
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nos ballets de dança pura, não há libreto ou força interior, mas simplesmente a música. Sobre 

ela o coreógrafo trabalha exatamente como o poeta sobre a métrica." – Balanchine – Coreográfo 

Neoclássico 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Movimento cultural europeu, do 

século XVIII e parte do século XIX, que 

defende a retomada da arte antiga, 

especialmente greco-romana, 

considerada modelo de equilíbrio, 

clareza e proporção. O movimento, de 

grande expressão na escultura, pintura 

e arquitetura, recusa a arte 

imediatamente anterior - o barroco e 

o rococó, associada ao excesso, à 

desmedida e aos detalhes 

ornamentais. À sinuosidade dos estilos 

anteriores, o neoclassicismo opõe a 

definição e o rigor formal. Contra uma 

concepção de arte de atmosfera 

romântica, apoiada na imaginação e no virtuosismo individual, os neoclássicos 

defendem a supremacia da técnica e a necessidade do projeto - leia-se 

desenho - a comandar a execução da obra, seja a tela ou o edifício. A isso se 

liga a defesa do ensino da arte por meio de regras comunicáveis, o que se 

efetiva nas academias de arte, valorizadas como “lócus” da formação do 

artista. O entusiasmo pela arte antiga, a recuperação do espírito heróico e dos 

padrões decorativos da Grécia e Roma se beneficiam da pesquisa 

arqueológica (das descobertas das cidades de Herculano em 1738 e Pompéia 

em 1748) e da obra dos alemães radicados na Itália, o pintor Anton Raphael 

Mengs (1728 - 1779) e o historiador da arte e arqueólogo Joachim Johann 

Winckelmann (1717 - 1768), principal teórico do neoclassicismo. A edição em 

1758 de “Ruínas dos Mais Belos Monumentos da Grécia”, de J.-D. Le Roy e 

de “A Antigüidade de Atenas” (1762), dos ingleses James Stuart e Nicholas 

Revett, evidenciam a intensidade da retomada greco-romana. 

 

Jacques-Louis David – Napoleon 

Crossing the Saint-Bernard (1800) 
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A escultura neoclássica tem 

em Roma o seu centro irradiador, nas 

versões de Antonio Canova, Bertel 

Thorvaldsen e John Flaxman.  “Teseu 

e o Minotauro” é considerada a 

primeira grande obra de Canova, 

seguida pela sepultura do papa 

Clemente XIV, na Igreja dos Santos 

Apóstolos (1783 - 1787). Ainda que 

amparada em modelos semelhantes, 

a escultura de Thorvaldsen é vista 

como oposta a de Canova pelo 

acento no volume em detrimento do 

movimento e luz. A fama internacional 

de Flaxman é por causa das gravuras 

para a Ilíada e a Odisséia . 

Na pintura, a França é vista 

como principal centro artístico. Ali, diante da Revolução Francesa, o modelo 

clássico adquire sentido ético e moral, associando-se a alterações na visão do 

mundo social, flagrantes na vida cotidiana, na simplificação dos padrões 

decorativos e na forma despojada dos trajes. A busca de um ideal estético da 

Antigüidade vem acompanhada da retomada de ideais de justiça e civismo, 

como mostram as telas do pintor Jacques-Louis David, que exercita seu estilo a 

partir de suas estadas na Itália em 1774 e 1784 e do exemplo dos pintores 

franceses de Nicolas Poussin e Claude Lorrain. A relatividade entre 

austeridade força e simplicidade das pinturas despidas também de  

ornamentos e detalhes irrelevantes, nas quais as cores são circunscritas pelos 

traços firmes do contorno, tornar-se-á sua principal característica. “O 

Juramento dos Horácios” e “A Morte de Socrátes” são exemplos nítidos da 

gramática neoclássica empregada pelo pintor francês, em que convivem o 

equilíbrio e precisão das formas. Pintor da Revolução Francesa “A Morte de 

Marat”, David foi também defensor de Napoleão “Coroação de Napoleão, 1805-

1807”. Nos dois momentos, a França encena os modelos da Roma 

 

Antonio Canova – Teseu e o 

Minotauro 
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Republicana e da Roma Imperial, tanto na arte quanto na vida social, pela 

recusa do estilo aristocrático anterior. 

