertividade, 

determinação, responsabilidade, extrema coragem e desejo de distinção, para atingir 

a tão procurada glória) e pô-las inteiramente, durante a fase absolutista, a serviço do 

rei.  Qualidades essas, porém, que deveriam ser, a partir da Renascença, controladas 

pela razão, com comedimento e disciplina. Afinal, de nada valia a valentia extremada 

de um guerreiro se ele não dispusesse de tino suficiente para se servir dela de modo 

apropriado e eficaz.  

                       Paralelamente a isso, os rudes fidalgos da época foram induzidos a se 

civilizar, ou seja, convinha a partir de agora que os homens da nobreza 
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contrabalançassem o lado brutal e violento da vida militar com atividades, às vezes 

intelectuais e profundas, às vezes amenas e agradáveis, de natureza profana. 

Passaram então a se dedicar ao estudo das artes, da história, da poesia, da filosofia 

moral, etc., adquirindo assim um saber humanista cujas origens remontavam à 

Antiguidade Clássica. 

                         Por meio desse “processo civilizador”, tão bem estudado por Norbert 

Elias (1897-1990), os fidalgos aprenderam a conviver adequadamente com as 

nascentes sociedades de corte, acabando  por interiorizar “a pacificação das condutas 

e o controle das emoções e afetos”. Assim, o cortesão francês, por exemplo, teve de  

aprender a se tornar um honnête homme. Além de se mostrar digno e honrado, o 

nobre, ao frequentar a corte, teria de se mostrar agradável, ter uma grande 

capacidade de adaptação, ser natural e simples e rejeitar o pedantismo. Teria enfim 

de assumir a impassível máscara social de um homem do mundo, um homem de corte 

(ETRE « HONNÊTE HOMME » AU XVIIE SIÈCLE. EspaceFrançais.com). Deveria 

almejar agora não apenas a glória militar e o consequente prestígio junto ao soberano, 

mas granjear a simpatia dos outros cortesãos, demonstrando elegância, garbo, fineza 

de maneiras, com o propósito de aumentar o seu poder de sedução, tanto sobre os 

demais membros masculinos da corte, quanto sobretudo sobre o elemento feminino, 

já que a lubricidade era considerada uma das marcas mais características da virilidade. 

                         O próprio rei Luís XIV, quando jovem, além de se manter envolvido com 

várias amantes, empenhava-se tanto em se distinguir nas artes da guerra, com o 

propósito de alimentar sua reputação de monarca cheio de glória, quanto em se 

destacar como gracioso e exímio dançarino nos balés apresentados durante as 

feéricas festas da corte.  Dispendiosos entretenimentos que lhe traziam duplo 

benefício: serviam de instrumento não só para ampliar-lhe a fama e prestígio de 

soberano faustoso, amante das artes, como, ao mesmo tempo, para melhor 

manipular a aristocracia cortesã, cuja total submissão custava-lhe sempre muitas 

energias. Por outro lado, a dança de corte consistia numa relevante atividade física a 

ser levada a sério por todos os aristocratas. Tanto que as primeiras companhias de 

cadetes da França, fundadas em 1682 pelo secretário de Estado da Guerra Marquês de 

Louvois (1641-1691), mantiveram durante certo tempo essa disciplina no currículo dos 

futuros militares (DRÉVILLON,2013:335).                 
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                         Sob a capa da meticulosa civilidade de corte, porém, o gentil-homem  –  

ou  o galant homme (conceito que se confunde em parte com o do honnête homme), 

exalando um je ne sais quoi próprio dos que frequentavam os grandes de França e as 

damas, imbuído de espírito,  julgamento e alegria, sans contrainte , sans affectation et 

sans vice, no dizer de Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) (REMARQUES DE M. DE 

VAUGELAS SUR LA LANGUE FRANÇOISE, Google Books) – , nunca deixou de ser o 

homem violento de sempre. Só havendo canalizado o seu intrínseco prazer de matar 

ou para as artes da guerra praticadas a serviço do rei, ou para a caça – esse lazer até 

hoje considerado essencialmente nobiliário –, ou ainda para a esgrima, arte marcial 

transformada desde então em esporte quase inofensivo. Embora combatido pelo 

Estado absolutista, o ritual do duelo privado, rigorosamente cumprido quando 

necessário lavar a reputação e a honra de um dos aristocratas combatentes, nunca foi 

de fato reprimido com eficácia pelo Antigo Regime (sobrevivendo na França, já sob 

uma forma burguesa, quase simbólica, até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial). 

