
 

Revisão História da Arte – Neoclassicismo 
 

Contexto Histórico: Iluminismo e Revolução Francesa. 
 

Iluminismo, Ilustração ou Século das Luzes foi um movimento cultural, político, 
econômico e intelectual ocorrido na Europa no século XVIII, sendo o centro do movimento 
Paris, França. Uma das ideias Iluministas era o uso da razão como o melhor caminho para se 
alcançar o conhecimento. Apesar de o movimento ter ocorrido na Europa, repercutiu, por 
exemplo, na América, formalizando a Independência dos Estados Unidos, em 1776 e, a 
Inconfidência Mineira, em 1789. Uma das principais críticas feitas pelos filósofos Iluministas foi 
ao Absolutismo (poder absoluto dos reis), o que dava ao rei o controle de toda a economia e 
política, sendo esse poder justificado por Deus (Direito Divino). O Iluminismo ainda foi alvo de 
um debate entre a razão e a religião, sendo estimulada pelos filósofos a experiência científica 
em todas as áreas. 

Em 1789, durante a Revolução Francesa, após a queda do Absolutismo, as disputas 
entre a burguesia e as camadas populares geravam uma grande tensão política que ameaçava 
a imposição de uma nova era política na França. Nesse tempo, a figura de um jovem militar 
passou a ganhar um destaque de projeções meteóricas.  

Nascido na Córsega, em 1769, Napoleão Bonaparte ficara conhecido pela sua invejável 
habilidade militar e sua capacidade de vencer batalhas que pareciam praticamente perdidas. 
Em pouco tempo, a população francesa reconheceu em sua imagem a figura de um herói e 
defensor do ideal revolucionário. Após sucessivas crises internas, a burguesia viu em 
Napoleão a oportunidade perfeita para que as contendas políticas cessassem e o 
desenvolvimento econômico surgisse. Por isso, em 1799, Bonaparte teve o apoio político 
necessário para derrubar o Diretório que controlava seu país e para organizar o Consulado. 
Em 1804, após realizar consulta popular, Napoleão chegou ao cargo de Imperador francês. 

 
Arte Neoclássica:  
 

Surgiu no final do século XVIII e está associada as diversas transformações ocorridas na 
vida política, econômica, intelectual e social da Europa. O Neoclassicismo buscou substituir 
a sensualidade e a banalidade do rococó por um estilo que fosse guiado pela razão. 
Quando os movimentos revolucionários republicanos se estabeleceram, no final do século XVIII, 
na França e na América (Estados Unidos), os novos governos adotaram o neoclassicismo como 
o estilo para sua arte oficial, em virtude de sua associação com a democracia da Grécia Antiga. 
Além disso, o próprio pensamento que fundamentava essas sociedades à época, o Iluminismo, 
cooperou para o romper dos dogmas religiosos do Barroco e a luxuria exacerbada do 
Rococó representada pela aristocracia.  

Na arquitetura, esse período ficou marcado pelos achados arqueológicos das cidades 
de Pompeia, Herculano e Roma. Estas descobertas estenderam o vocabulário formal da 
arquitetura e os arquitetos começaram a defender a construção de edifícios baseando-se em 
modelos greco-romanos. Tanto nas construções civis quanto nas religiosas, a arquitetura 
neoclássica seguiu o modelo dos templos da antiguidade clássica ou das edificações do 
Renascimento italiano. 

A pintura desse período foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na 
pintura renascentista italiana. O pintor francês Jacques Louis David, se tornou o grande gênio 
do neoclassicismo. Seu quadro o “Juramento dos Horácios” (1784-85, Louvre, Paris), por 
exemplo, celebra o tema de patriotismo, em meio aos questionamentos sobre o poder absolutista 
realizados pelo povo. Nessa obra, o espaço arquitetônico limitado do quadro e arranjo estático 
das figuras refletem a preocupação neoclássica quanto à lógica composicional, harmonia 
do colorido, exatidão dos contornos e a claridade.  
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Esse artista se tornou o grande nome da pintura da Revolução Francesa e da Era 
Napoleônica que deram a estética oficial desse movimento. David, apesar de fazer parte da 
Academia Real, apoiou fortemente a revolução e dedicou-se a produzir obras de propaganda 
para o novo regime de caráter burguês. Após algum tempo na prisão, em decorrência de 
problemas internos da Revolução Francesa, David retomou seu trabalho e passou a ser o pintor 
oficial de Napoleão. Através da sua pintura, demonstrou, dentre outros, em sua obra, o 
heroísmo e a grandeza que faziam parte da trajetória militar de Bonaparte. 

O pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres, ficou conhecido como um cronista visual do 
seu tempo. Ardoroso defensor da pureza das formas, afirmava, por exemplo, que desenhar uma 
linha perfeita era muito mais importante do que colorir (o uso e apego pelas cores foram 
características do Barroco e sobretudo do Rococó). "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.   

Na música, o período normalmente designado como neoclássico é reconhecido como 
classicismo, ou período clássico. Grosso modo, a segunda metade do século XVIII, período 
marcado pela simplificação das estruturas Barrocas, tornando a música mais simples através da 
mudança de um estilo contrapontístico (onde duas ou mais vozes melódicas são compostas 
levando-se em conta, simultaneamente) para outro homofônico (que tem o mesmo som ou que 
se pronuncia da mesma maneira). São considerados o auge deste estilo os compositores Mozart 
e Haydn, pelo modo como sintetizaram os trabalhos de seus antecessores, dando forma definida 
à Sonata, à música de câmara, ao concerto e à Sinfonia. Beethoven é considerado o compositor 
responsável pela transição do estilo clássico para o romântico. 

Na escultura, o movimento buscava inspiração no passado. A estatuária grega foi o 
modelo favorito pela harmonia das proporções, regularidade das formas e serenidade da 
expressão. Apesar disso, não atingiram a amplitude nem o espírito da escultura grega. Também 
foi menos ousada que a pintura e arquitetura de seu tempo. Entre os principais escultores 
destaca-se o italiano Antonio Canova (1757-1822). 

Na literatura francesa, os novos ideais iluministas são a base dos textos. Os principais 
autores são Montesquieu (1689-1755) e Voltaire. O primeiro é autor, entre outras, da obra Do 
Espírito das Leis. Voltaire experimenta vários gêneros como a tragédia (A Morte de César) e a 
poesia (Discurso sobre o Homem), mas no campo social se destaca pela defesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. 

  


