


ENTENDER O CONTEXTO EM 
QUE SURGE O ESTILO 

NEOCLÁSSICO E PERCEBER AS 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

DAS TÉCNICAS UTILIZADAS 
PELOS ARTISTAS NEOCLÁSSICOS, 
NAS PINTURAS, ESCULTURAS E 
ARQUITETURA NEOCLÁSSICA.
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Movimentos do Século XIX
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Os artistas franceses do final do século XVIII e início do século XIX
buscaram uma nova maneira de se expressarem inspirando-se em
detalhes da arte grega e romana e na pintura renascentista.

Historicamente, a sociedade passava por transformações: uma nova
e forte burguesia assumia a direção da sociedade após a Revolução
Francesa e principalmente com o Império de Napoleão.

5



6



7



• Valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e seres da
mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas
neoclássicas.

• Forte influência das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente as ligadas à razão.

• Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos muito
utilizados.

• Valorização da simplicidade e pureza estética (principalmente na pintura) em contraste
com os rebuscamentos, dramaticidades e complexidades do Barroco e do Rococó.

• Na Literatura, os textos apresentam como características principais a síntese, clareza e
perfeição gramática.

• Na escultura, forte influência das formas clássicas do Renascimento. Ao contrário dos
escultores barrocos, que pintavam suas obras, os artistas neoclássicos optaram pela cor
branca natural do mármore (como os escultores gregos e romanos).
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http://www.artrenewal.org/asp/database/art.asp?aid=31&page=1


No Brasil, desde o descobrimento do país, muitos registros gráficos
foram realizados por curiosos e aventureiros que aqui estiveram.
Artistas, naturalistas e cientistas desenharam e pintaram as pessoas
e os seus costumes, suas casas, os animais, a vegetação e a
paisagem.
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Índio Tapuia, 1643. Albert Eckhout.

Albert Eckhout esteve no Brasil entre 1637 e 1644,
passando por Pernambuco e pela Bahia, onde fez
pinturas da fauna, da flora e de tipos étnicos
brasileiros.
Foi um pintor, desenhista, artista plástico e botânico
holandês. É autor de pinturas do Brasil holandês
envolvendo a população, os indígenas e paisagens
da região Nordeste do Brasil
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