Nessa luta a violência se dava de forma altamente ritualizada: consciente, controlada 

e racional, mas, mormente durante a monarquia absoluta, nem por isso menos efetiva 

e mortal, tendo como único propósito a elegante e desapaixonada eliminação física de 

um dos oponentes.  

                        Seriamente preocupados com as aparências, os nobres de então passaram 

a aprimorar o seu aspecto físico; adotaram também novas posturas, novo 

comportamento e nova gestualidade.  O controle corporal passou a ser adquirido 

através de treinamentos segundo as recém-criadas técnicas de equitação, de esgrima, 

de jogos de corte e de dança, o que conferiria novos padrões à masculinidade 

aristocrática, modulada pela minuciosa etiqueta palaciana.  

                        O extraordinário desenvolvimento da indumentária de corte durante a era 

barroca (1600-1770, aí incluído o período rococó) alimentará a exacerbada vaidade do 

fidalgo. Durante esse intervalo, será o sexo masculino que tomará a dianteira da 

moda. Os tecidos mais luxuosos (sedas, brocados, veludos e cetins), as cores mais 

belas e vibrantes (num tempo em que não havia nenhuma restrição preconceituosa 

quanto a tons, estampas e técnicas decorativas de costura para o sexo masculino), as 

gigantescas e elaboradas perucas, os trajes extremamente amplos combinados com 

certas peças paroxisticamente estreitas e curtas (em moda durante os anos de 1660), 
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a abundância de rendas, de laços de fitas de tafetá, de galões e de bordaduras a ouro 

ou a prata, de plumas nos chapéus, de perfumes e de jóias (Luís XIV não tolerava 

perfumes, mas era grande apreciador de diamantes), além dos famosos sapatos de 

salto alto, compunham o guarda-roupa habitual dos homens de qualidade. Guarda-

roupa, aliás, muito mais variado e vistoso do que os trajes usados pelas damas nessa 

mesma época (SORIA. Costume e musica nelle cortidell' età rinascimentale e 

barocca).  

                            Diante desse contexto, fica difícil imaginar até que ponto ia a futilidade 

de Monsieur, o Duque de Orléans (1640-1701), irmão mais moço do Rei-Sol, que nunca 

escondeu a sua condição de homossexual.  Extremamente efeminado, enfeitava-se, 

perfumava-se e usava jóias em demasia, característica que chamava a atenção dos 

contemporâneos, entre eles, Luís de Rouvroy (1675-1755), Duque de Saint-Simon, que 

deixou do irmão do rei uma célebre descrição (HASQUENOPH. A Versailles, le frère 

trés gay de Louis XIV). No tempo em que era habitual os nobres usarem  inúmeros 

laços  na decoração dos trajes, Monsieur usava ainda mais laços, no tempo em que os 

nobres portavam grandes perucas, Monsieur levava perucas ainda maiores, no tempo 

em que os nobres calçavam sapatos de salto alto, Monsieur trazia-os com saltos 

altíssimos, despertando a admiração de todos para sua habilidade de com eles poder 

andar e dançar. 

                       A verdade é que o modo de vida aristocrático, durante o período barroco, 

promovia a valorização extremada  do luxo e da beleza exterior. Qualquer controle 

sobre as despesas feitas com as aparências rebaixaria o fidalgo ao nível do desprezível 

burguês, que mesmo quando muito rico era tradicionalmente visto como um ser 

grosseiro, inculto, avarento, que não sabia o que era viver na grandeza.  