A Revolução Francesa, a 

proeminência da burguesia e o 

início da Revolução Industrial na 

Inglaterra modificam 

radicalmente a posição do artista 

na sociedade. A arte passa a 

responder a necessidades 

sociais e econômicas. A 

construção de edifícios públicos - 

escolas, hospitais, museus, 

mercados, cárceres etc. - e as 

intervenções no traçado das 

cidades evidenciam a exigência 

de racionalidade que a 

arquitetura e a urbanística, nova 

ciência da cidade, almejam. A 

defesa da racionalização dos 

espaços é anunciada por arquitetos como Étienne-Louis Boullée e Claude-

Nicolas Ledoux que traduzem os anseios napoleônicos de transformar 

arquiteturas e estruturas sociais, com ênfase na função das edificações. 

Projetos e construções "visionárias", como os edifícios em forma de esfera. 

Após a revolução, a arquitetura neoclássica teve papel destacado na formação 

do estilo burguês imperial, presente, entre outros, na Rua de Rivoli e no Arc du 

Carrousel em Paris. 

Reverberações do neoclassicismo se observam em toda a Europa. 

Todas as nações e cidades, afirma o historiador italiano Giulio Carlo Argan, têm 

uma fase neoclássica, relacionada à vontade de reformas e de planejamento 

racional correspondentes às transformações sociais em curso. As dificuldades 

de aclimatação do modelo neoclássico no Brasil vêm sendo apontadas pelos 

estudiosos, por meio de análises das obras de Nicolas Taunay (1755 - 

1830) e Debret (1768 - 1848), entre outros. Na arquitetura, a antiga Alfândega, 

 

David – A Morte de Marat 
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hoje Casa França-Brasil, e o Solar Grandjean de Montigny, atualmente 

pertencente à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ 

constituem exemplos de construção neoclássica no país. 

Já o Romantismo assusta em seu inicio de pesquisa porque possui uma 

grande diversidade de obras, temas e orientações implicadas no termo leva a 

pensar em um complexo romântico, que inclui as diferentes artes e a filosofia. 

Isso porque, menos que um estilo ou escola, o romantismo faz referência a 

uma visão de mundo mais ampla que se dissemina por toda a Europa, entre 

meados do século XVIII até fins do século XIX. A visão romântica anuncia uma 

ruptura com a estética neoclássica e com a visão racionalista da época da 

Ilustração. Se o termo "clássico" remete à ordem, ao equilíbrio e à objetividade, 

a designação "romântico" apela às paixões, às desmedidas e ao subjetivismo. 

A dicotomia clássico/romântico, freqüentemente acionada pelos historiadores 

da arte, não deve levar ao estabelecimento de uma oposição radical entre os 

termos, já que as diferentes orientações se combinam em diversos artistas. Por 

exemplo, as pinturas visionárias e fantásticas do inglês William Blake, indica 

Giulio Carlo Argan, ainda 

que próximas ao espírito 

romântico, tomam como 

modelo as formas 

clássicas. É possível 

também pensar as 

noções, como fazem 

alguns críticos, como 

orientações mais gerais, 

descoladas de 

localizações cronológicas 

marcadas, o que levaria a 

distinguir tendências 

"clássicas" ou "românticas" 

em diferentes épocas. A oposição clássico/romântico permitiria explicar, no 

limite, o desenvolvimento das artes e da cultura na Europa e Estados Unidos 

nos séculos XIX e XX. 

 

Willian Blake – Pietá 
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Tanto o clássico quanto o romântico são teorizados entre a metade do 

século XVIII e meados do século XIX. O contexto onde as novas idéias se 

ancoram é praticamente o mesmo: as contradições ensejadas pela Revolução 

Industrial e pela Revolução Francesa que repercutem na redefinição das 

classes sociais (nobreza, a burguesia em ascensão, o campesinato e 

operariado nascente). O neoclassicismo parece coincidir com a Revolução 

Francesa e com o império napoleônico, e o romantismo aparece mais 

diretamente ligado à ascensão da burguesia e aos movimentos de 

independência nacional. O clássico é teorizado pelo pintor e crítico Anton 

Raphael Mengs e pelo historiador da arte Johann Joachim Winckelmann, que 

defendem a retomada da arte antiga, especialmente greco-romana, 

considerada modelo de equilíbrio, clareza e proporção. À linha curva e 

retorcida dos estilos anteriores (o barroco e o rococó), o neoclassicismo opõe a 

retidão e a geometria. O romântico, por sua vez, é sistematizado histórica e 

criticamente pelo grupo reunido em torno dos irmãos Schlegel na Alemanha, a 

partir de 1797, ao qual se ligam: Novalis, Tieck, Schelling e muitos outros. A 

filosofia de Jean-Jacques Rousseau está 

na base das formulações românticas 

alemãs e tem forte impacto no pré-

romantismo do Sturm und 

Drang [Tempestade e Ímpeto]. O que faz 

de Rousseau um precursor do 

romantismo é o seu pessimismo em 

relação à sociedade e à civilização, 

evidente no postulado de uma natureza 

humana pura, corrompida pela cultura. 

