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•ENTENDER O CONCEITO DE NEOCLÁSSICO, CONTEXTUALIZANDO-O;

•CONHECER OS PRINCIPAIS ARTISTAS NEOCLÁSSICOS;

•RELACIONAR OS CONCEITOS NEOCLÁSSICOS AO NOSSO COTIDIANO;

•EXERCITAR INSPIRADOS NOS ARTISTAS DA MISSÃO ARTÍSTICA 
FRANCESA. 
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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.
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A Apoteose de Homero, 1826-27. Ingres.
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Júpter e Tétis, 1811. Ingres.
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Ingres, Jean-
Auguste 

Dominique. A 
Grande 

Odalisca, óleo 
sobre tela, 91x 
162cm, 1814. 

Conservada no 
Museu do 
Louvre, em 

Paris, França.
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A Coroação, 1805-07. David.
8



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• 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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Retrato de Madame Recamier, 1800. David.
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O Retrato de Napoleão I, 1797. David.
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Auto-retrato, 1794. David.
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Auto-retrato, 1804. Ingres.
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Viagem pelos trópicos: um olhar europeu

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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Habitação dos Apiacás sobre o Arinos, 1828. Hercule Florence. Aquarela.

Aos 20 anos, em 
1824, desembarcou 
no Rio de Janeiro, a 

bordo da fragata 
francesa Marie 

Thérèze, já como 
desenhista e pintor.
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Habitação dos Apiacás sobre o Arinos, 1828. Hercule Florence. Aquarela.
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Abacaxi, 
melancias e 

outras frutas, 
sem data. 

Albert Eckhout. 
Óleo sobre 

tela.
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Homem africano.
Óleo sobre tela DimensõesAltura: 273 cm; 
Largura: 167 cm
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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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Mulher Tupi com Criança, 1641-44. 

Mameluca, 
1641. Albert 

Eckhout.
Óleo sobre tela.
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Mulher Tapuia canibal.

Guerreiro Tapuia.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapuias


Missão Artística Francesa

   Em 1816, chegou ao Rio de Janeiro a chamada Missão Artística 
Francesa, com o objetivo de instalar o ensino de artes e ofícios 
no Brasil. 

  Na equipe, escultores, arquitetos e artistas. Dentre eles, Jean-
Baptiste Debret (1768-1848), que aqui foi professor de pintura 
histórica, retratou, durante seu trabalho e suas viagens pelo 
interior do Brasil, os tipos humanos que aqui viviam, seus 
costumes e as paisagens locais, por meio de desenhos, aquarelas 
e gravuras. 

24



25



https://i.pinimg.com/originals/4c/a9/35/4ca935e8a50f6809406866457f133f75.jpg
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A aquarela 
"Carregadores 

de Café A 
Caminho da 
Cidade", de 

1826
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Debret buscou 
documentar as 
relações entre as 
diferentes classes 
sociais no Rio de 
Janeiro da época. Nesta 
gravura de 1827, uma 
família pobre 
recolhendo o produto 
do trabalho de uma 
negra.
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Na  pintura  neoclássica, os  artistas  valorizavam a ordem visual.  É  como  se  os  elementos  
que  compõem  a  obra estivessem organizados para sugerir calma e racionalidade.

Vestimentas de Ministros e Secretários de Estado, 1826. Jean-Baptiste Debret.
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Johann Moritz Rugendas (1802-1859), – comunhão com a 
natureza

As imagens de um dos artistas europeus no Brasil, apresentam o homem 
na exuberante natureza brasileira. Ao mesmo tempo, transmitem o 
sentimento de respeito deste homem pela floresta, plantas, flores e 
pássaros, dos quais se alimenta.

Nas pinturas, a paisagem foi uma constante entre os artistas do século 
XIX, que eram observadores e detalhistas.