                        Para a alta nobreza de espada do tempo do Ancien Régime, dedicar-se aos 

trajes caros, ao esplendor das equipagens, às dispendiosas obras de arte, às 

construções ostentosas, à manutenção dos extensos jardins das propriedades, ao 

esbanjamento em apostas no jogo de cartas ou em festas memoráveis, não era 

considerado dissipação  ou  frivolidade. Os fidalgos eram levados a se pavonear e viver 

{s largas, conforme “as leis da nobreza” – sendo sempre atendidos por um sem 

número de criados, de boa aparência e aparamentados com luxuosas librés –, e sem se 

ocupar com trabalho de espécie alguma que não fosse a atividade militar, já que a 
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administração das terras ancestrais era em geral delegada a intendentes, e sem 

exercer, principalmente, nenhuma atividade financeira, comercial ou manual. 

Atividade a que estavam proibidos por razões estamentais, e se desempenhada, 

poderia acarretar a suspensão da nobreza do fidalgo infrator, com a consequente 

perda dos privilégios senhoriais (NOBLESSE FRANÇAISE DE L’ANCIEN REGIME. 

Vikidia).  

                        O imoderado consumo de caráter suntuário não era, pois, absolutamente  

condenável aos olhos da aristocracia. Muito pelo contrário, quando consoante com a 

posição ocupada pelo fidalgo na escala hierárquica da nobreza, a ostentação tornava-

se essencial ao modo de vida aristocrático e só aumentava o prestígio do nobre 

perante a corte.  Diante de tal falta de senso de realidade econômica, não é de 

admirar que inúmeras famílias ilustres da fidalguia francesa tenham sido arrastadas, 

no final de algumas gerações, à mais completa ruína, ou tenham recorrido, sobretudo 

no século XIX, a casamentos “desiguais”, celebrados com  riquíssimas famílias 

plebeias,  representantes da alta burguesia financista ou industrial, e não poucas vezes 

de origem judaica, como forma de poder prolongar, por mais algum tempo, o gozo da 

tradicional  prodigalidade aristocrática. 

                       François Fénelon (1651-1715), arcebispo de Cambray e preceptor durante a 

infância do Duque da Borgonha (mais tarde pai do Duque de Anjou, futuro Luís XV, 

herdeiro presuntivo do trono a partir de 1712), imbuído de pioneiras ideias de caráter 

iluminista, muito avançadas para aqueles dias, em sua obra denominada As aventuras 

de Telêmaco (1699), fez o personagem Mentor censurar a superficialidade do jovem 

pupilo Telêmaco, então maravilhado com as ricas vestes que tinha a sua frente. 

Qualificando a vaidade masculina como efeito de um abominável processo de 

efeminação dos homens, Mentor incitou o tutelado ao estóico cumprimento do dever, 

em honra à memória de seu heróico pai Ulisses. Com essa cena, o escritor, educador e 

teólogo francês estava de fato a reprovar o modo de vida fútil e esbanjador da 

nobreza e a  luxuosa e vã moda masculina cortesã de seu século, da qual o grande 

árbitro fora o próprio rei Luís XIV, que, em sua mocidade, sempre consagrara muito do 

seu tempo e dinheiro em criar e promover extravagantes vestimentas, logo adotadas 

em todas as cortes da Europa.           
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                        Com seu romance didático, Fénelon pretendia inculcar moralidade e idéias 

esclarecidas e humanísticas no espírito dos jovens franceses das camadas elevadas, 

condenando as guerras, a luxúria, o egoísmo, as taxas escorchantes que pesavam 

sobre o campesinato francês e o poder autocrático dos reis. Sua audácia, porém, 

custou-lhe caro. O rei enfurecido baniu-o de Versalhes em 1699, confinando-o pelo 

resto da vida na arquidiocese de Cambray. Os efeitos de sua obra, no entanto, 

surgiriam mais tarde, ao se tornar verdadeiro best seller no século seguinte, 

influenciando não só futuros enciclopedistas, como Montesquieu (1689-1755) e 

Rousseau (1712-1778) – e a partir deles, os revolucionários franceses –, como políticos 

da estatura de um Thomas Jefferson (1743-1826) e até reis como Luís XVI, muito 

impressionado com esse livro, que fora obrigado a ler na juventude (LES AVENTURES 

DE TÉLÉMAQUE. Wikipédia). 