Disso decorre a exaltação rousseauniana da natureza, da simplicidade da 

criação, da nostalgia do primitivo e do culto do gênio original. 

O cerne da visão romântica do mundo é o sujeito, suas paixões e traços 

de personalidade, que comandam a criação artística. A imaginação, o sonho e 

a evasão, no tempo e no espaço, os mitos do herói e da nação; o acento na 

religiosidade; a consciência histórica, o culto ao folclore e à cor local são traços 

destacados da produção romântica, seja na literatura de Walter Scott, 

Chateaubriand, Victor Hugo ou Goethe, seja na música de Beethoven, Weber e 

 

Jean-Jacques Rousseau retratado 

pelo pintor escocês Allan Ramsay 
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Schubert. Nas artes visuais, o nome do alemão Caspar David Friedrich 

associa-se diretamente às formulações dos teóricos do romantismo. “A Cruz 

nas Montanhas”, “O Viajante Sobre as Nuvens” e “Paisagem nas Montanhas da 

Silésia” , por exemplo, revelam uma natureza expressiva, nada decorativa. As 

grandes extensões de mar, montanhas e planícies cobertas de nuvens e/ou 

neblina que se estendem ao infinito, as rochas e picos, e o homem solitário em 

atitude contemplativa, compõem a imagística do romantismo: a natureza como 

“lócus” da experiência espiritual do indivíduo, a postura meditativa do sujeito, a  

solidão, a longa espera... 

O paisagismo inglês de William 

Turner e John Constable costuma ser 

incluído no rol da pintura romântica, a 

despeito das distâncias em relação à 

vertente alemã e das soluções 

diversas adotadas por cada um deles. 

Turner realiza telas de tom dramático, 

com forte movimento e luminosidade 

como em “Naufrágio”, “Mar em 

Tempestade”. As paisagens de 

Constable, por sua vez, tendem ao 

acento naturalista, ao tom poético e ao 

pitoresco: são ambientes acolhedores, 

compostos de casas, águas e nuvens. 

“A Represa e o Moinho de Flatford”, “A 

Carroça de Feno”. Na França, por sua 

vez, o impacto da revolução e o mito napoleônico se refletem nos temas 

históricos e nas cenas de batalhas, amplamente exploradas pelos pintores. 

Théodore Géricault, admirador de Michelangelo Buonarroti e do barroco, 

retoma o passado e a história em telas como “A Jangada da Medusa”. O 

quadro trata de um naufrágio, ocorrido dois anos antes, e da luta desesperada 

dos sobreviventes. O embate entre vida e morte e as relações hostis entre o 

homem e a natureza se expressam no movimento dos corpos e da vela, 

enlaçados num mesmo drama, que as formas revoltas das ondas e nuvens 

 

La Monomane de l'envie, 1819-1820   

- Théodore Géricault 
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auxiliam a enfatizar. Eugène Delacroix maior expoente do romantismo francês, 

se detém sobre a história política do seu tempo no célebre “A Liberdade Guia o 

Povo”, quando registra a insurreição de 1830 contra o poder monárquico. A 

liberdade, representada pela figura feminina que ergue a bandeira da França 

sobre as barricadas, é uma alegoria da independência nacional, tema 

fundamental para os românticos. A imagem da luta aparece também na obra 

de Delacroix associada aos temas bíblicos e religiosos “A Luta de Jacó com o 

Anjo”. 

No Brasil, o romantismo tem raízes no movimento de independência de 

1822 e reverbera pela produção artística de modo geral, assumindo contornos 

diversos nas diferentes artes e nos vários artistas. Na literatura, podem ser 

lembrados os nomes de Gonçalves de Magalhães, José de Alencar, Gonçalves 

Dias, Álvares de Azevedo entre outros. Na música, os de Carlos Gomes, Elias 

Álvares Lobo e Alberto Nepomuceno. A localização de uma tendência 

romântica na pintura histórica e acadêmica nacional impõe uma análise mais 

apurada dessa produção específica, e diversificada, vista por muitos intérpretes 

como realizada exclusivamente em moldes neoclássicos. Se neoclassicismo e 

romantismo se combinam em diferentes artistas europeus, como dito no início, 

o mesmo se verifica entre nós. Nas composições de Victor Meirelles, por 

exemplo, observam-se afinidades com o espírito romântico de Géricault e 

Delacroix. 

