
 

NEOCLASSICISMO  
ARTE E ARQUITETURA NEOCLÁSSICA  
 
Arte produzida na Europa e na América do Norte aproximadamente de 1750 até as primeiras 
décadas do século XIX, marcada pela emulação de formas greco-romanas. Mais do que apenas 
uma revivificação da Antigüidade, o neoclassicismo esteve ligado a eventos políticos 
contemporâneos. Artistas neoclássicos buscaram substituir a sensualidade e a trivialidade do 
rococó por um estilo que fosse guiado pela lógica, solenidade, e de caráter moralizante. 
Quando movimentos revolucionários republicanos se estabeleceram na França e na América, 
os novos governos adotaram o neoclassicismo como o estilo para sua arte oficial, em virtude 
de sua associação com a democracia da Grécia Antiga. Depois, quando Napoleão subiu ao 
poder na França, o estilo foi modificado para servir as suas necessidades propagandísticas, 
eventualmente se tornando um maneirismo repetitivo e inanimado. Com o surgimento do 
Romantismo, uma preferência para a expressão pessoal substituiu uma arte fundada em valores 
fixos, ideais. 
 
Gênese da Arte Neoclássica 
 
O estilo neoclássico desenvolveu-se após as escavações das ruínas das cidades de Herculano, 
em 1738, e Pompéia, em 1748; a publicação de livros como Antigüidades de Atenas (1762) 
pelos arqueólogos ingleses James Stuart (1713-1788) e Nicholas Revett (1720-1804); e a 
chegada em Londres (1806) dos Mármores do friso do Paternon de Atenas, retirados da Grécia 
por Lorde Elgin. Exaltando a “nobre simplicidade e grandeza” tranqüila de arte greco-
romana, o historiador de arte alemão Johann Winckelmann conclamou os artistas a estudar e 
“imitar” suas formas artísticas ideais e atemporais. Suas idéias encontraram uma recepção 
entusiástica dentro do meio artístico internacional reunido, na década de 1760, em Roma. 
 
Arquitetura  
 
Antes das descobertas de Herculano, Pompéia e Atenas, somente a arquitetura clássica romana 
era genericamente conhecida, em grande parte pelas visões de cidade do artista italiano 
Giovanni Battista Piranesi. Estas descobertas estenderam o vocabulário formal da arquitetura, 
e os arquitetos começaram a defender edifícios baseado em modelos greco-romanos. 
 
O trabalho do arquiteto e desenhista escocês Robert Adam - que nas duas décadas a partir de 
1750 redesenhou várias casas inglesas imponentes (entre outros, Sion House, 1762-69, e 
Osterley Park, 1761-80) - apresentou o estilo neoclássico para a Grã Bretanha. O estilo Adam, 
como foi conhecido, permaneceu porém um pouco rococó em sua ênfase em ornamentação de 
superfície e preciosidade de escala, até mesmo quando adotou os motivos da Antigüidade. 
 
Na França, Claude Nicholas Ledoux (1736-1806) projetou um pavilhão (1771) para a 
Condessa Du Barry em Louveciennes e uma série de portões de cidade (1785-89) para Paris - 
estruturas que são exemplares da fase inicial da arquitetura neoclássica; porém, os mais seus 
trabalhos posteriores consistiram em projetos nunca executados para uma cidade ideal, na qual 
o design dos edifícios freqüentemente são reduzidos a formas geométricas simples. Depois que 
Napoleão se tornou imperador em 1804, seus arquitetos oficiais Charles Percier (1764-1838) e 
Pierre François Leonard Fontaine (1762-1853) concretizaram seu desejo de recolocar Paris na 
posição de capital da Europa, adotando a opulência intimidadora da arquitetura imperial 
romana. O estilo de arquitetura denominado de Império na França foi concretizado através de 



construções públicas gigantescas, como os arcos triunfais do Carrossel do Louvre e os Champs 
Elysées (ambos de 1860) - de concepção muito diferente, em espírito, do trabalho visionário de 
Ledoux. 
 
A arquitetura de inspiração grega na Inglaterra é exemplificada através de construções como a 
rotunda do Banco da Inglaterra (1796), projetada por Sir John Soane e o pórtico do Museu 
Britânico (1823-47), por Sir Robert Smirke (1781-1867). A “Revivificação Grega” foi 
sucedida pelo estilo “Regência”, do qual exemplos arquitetônicos notáveis são as fachadas 
projetadas por John Nash para a Regent Street (iniciadas em 1812) em Londres e também seu 
Pavilhão Real em Brighton (1815-23). A arquitetura neoclássica de Edinburgh permaneceu 
prístina, e aquela cidade passou a ser conhecida como a “Atenas do Norte”. 
 