                       O ideário inovador de Fénelon faria com que gerações masculinas futuras, 

pós-revolucionárias, já convencidas das ideias iluministas e influenciadas pela 

austeridade tipicamente burguesa de tradição anglo-saxã (introduzida na França no 

tempo  em que a  anglomania vicejou no país, no período final da monarquia absoluta) 

viessem a interpretar o cortesão seis e setecentista, como um ser fundamentalmente 

degenerado: indolente, egoísta, fútil, vaidoso ao extremo, amante do luxo mais 

desenfreado, enfim um efeminado. Isto é, um homem desvirilizado pelo excesso de 

amenidades oferecidas pelo modo de vida aristocrático, que só se importava com 

exibicionismos insensatos, com a relevância de sua própria linhagem ou com a defesa 

ferrenha de suas prerrogativas estamentais, inteiramente alheio, portanto, aos 

interesses da coletividade. 

                       A relativa rapidez com que as mudanças de mentalidades e de 

comportamentos masculinos e, consequentemente, de padrões de virilidade, 

ocorreram na Europa na segunda metade do século XVIII, pode, em nossa opinião, ser 

devidamente apreciada por meio da comparação entre duas pinturas europeias 

produzidas durante o período inicial do estilo neoclássico. Uma ainda bastante 

influenciada pelo espírito galante do declinante Rococó e a outra hoje considerada um 

dos grandes marcos do Neoclassicismo francês, antecipadora do mais legítimo 

espírito revolucionário.  
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                         Trata-se de duas representações pictóricas notáveis: O Parnaso, de Anton 

Raphael Mengs (1728-1779), afresco da Villa Albani, em Roma, executado em 1761 

(fig.118), e O Juramento dos Horácios da autoria de Jacques-Louis David (1748-1825), 

datado de 1784-1785 (fig.119). 

                        Pintor de corte, de origem alemã, radicado na Itália e depois na Espanha,  

Mengs   conservava   em   sua   arte  características   da  pintura  barroca,  rococó  e  até 

renascentista italiana às quais mesclava algumas  qualidades  distintivas  do  iniciante 

estilo  neoclássico,  do  qual  o  artista  é  considerado  um  dos  precursores.   

                        Em  seu afresco romano de temática mitológica – e de evidente caráter 

alusivo ao cardeal encomendante (cardeal Alessandro Albani, 1692-1779), na 

qualidade de grande patrono das artes –, vemos uma idílica paisagem,  na  qual  se  

destaca  a amável figura central do juvenil deus Apolo, tratada pelo artista com graça 

e suavidade tipicamente cortesã. A postura decorosa do deus, em plena nudez, 

concebida a partir dos cânones estéticos  das  antigas  obras da  Antiguidade,  entre 

elas  a  famosa escultura do Apolo do Belvedere (c.120-140 E. C.), hoje integrada no 

acervo do Museu Pio Clementino (Vaticano). Estátua vista desde a Renascença como a 

representação ideal da perfeição anatômica masculina. Embora vigoroso, o corpo do 

deus foi  moldado  com  doçura.  Na  visão  de Mengs,  Apolo  é  um  belo e gentil  

moço  loiro,  de   faces coradas, cuja carnação delicada, em tom de nácar, rivaliza com 

a das belas deusas que o cercam. A cabeleira  arranjada  com  cuidado  remete  à 

peruca dos nobres da época;  numa das mãos sustenta a preciosa lira de ouro, 

instrumento musical que, conforme o mito, lhe foi ofertado pelo deus Hermes, e na 

outra,  soergue  a  coroa  da  vitória  conferida nos  Jogos Píticos, feita de um ramo de 

loureiro (Laurus nobilis), árvore que, na Antiguidade,  estava consagrada ao culto 

apolíneo.               