O realismo é 

normalmente usado 

para designar formas 

de representação 

objetiva da realidade, já 

realismo como doutrina 

estética específica se 

impõe a partir de 1850 

na França, triunfando 

com Gustave Flaubert  na literatura e Gustave Courbet na pintura. As três telas 

de Coubert expostas no Salão de 1850,  “Enterro em Ornans”, “Os 

Camponeses em Flagey” e “Os Quebradores de Pedras”, marcam seu 

 

Enterro em Ornans – Gustave Courbet 
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compromisso com o programa realista, pensado como forma de superação das 

tradições clássica e romântica, assim como dos temas históricos, mitológicos e 

religiosos. O enfrentamento direto e imediato da realidade, com o auxílio das 

técnicas pictóricas, descarta qualquer tipo de ilusionismo. O pintor é 

simpatizante das posições anarquistas de Proudhon e tem participação 

decisiva durante a Comuna de Paris, e seria impossível compreender suas 

decisões estéticas sem considerar suas escolhas políticas. A pintura, arte 

concreta por excelência, se aplica aos objetos reais, às "coisas como elas são". 

A cena do funeral na cidade natal do pintor, Ornans, é criticada por sua 

feiúra e crueza. As figuras, destituídas de graça, parecem desencontradas nas 

grandes dimensões da tela. No primeiro plano, o buraco aberto no chão e o 

semblante algo caricato do padre. Os temas banais, distantes dos padrões de 

beleza clássica e romântica, o trabalho nas aldeias, os ofícios como 

os amoladores de Faca, o paneleiro, os Joalheiros, a observação direta da 

natureza, entre outros, afastam Courbet das construções eruditas ou da pintura 

filosófica que impõe reflexões. “Moças à Margem do Sena”, explicita a 

aderência da forma artística ao real, representa um fragmento da realidade: 

duas moças da cidade fazendo a sesta à margem do rio, apresentadas sem 

idealização ou dramatização. Não há nenhuma pretensão do artista em captar 

os sentimentos das mulheres, assim como a paisagem não almeja ser 

representação da natureza. Apenas duas figuras, num lugar qualquer. Cenas 

que Courbet vê e registra. Como ele bem diz a respeito dos seus quebradores 

de pedras: "Não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, via 

as pessoas miseráveis desse quadro". O foco de Courbet na realidade tangível 

das coisas influencia a pintura de Millet, Daumier e outros pintores de sua 

época, repercutindo posteriormente nos cubistas. Como aponta Apollinaire em 

1913, em Os Pintores Cubistas: "Courbet é o pai dos novos pintores". Não é 

possível esquecer as relações íntimas da fotografia com a tradição realista na 

pintura, no século XIX e no decorrer do século XX, que mereceriam tratamento 

à parte. 

Expressões realistas podem ser percebidas em quase todo grupo ou 

movimento artístico com base em Courbet. Convém lembrar que 

o construtivista russo Naum Gabo denomina o seu manifesto de realista, em 
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1920; que as telas monocromáticas de Yves Klein na França dos anos 1960 

são apresentadas como um novo realismo e a nova objetividade, de Otto Dix  e 

George Grosz, na Alemanha, defende uma atitude realista por excelência.  

Nesse sentido, 

acompanhar tendências 

realistas na arte do século 

XX obriga a realização de 

um amplo mapeamento de 

obras, bastantes diferentes 

umas das outras do ponto 

de vista estilístico. Alguns 

poucos exemplos parecem 

suficientes para dar uma 

visão da disseminação do 

realismo na arte ocidental e, ao mesmo tempo, de sua variedade. Na Inglaterra 

do século XIX, os pré-rafaelitas exercitam uma representação realista, que, se 

não tem as preocupações sociais de Courbet, ambiciona a precisão e o 

detalhamento em trabalhos que tocam motivos históricos e psicológicos, como 

no célebre Ofélia,  de Millais. Imagens do trabalho e dos trabalhadores, típicas 

em Millet, aparecem com a década de 1870, em obras de Luke Fildes 

como Candidatos à Admissão numa Enfermaria Improvisada, e George 

Clausen em Trabalho de Inverno. 

