
A transição do século XVIII para 
o século XIX   



Quando surgiu?

Durante o século XVIII. Está ligado ao pensamento filosófico do Iluminismo.

Como Surgiu?

Através de achados arqueológicos durante o século XVIII das cidades de 

Pompeia, Herculano e Roma, o que motivou estudos sobre a arte grega e 

romana.

A técnica:

Utilizavam a simplicidade e a racionalidade dos elementos clássicos. Ex.: 

Mitologia grega para as esculturas dos edifícios. 

A Pintura:

Deveriam lembrar as esculturas com posição estática, com linhas bem 

delineadas.



O contexto Histórico:

O Neoclassicismo foi influenciado pelas características da arte da

Antiguidade Greco-romana e da Renascentista.

Os clássicos e as academias:

De acordo com a tendência neoclássica, uma obra de arte só seria

perfeitamente bela a medida em que imitasse não as formas da

natureza, mas as que os artistas clássicos gregos e os renascentistas

italianos já haviam criado.



A ARQUITETURA NEOCLÁSSICA:

Tanto nas construções civis quanto nas religiosas, a arquitetura

neoclássica seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou das

edificações do Renascimento italiano. Exemplos dessa arquitetura são

as igrejas de Santa Genoveva, transformada depois no Panteão

Nacional, em Paris e a Porta de Brandeburgo, em Berlim.



ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA ARQUITETURA 
NEOCLÁSSICA:

Material: A arquitetura Neoclássica foi formada a partir de processos
culturais derivados do racionalismo iluminista. O século XVIII foi
marcado pelo resgate de princípios da civilização clássica, que se
tornara mais conhecida e estudada devido aos progressos da
arqueologia e da história. Baseou-se sua produção através da
utilização de materiais nobres como pedras, mármore, granito e
madeiras.



OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

 Formalismo na composição, refletindo racionalismo dominante

(simplicidade).

 Ausência da cor.

 Formas geométricas.

 Simetria.

 Construções monumentais (Formato de templos greco-romanos).

 Caracterização de elementos da arquitetura da Antiguidade

Clássica greco-romana (capitel, frontão, pórtico colunado,

entablamento...).





Igreja de Santa Genoveva

e abaixo a réplica do

Partenon em Nashville,

Tennessee, Estados

Unidos.



Porta de Brandemburgo – 1789 – 1794) em Berlim



Arquitetura:
Museu de arte do Prado – Madrid:

Pórticos colunados



MUSEU DE ARTE DO PRADO - MADRID



PLANTAS: REGULARES, GEOMÉTRICOS E SIMÉTRICO, COM BASE 
NO QUADRADO NO CÍRCULO E NO TRIÂNGULO.



PLANTAS: REGULARES, GEOMÉTRICOS E SIMÉTRICO, 
COM BASE NO QUADRADO NO CÍRCULO E NO 

TRIÂNGULO.



PANTEÃO NACIONAL EM PARIS - JACQUES-GERMAIN 

SOUFFLOT.



ABÓBADA DE BERÇO, TAMBÉM REFERIDA COMO ABÓBADA DE 
CANUDO É UM TIPO DE ABÓBADA CONSTRUÍDA COMO UM 

CONTÍNUO ARCO DE VOLTA PERFEITA.



CÚPULA: FOI UMA INVENÇÃO DO BARROCO, PORÉM, MUITO 
UTILIZADA EM CONSTRUÇÕES NEOCLÁSSICA, TANTO NAS 

RELIGIOSAS QUANTO NAS CIVIS.



ENTABLAMENTO: PRESENTE NA ARQUITETURA CLÁSSICA, 

CONSTITUI-SE DO CONJUNTO DE ARQUITRAVE, FRISO E 

CORNIJA.

Cornija refere-se a uma faixa

horizontal que se destaca da

parede.

Friso é um espaço

compreendido na parte superior

do entablamento, que separa a

cornija da arquitrave, de um

edifício ou monumento.

A arquitrave é a viga que

repousa sobre os capiteis das

colunas.



FRONTÃO - Tem por objetivo normalmente decorar o topo da fachada principal de um
edifício, sendo constituído por duas partes essenciais: a cimalha (base) e as empenas
(dois lados que fecham o triângulo).



ESTUQUE - É uma argamassa resultante da adição de gesso, água e 
cal utilizado como revestimento decorativo.



ESCULTURAS:

TESEU E O CENTAURO - ANTONIO CANOVA

Museu Viena

A imagem é composto a partir de uma

forma piramidal, dominada pela forte

diagonal do corpo do herói prestes a

abater o centauro com uma clava,

enquanto o subjuga agarrando-o pela

garganta e pressionando o joelho

contra seu peito, dando forte impulso

com a perna direita. O detalhamento

anatômico do corpo do centauro é

especialmente rico.



CARACTERÍSTICAS DA ESCULTURA 

NEOCLÁSSICA:

 Expressões serenas, inexpressivas e impessoais.

 Composição simples.

 Perfeição técnica.

 Corpos nus ou seminus (formas naturais).

 Inspiração na arte greco-romana.



A PINTURA DO NEOCLASSICISMO

-A pintura desse período foi inspirada principalmente na escultura

clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael,

mestre inegável do equilíbrio da composição e da harmonia do colorido.

- O maior representante da pintura neoclássica é sem dúvida Jacques-

Louis David (1748 – 1825), pintor oficial do período napoleônico.



CARACTERÍSTICAS DA PINTURA:

 Formalismo na composição, refletindo racionalismo dominante.

 Exatidão nos contornos.

 Harmonia do colorido.

 Claridade.

 Simetria.



O JURAMENTO DOS HORÁCIOS - JACQUES-LOUIS DAVID - 1784



Napoleão 

atravessando os Alpes  

(1801)

Jaques-Louis David



Crítica as artes anteriores.

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867):

O pintor foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo.

Ingres acreditava que a tarefa primordial da arte era produzir quadros

históricos. Ardoroso defensor da pureza das formas, ele afirmava, por

exemplo, que desenhar uma linha perfeita era muito mais importante do que

colorir. "A pincelada deve ser tão fina como a casca de uma cebola", repetia

a seus alunos. Sua obra abrange, além de composições mitológicas e

literárias, nus, retratos e paisagens, mas a crítica moderna vê nos retratos e

nus o seu trabalho mais admirável. Ingres soube registrar a fisionomia da

classe burguesa do seu tempo, principalmente no gosto pelo poder e na sua

confiança na individualidade.



Ficha Técnica - A Grande Odalisca:

Autor: Jean-Auguste Dominique Ingres ; 

Onde ver: Museu do Louvre, Paris, França

Ano: 1814 ; 

Técnica: Óleo sobre tela

Tamanho: 91cm x 162cm

Movimento: Neoclassicismo