                        Para compor a obra da Villa Albani, Mengs seguramente inspirou-se no 

afresco Parnaso que Rafael (1483-1520) havia criado para a Stanza della Segnatura 

(1510-1511) no Palácio do Vaticano.  Como um rei em seu palácio, Apolo Musagetes 

preside as nove personificações das ciências, da literatura e das artes no alto do Monte 

Parnaso, lendária morada das Musas, em cuja fralda nascia a mítica fonte de Castália.   

Nascente  que  infundiria  inspiração  poética  àqueles  que  bebessem  de  suas  águas 

refrescantes.    
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118- Parnaso. Afresco de autoria de  Anton Raphael Mengs (1728-1779), 1761. Villa 

Albani, Roma, Itália. Sem outras informações. 
Fonte:< http://www.pinterest.com/pin/94786767131281714/> 
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119- O juramento dos Horácios. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de  Jacques-Louis David 

(1748-1825), 1784-1785. Museu do Louvre, Paris, França. Dimensões: 329,8 x 424.8 cm. 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David,_Le_Serment_des_Horaces.jpg> 
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                         Ao assumir as qualidades que a Antiguidade conferia ao deus grego: 

grande beleza física, equilíbrio, ordem e racionalidade – às quais Mengs ajuntou as 

qualidades    ideais dos fidalgos da sua própria época –, o Apolo da Vila Albani torna-se 

mais do que mero símbolo do cardeal patrocinador do afresco, revela-se o epítome do 

cortesão do período do absolutismo,  gentil-homem que ao se apresentar perante a 

corte deveria  mostrar-se sempre com total controle de si mesmo, afável, altaneiro, 

composto  e de belas maneiras, e sobretudo  galante, quando em companhia das 

damas da corte. Não por acaso, eram justamente essas as características positivas que 

o Duque de Saint-Simon reconhecia em suas célebres Memórias  (1739-1752) na figura 

do rei Luís XIV: de belo porte, possuidor de graça natural, beleza física (durante a 

juventude, naturalmente), ar nobre e majestoso, até intimidante, destacado 

apreciador de festas e capaz de cometer grandes desatinos de amor. E sempre se 

exibindo com grande apuro no trajar, poderíamos acrescer. Qualidades que no 

aburguesado século XIX dificilmente seriam admitidas como definidoras do caráter de 

um grande estadista; no máximo, de um tolo janota, de pouca substância varonil. 

                       O pintor David, por sua vez, havia-se deixado influenciar pela antiga arte 

romana durante os quatro anos passados na Itália, principalmente após as visitas às 

ruínas de Herculano e Pompéia em 1779.  Artista de origem pequeno-burguesa, 

politicamente engajado, participaria ativamente da Revolução Francesa, tendo-se 

tornado amigo de Maximiliano de Robespierre (1758-1794), o famigerado líder do 

período do Terror (1792-1794). Deputado na Convenção Nacional (1792-1795), votaria 

em 1793 pela condenação à morte de seu antigo patrono, o rei Luís XVI. 

                         A grande pintura de caráter histórico que realizou em resposta a uma 

encomenda da corte, transmite um clima heróico, impregnado de densa 

dramaticidade teatral.   A tela aborda uma passagem lendária da história da Roma 

antiga, baseada em Tito Lívio (c. 59 a. E. C.-17). O espaço pictórico, estruturado por 

severa arquitetura, obedece à lei da frontalidade, com pouca sensação de perspectiva. 

O ambiente é obscuro, despojado e opressivo. Procurando recuperar os padrões 

estéticos da antiga arte romana, a composição pictórica caracteriza-se por certo 

hieratismo, com as figuras humanas principais em posturas marcantes e estáticas. 