Em outros locais, a arquitetura neoclássica pode ser exemplificada no trabalho do alemão Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1841), como o Teatro Real (1819-21) em Berlim. Nos EUA, a 
primeira das duas fases neoclássicas, chamada de “Estilo Federal”, floresceu entre 1780 e 
1820. Baseada na antigüidade romana, pode ser exemplificada através do trabalho de Charles 
Bulfinch (Massachusetts State House, em Boston, terminada em 1798). A segunda fase foi 
uma adaptação do estilo “Revivificação Grega”. Durante uma viagem para Paris em 1787, 
Thomas Jefferson ficou impressionado com a lucidez da arquitetura de influência grega e se 
convenceu de que uma arquitetura racionalmente idealizada como aquela era apropriada à 
nova república americana. Seu amigo Benjamim Henry Latrobe apresentou o estilo para os 
EUA no seu projeto para a sede do Banco da Pennsylvania (1798) e subseqüentemente evoluiu 
para um estilo neoclássico menos rígido no design para o Capitólio (iniciado em 1793). O 
próprio projeto de Jefferson para a Universidade de Virgínia (1817-25) estendeu o estilo de 
Revivificação Grega norte-americano até o século XIX. 
 
Pintura  
 
Entre o círculo de Winckelmann em Roma estavam vários pintores estrangeiros, entre eles o 
expatriado alemão Anton Raphael Mengs (1728-79), o escocês Gavin Hamilton (1723-98), e o 
americano Benjamim West. O “Parnassus” de Mengs (1761), um afresco de teto para a Vila 
Albani em Roma, foi projetado expressamente sob a orientação de Winckelmann. Ao contrário 
das típicas composições para pintura de tetos do barroco ou do rococó, sua composição é 
simples: só algumas figuras, em poses calmas e estáticas - derivadas principalmente de 
estátuas antigas. Hamilton, que também era arqueólogo e negociante de arte, completou cinco 
quadros (1760-65) inspirado pela Ilíada de Homero e com a incorporação de figuras derivadas 
de esculturas antigas. West trabalhou em Roma de 1760 a 1763. Pinturas como “Agrippina 
chegando a Brundisium com as Cinzas de Germanicus” (1768, Yale University Art Gallery, 
New Haven, Connecticut) estava inspirado por sua experiência romana. Solene e austero no 
tratamento do tema, suas imagens estão também corretas quanto aos detalhes arqueológicos. 
 
As mesmas tendências são comprovadas no trabalho anterior do pintor francês Louis David, 
que é reconhecido como o grande gênio de pintura neoclássica. Seu “Juramento dos Horácios” 
(1784-85, Louvre, Paris) celebra o tema de patriotismo estóico. O espaço arquitetônico 
limitado do quadro e arranjo estático das figuras refletem a preocupação neoclássica quanto à 
lógica composicional e à claridade. Os contornos firmes e a luz severa emprestam a estas 
figuras um ar de estátua. Os trabalhos mais recentes de David, encomendados por Napoleão - 
tal como “Coroação de Napoleão e Josephine” (1805-07, Louvre) - são muito diferentes, 
porém, na sua celebração do esplendor e do poder mundano. A aprovação do imperador para 
tais exibições ostentosas foi estendida até mesmo a um pintor americana, John Vanderlyn, 
premiado em 1808 com uma medalha por seu “Marius entre as Ruínas de Cartago” (1807, M. 



H. Young Museum, São Francisco). 
 
Por volta de 1790 pintores começaram a admirar as leves figuras mostradas em silhueta na 
pintura de vasos gregos. O maior expoente deste estilo era o pintor inglês John Flaxman, cujas 
gravura simples para as edições da Ilíada de Homero e da Odisséia (1793) substituíram 
completamente a perspectiva tradicional, iluminando-a através da modelos muito mais leves. O 
estilo teve um êxito imenso e foi amplamente imitado. Ingres, um dos mais prósperos alunos 
de David, tornou-se seu herdeiro como intérprete principal da tradição clássica, adotando esta 
aproximação bidimensional, como visto num de seus primeiros trabalhos, “Os Enviado de 
Agamemnon” (1801, École des Beaux-Arts, Paris). 
 