30



Paisagem Brasileira. 
Rugendas.
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Viagem Pitoresca ao Brasil. Rugendas.
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Capoeira,
1835. Rugendas.
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Artistas brasileiros: um olhar estrangeiro
A proposta da Missão Artística (1816) seria seguir o modelo de uma 
escola de vanguarda francesa. Foi criada a Academia Imperial de Belas 
Artes e para lá foram muitos jovens artistas brasileiros. Nas aulas, eles 
recebiam instruções de tratamento de técnica e sugestões de temas 
para suas pinturas, adotando um padrão estético estrangeiro.
Existia um compromisso de passar a idéia de beleza e harmonia 
defendidos pela academia. Artistas que seguiram esses modelos de 
representação e normas estéticas são denominados artistas 
acadêmicos.
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A Primeira 
Missa no Brasil, 

1860. Vitor 
Meireles.
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Moema, 1866.
 Vitor 

Meireles.
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Coroação de D. 
Pedro II, 1845-46. 
Manuel de Araújo 

Porto-Alegre.
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A Noiva, 1886. Almeida 
Junior.
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Amolação Interrompida, 
1894. Óleo sobre tela

Altura: 200 cm; Largura: 
140 cm

40



O Grito do Ipiranga, 1888. Pedro Américo.
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Paz e Concórdia, 1895. Pedro Américo.
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(QUESTÃO 01)
O neoclassicismo teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das 
civilizações da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). As principais temáticas das pinturas 
neoclássicas eram

A) as cenas comuns do dia a dia.
B) as imaginações e fantasias dos artistas.
C) a representação da vida como ela realmente é, sem alterações.
D) os estudos de anatomia humana muito praticada no renascimento.
E) a 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.  
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02) Em meados do século XVII, pensadores europeus exaltaram a razão e o espírito crítico 
como “luzes” capazes de clarear a mente das pessoas e de eliminar a escuridão da ignorância 
e da miséria humana. Assim, o Neoclassicismo expressou os valores próprios de uma nova e 
fortalecida burguesia, que assumia a direção da sociedade européia após a Revolução 
Francesa e principalmente com o império de Napoleão.  
Assinale a alternativa que justifica os ideais neoclássicos: 
 
A) A linha mestra do estilo neoclássico era dada por figuras severas, desenhadas com 
exatidão.
B) O estilo neoclássico está ligado a liberdade dos artistas e as sua inspirações.
C) A arte neoclássica trazia um tom calmo e completamente racional, enfatizando o desenho 
com linhas.
D) A arte neoclássica era séria, ilustrando temas da história antiga ou da mitologia nórdica, 
em vez das frívolas cenas de festa rococó. 
E) O neoclassicismo foi um fenômeno francês. Esse estilo derivou da ruptura de seus 
antecessores. Sua principal temática era a vida noturna, naturezas-mortas e auto-retratos.
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(QUESTÃO 03) Jaques Le Breton, Nicolas Taunay, Jean Debret e Auguste Taunay 
foram artistas que influenciaram enormemente a arte brasileira, além de 
contribuírem para nosso entendimento da visão européia sobre a cultura 
brasileira.  Seus nomes são associados à:  

A) Primeira Bienal de Arte de São Paulo.
B) Criação da crítica jornalística no Brasil.
C) Missão Artística Francesa vinda ao Rio de Janeiro. 
D) Criação da primeira escola de artes cênicas no Brasil. 
E) Influência dos pintores modernistas da França na Semana de Arte de 22.
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(QUESTÃO 04)
 
Quanto à condição do Brasil na época em que surgiu a  Missão Artística Francesa, destaca-se 
que

A) O projeto foi realizado contra a vontade de Dom João
B) O Brasil tinha uma escola de arte indígena que abrigou grande parte dos artistas europeus 
C) Era desnecessária a existência da missão uma vez que os negros e os indígenas já tinham a 
sua própria cultura
D) Não havia motivo para se investir em Artes pois o Brasil dessa época só era habitado por 
uma multidão de selvagens
E) De fato já existia Arte no Brasil, mas em geral os artistas eram autodidatas muitas vezes 
escravos, dessa forma não havia conhecimentos de técnicas

47


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Viagem pelos trópicos: um olhar europeu
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Missão Artística Francesa
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Artistas brasileiros: um olhar estrangeiro
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47