                       No primeiro plano, à esquerda do observador estão os três irmãos romanos 

da família dos Horácios: guerreiros vestidos à antiga, mostram-se perfilados, como 
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nos relevos greco-romanos. Com os corpos entrelaçados e preparados para a luta, os 

três irmãos transpiram fraternidade, arrebatação e gravidade. Num passo largo, 

estendem de modo brusco os braços musculosos em direção às armas que lhes são 

apresentadas pelo pai. Juram solenemente enfrentar os três irmãos Curiácios num 

combate mortal, como forma de pôr fim às constantes hostilidades entre as duas 

cidades rivais, Roma e Alba Longa. Destemidos, adotam atitudes enérgicas e 

arrojadas, prontos para o autossacrifício em prol do Estado, conscientes da 

possibilidade de não retornarem vivos da contenda. À direita, um pequeno grupo 

inerme de mulheres da família lamenta-se, enlanguescido pela dor e antevisão do 

trágico destino (OATH OF THE HORATII. Wikipedia). 

                          A representação, com forte conteúdo emocional, tem caráter altamente 

edificante. Anuncia um novo tipo ideal de homem: impetuoso, patriótico, abnegado, 

inteiramente avesso a superfluidades. Que comunga rígidos valores morais, assume 

enérgica e abrupta gestualidade e usa trajes de grande discrição. Sem dúvida o tipo de 

homem, justo e áspero, talhado para derrubar o caduco Ancien Régime e instaurar a 

república igualitária. 

 

Conclusão 

 

                       Vimos neste trabalho que os retratos oficiais dos reis europeus durante o 

período barroco apresentavam em geral certas características comuns: a posição 

ereta do retratado, uma das mãos à cintura e a outra com o dedo mínimo erguido, 

num gesto visto então como elegante e refinado. Os pés dos retratados, por sua vez, 

exibiam, a partir da segunda metade do século XVII, uma disposição igualmente 

pouco natural, baseada em passos de dança, que também passava por ser de grande 

fineza. 

                       Cada uma dessas características que compõem a pose-padrão da realeza 

barroca apareceu em um momento específico da história da arte ocidental. O ato 

masculino de descansar uma das mãos à cintura revelou-se pela primeira vez na arte 

ocidental na pintura italiana do século XV, no período do Primeiro Renascimento, 

tendo sido considerado como uma atitude elegante apropriada para homens jovens. 

Tempos depois passa a ser interpretado como revestido de suficiente dignidade a 
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ponto de vir a ser adotado por soberanos em seus retratos oficiais. O dedo mínimo das 

mãos masculinas destacado dos demais disseminou-se na pintura italiana do início do 

século XVI, durante o Maneirismo, escola de pintura que primava por representar 

figuras humanas em posturas rebuscadas e  pouco naturais. Tido como gesto gracioso 

pelas camadas mais altas da sociedade de então, divulgou-se por toda a Europa 

ocidental ao longo do século XVII, assumido tanto por nobres, quanto por reis em seus 

retratos. Quanto à disposição afetada dos pés que se observa em retratos 

aristocráticos seiscentistas, foi ela sem dúvida influenciada pelas codificações 

contemporâneas do balé de corte, atividade social de extrema importância dentro do 

quadro da cultura cortesã. 

                        Os elementos componentes das posturas reais do seiscentismo 

permaneceram imutáveis durante décadas, mas a partir do século XVIII, começam a 

ser abandonados sobretudo pela tradição francesa de retratos régios oficiais. 

                      Enquanto os reis ingleses se mostravam bastante conservadores, 

mormente ao manter a mão à cintura como a principal característica de seus retratos 

de Estado até meados do século XX, constatamos que na França, ao contrário, as 

coisas mudaram com grande rapidez.  