Escultura 
 
A escultura vinha sendo profundamente influenciada pela arte greco-romana desde o 
Renascimento. Assim, os princípios neoclássicos tiveram um impacto bem menos 
revolucionário nesta especialidade do que nas outras artes. Em geral, os escultores 
neoclássicos tenderam a evitar o rebuscamento dramático das poses e as superfícies marmóreas 
coloridas da escultura barroca ou rococó, preferindo contornos encaracolados, uma quietude 
nobre, e idealizando formas no mármore branco. 
 
A escultura neoclássica inicial foi produzida por artistas em contato direto com o círculo de 
Winckelmann em Roma - escultores como John Tobias Sergel (1740-1814), que quando 
retornou a sua Suécia nativa levou o novo estilo para o norte da Europa - e os ingleses Thomas 
Banks (1735-1803) e Joseph Nollekens (1737-1823), que apresentaram o estilo à Grã-
Bretanha. 
 
A figura dominante na história de escultura neoclássica, porém, foi o italiano Antônio Canova, 
que se tornou um membro do círculo de Roma em 1780. Rejeitando o “modo barroco” que o 
antecedeu, buscou capturar a severidade e a pureza ideal da arte antiga. “Theseus e o 
Minotauro Morto” (1781-82) retrata a calma da vitória em lugar do conflito ativo e foi a 
primeira tentativa de Canova no novo estilo, trazendo-lhe fama imediata. 
 
Depois da morte de Canova, o artista dinamarquês Bertel Thorvaldsen herdou sua posição no 
campo da escultura européia. Suas numerosas encomendas internacionais sustentaram um 
neoclassicismo rígido como o estiloo dominante da escultura até meados do século XIX. O 
estilo foi levado para o EUA por um de seus amigos, Horatio Greenough, e foi continuado por 
Hiram Powers, um americano que residiu por longo tempo na Itália, escultor do célebre 
“Escravo Grego” (1843), peça de que foram feitas muitas réplicas. 
 
Artes decorativas 
 
O estilo neoclássico influenciou todos os tipos de artes decorativas. Por volta de 1760 a 
mobília desenhada por Robert Adam revelava motivos greco-romanos. Introduzido na França, 
seu estilo simples e clássico ficou conhecido como estilo etrusque (de “etrusco”), caindo no 
gosto da corte de Luís XV. Com adaptações adicionais de design clássico, baseado nos mais 
recentes achados arqueológicos à época, evoluindo para o estilo elegante conhecido como Luís 
XVI, o preferido pela família real francesa durante a década de 1780. 
 
Vasos gregos encontrados em escavações se tornaram modelos para novos tipos de cerâmica: a 
Jasperware de Wedgwood, para quem Flaxman fez muitos desenhos, na Inglaterra e a 
porcelana Sevres na França. 



 
Sob o governo de Napoleão, foram redecoradas várias residências oficiais para uso de 
funcionários, segundo projetos elaborados por Percier e Fontaine, que incluíram mobília, 
porcelana, e tapeçarias, tudo incorporando motivos greco-romanos. Tomado como um todo, 
tais designs definiram o estilo Império nas artes decorativas, estilo esse que foi copiado por 
toda a Europa.  
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ARTE NEOCLÁSSICA   
 
Nas duas últimas décadas do século XVIII e nas três primeiras do século XIX, uma nova 
tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus. Trata-se do Academicismo 
ou Neoclassicismo, que expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia que 
assumiu a direção da Sociedade européia após a Revolução Francesa e principalmente com o 
Império de Napoleão. 

Principais características 

• retorno ao passado, pela imitação dos modelos antigos greco-latinos;  
• academicismo nos temas e nas técnicas, isto é, sujeição aos modelos e 

às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas-artes;  
• arte entendida como imitação da natureza, num verdadeiro culto à 

teoria de Aristóteles.  

ARQUITETURA  
 
Tanto nas construções civis quanto nas religiosas, a arquitetura neoclássica seguiu o modelo 
dos templos greco-romanos ou o das edificações do Renascimento italiano. Exemplos dessa 
arquitetura são a igreja de Santa Genoveva, transformada depois no Panteão Nacional, em 
Paris, e a Porta do Brandemburgo, em Berlim. 
 
PINTURA  
 
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. 

Características da pintura 

• Formalismo na composição, refletindo racionalismo dominante;  
• Exatidão nos contornos;  
• Harmonia do colorido.  

Os maiores representantes da pintura neoclássica são, sem dúvida: 
 
Jacques-Louis David - foi considerado o pintor da Revolução Francesa, mais tarde, tornou-se 
o pintor oficial do Império de Napoleão. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos 
históricos ligados à vida do imperador. Suas obras geralmente expressam um vibrante 



realismo, mas algumas delas exprimem fortes emoções. Obra destacada: Bonaparte 
atravessando os Alpes e Morte de Marat. 
 
Ingres - 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. Obra destacada: Banhista de Valpinçon. 
 
Para seu conhecimento 
 
Forte influência da arquitetura neoclássica foi a descoberta arqueológica de Pompéia. Diante 
daquelas construções, num erro de interpretação, os historiadores de arte acreditavam que os 
edifícios gregos eram recobertos com mármore branco, ocasionando a construção de tantos 
edifícios brancos. Exemplo: Casa Branca dos Estados Unidos.  
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NEOCLASSICISMO 
 
Século XVIII: “Inutilia truncat” (Corta o que é inú til)  
 
O século XVIII foi o século das Luzes: momento de racionalismo. O homem acredita no saber 
do homem e se preocupa com mudanças radicais. O resultado são críticas à ordem social 
vigente: a negação das desigualdades, a afirmação de que a sociedade é produto do arbítrio e 
da iniqüidade e deve ser reformada racionalmente. A classe média substitui a aristocracia. 
Voltaire e Rousseau definem a ideologia. Em 1789 é criada a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, como conseqüência da Revolução Francesa. O iluminismo teve sua 
repercussão política antes mesmo da Revolução Francesa (1789), foi com a Revolução 
Americana (1776). As duas: resultado da impossibilidade de conciliação entre déspotas 
esclarecidos, monarcas, chefes de estado e políticos-filósofos, com o espírito reformista do 
enciclopedismo. 
 
Veja o que propõe Rousseau quanto ao que chama poder político: Ele é a “vontade geral” da 
comunidade; e a vontade geral consiste naquilo que é comum à vontade de vários indivíduos, 
subtraindo-se as diferenças devidas aos interesses pessoais. A fim de que a vontade geral possa 
se manifestar, é preciso que os cidadãos julguem a cada um por si mesmos; então as diferenças 
pessoais “destróem-se reciprocamente, e resta como soma das diferenças a vontade geral”. 
Teórica por demais, mas desperta para a questão que vivemos até hoje na sociedade 
globalizada. A democracia pode ser uma tirania, uma vez que o cidadão seja forçado a ser livre 
para menor responsabilidade do Estado. Ou seja, o conflito que se estende até hoje: é a 
exigência da liberdade individual e a reivindicação da autoridade do Estado. A liberdade e a 
autoridade, ora se transpõem, ora se opõem....Mas depois você reflete sobre esta questão tão 
atual! Leonardo Benévolo cita algumas sugestões de outro pensador, Tocqueville, é no 
mínimo, interessantíssimo! Voltemos aos cânones artísticos que advêm destas mudanças 
ideológicas. 
 
Nesse século, convivem ao mesmo tempo, o pálido barroco tardio, o rococó, e a volta ao 
período greco-romano e renascentista, para alguns é uma fase pré-romântica. Mas o certo, 
porém, é que os princípios neoclássicos estarão claramente presentes até o ecletismo, e de 
maneira mais dissimulada até hoje! Para os neoclássicos... 
 
A arte obedece à uma regra, e a escolhida é a de Aristóteles. Assim, a arte é a expressão 



racional da natureza, a manifestação da verdade, e a encarnação da mimesis aristotélica. As 
intenções são:  

• Reagir ao “mau gosto” do Barroco.  
• Cultuar a teoria aristotélica da arte como imitação da natureza.  
• Persistir com as normas ditadas pela antigüidade clássica.  
• Retornar ao equilíbrio e a simplicidade dos modelos clássico-

renascentistas.  
• Apresentar o bucolismo, as paisagens da vida campestre e os costumes 

rurais, como meio ideal.  
• Fortalecer a autoridade do dogma sobre o gosto, ou seja, a imposição 

de regras.  
• Resgatar a simplicidade, correção e nobreza no uso da linguagem 

artística.  
• Engajamento da arte com finalidades: moral e didática.  
• Representar o ideal do homem, como o homem natural.  
• Melhorar a realidade.  
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