                        No início do século XVIII, Rigaud representava em suas pinturas membros 

da aristocracia e da alta burguesia europeia com os dedos mínimos sistematicamente 

levantados como marca  incontestável de distinção social. Mas, no caso da imagem de 

Luís XIV em traje de cerimônia datado de 1701, esse detalhe está ausente, havendo 

sido evitado pelo pintor desde retratos anteriores do rei, datados dos anos de 1690, 

embora o pormenor  tenha sido mantido no quadro do jovem Luís XV proveniente do 

final do primeiro quartel do século XVIII (1721). Os pés em forma de passos de dança 

serão outro elemento a ser esquecido ao longo do primeiro quarto do setecentismo, 

tanto na Inglaterra, como na França.  O pintor Van Loo ainda exibia os pés de Luís XV 

na formação da quinta posição da dança barroca numa tela datada de c. 1727, mas 

isto, ao que parece, será abolido em retratos posteriores de reis franceses, que 

assumirão posturas mais naturais. E com referência à mão apoiada na cintura, o gesto 

será evitado em França depois do retrato do Bem Amado com o cetro do rei Carlos V, 

executado por Rigaud entre 1727-1729. 
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                        Na verdade, a partir da citada obra, a pose real nos retratos oficiais 

franceses já não conterá mais nenhuma das características básicas visíveis na 

representação de Luís XIV datada de 1701. E com o retrato real de 1763 de autoria de 

Van Loo cria-se uma nova tradição de atitudes reais, que desde então permanecerá 

praticamente inalterada. Na mencionada tela de Van Loo, o rei Luís XV segura um 

chapéu preto com plumas brancas na mão esquerda enquanto com a direita inverte a 

posição do cetro, apoiando-o sobre uma almofada, tal como disposto no retrato de 

seu bisavô, pintado por Rigaud em 1701. Essa maneira pouco reverente de portar o 

cetro será mantida por todos os futuros reis franceses até a queda da restauração 

Bourbon em 1830, havendo sido imitada ao menos por parte dos monarcas europeus a 

partir da segunda metade do século XVIII. Até o nosso D. João VI empunhará o cetro 

dessa maneira no retrato que o pintor Jean-Baptiste Debret (1768-1848) fez do rei 

português em 1817. 

                       Todas as modificações inseridas na pose real barroca observada no quadro 

do rei Luís XIV pintado por Rigaud  em 1701, só podem ser explicadas pela veloz 

evolução das mentalidades ocorrida na sociedade francesa. Os dedos mínimos 

soerguidos serão os primeiros a desaparecer das mãos reais. Pois, desde os primeiros 

anos do Setecentos, o gosto francês mostra uma crescente insatisfação com a 

sensibilidade barroca, teatral e artificiosa, sobretudo depois da morte do grande rei 

em 1715. Na arquitetura civil, por exemplo, saem de cena os grandiosos palácios 

barrocos, como o de Versalhes, e entram em voga os claros, alegres e acolhedores 

palacetes do tempo da Regência e do reinado de Luís XV, externamente classicistas e 

internamente decorados com o delicado gosto rococó. No âmbito da pintura, os 

temas tornam-se ligeiros, frívolos e muitas vezes com conteúdo erótico. A pintura de 

gênero também será submetida a um processo de grande expansão, com 

sentimentais representações de cenas da vida camponesa e da vida burguesa. 

                       Décadas mais tarde, as artes plásticas evoluirão para o Neoclassicismo, e a 

tendência ao despojamento ficará cada vez mais presente, inclusive no mundo da 

moda, alimentada principalmente pela onda de anglomania que invadiu a França. E 

não apenas isso. Com a divulgação dos ideais iluministas, a mentalidade burguesa 

afirma-se, em contraposição ao sistema da monarquia absoluta. O desencadeamento 

da Revolução Francesa (1789-1799) difundirá um novo conceito de masculinidade, que 
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rompe totalmente com o passado aristocrático, antecipando as concepções burguesas 

que se consolidarão no transcorrer do século seguinte.  O modo de vida da velha 

aristocracia será visto então pela lente de exacerbado preconceito, o que fará com que 

hábitos e costumes vigentes sob a monarquia absoluta passem a ser criticados, senão 

fortemente ridicularizados a partir do ponto de vista da nova sociedade.  
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