Na produção pictórica brasileira, não se encontram feições realistas 

como a de Courbet ou Millet. O realismo, no Brasil, encontra-se traduzido em 

paisagistas como Georg Grimm, Modesto Brocos, Benedito 

Calixto, Castagneto, Clóvis Graciano, José Pancetti, entre outros. Os tipos e 

costumes do interior paulista representados por Almeida Júnior podem ser 

pensados também com base em uma orientação realista, assim como a pintura 

social de Candido Portinari. 

 

 

 

Ofélia – John Everett Millais 
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2. O NEOCLÁSSICO 

 

O neoclassicismo é um 

movimento artístico que, a partir do 

final do século XVIII, reagiu ao barroco 

e ao rococó, e reviveu os princípios 

estéticos da antigüidade clássica, 

atingindo sua máxima expressão por 

volta de 1830. Não foi apenas um 

movimento artístico, mas cultural, 

refletindo as mudanças que ocorrem 

no período, marcada pela ascensão da 

burguesia. Essas mudanças estão 

relacionadas ao racionalismo de 

origem iluminista, a formação de uma 

cultura cosmopolita e profana. 

A pregação da tolerância; a reação contra a aristocracia e a Revolução 

Industrial inglesa. Entre as mudanças filosóficas, ocorridas com o iluminismo, e 

as sociais, com a revolução francesa, a arte deveria tornar-se eco dos novos 

ideais da época: subjetivismo, liberalismo, ateísmo e democracia. Esses foram 

os elementos utilizados para reelaborar a cultura da antigüidade clássica, 

greco-romana.  

 No século XVIII, as rápidas e constantes mudanças acabaram por 

dificultar o surgimento de um novo estilo artístico. O melhor seria recorrer ao 

que estivesse mais à mão: a equilibrada e democrática antigüidade clássica. E 

foi assim que, com a ajuda da arqueologia (Pompéia tinha sido descoberta em 

1748), arquitetos, pintores e escultores logo encontraram um modelo a seguir. 

Surgiram os primeiros edifícios em forma de templos gregos, as estátuas 

alegóricas e as pinturas de temas históricos. As encomendas já não vinham do 

clero e da nobreza, mas da alta burguesia, mecenas incondicionais da nova 

estética. A imagem das cidades mudou completamente. Derrubaram-se 

edifícios e largas avenidas foram traçadas de acordo com as formas 

 

Capitólio – Washington DC - USA 
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monumentais da arquitetura renovada, ainda existente nas mais importantes 

capitais da Europa. 

O Neoclassicismo foi tendência dominante na arte européia entre o final 

do século XVIII e início do século XIX. Caracteriza-se principalmente pela 

revalorização dos valores artísticos gregos e romanos, provavelmente 

estimulada pelas escavações e descobertas que estavam sendo realizadas no 

período nos sítios arqueológicos de Pompeu, Herculano e Atenas. Os heróis 

gregos e a simplicidade da arte eram alguns aspectos extremamente 

admirados dessas civilizações. A valorização do passado que o Movimento 

propôs é uma de suas principais características que levam a uma boa parte 

dos críticos crerem que o Neoclassicismo pode ser visto como uma face do 

Romantismo. O aparecimento do Neoclassicismo também é considerado uma 

reação contra os exageros do Rococó, cultuando principalmente a razão, a 

ordem, a clareza, a nobreza e a pureza, atributos que acreditavam ser 

inerentes às culturas gregas e romanas. A valorização desses aspectos parece 

ainda estar intimamente relacionada à época histórica do Movimento, chamado 

Iluminismo ou “Era da Razão”. Roma era considerada um dos principais 

centros do movimento, cidade onde vivia o crítico de arte alemão Joachim 

Winckelmann, considerado o 

fundador teórico do 

neoclassicismo, principalmente 

através de obras como “História 

da Arte Antiga”. Um dos trabalhos 

arquitetônicos considerados 

precursores do gosto neoclássico 

é a “Chiswick House”, em 

Middlesex, perto de Londres, 

construída por Lorde Burlington, 

que tinha grande prestígio na 

época, e William Kent. Foi 

influenciada pela obra “Os Quatro 

livros de Arquitetura”, de Andrea 

Palladio, inspirada na Villa 

 

Chiswick House -  Lorde Burlington e  

William Kent 
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Rotonda, de Palladio. Entretanto, o arqueólogo e arquiteto James Stuart foi um 

dos primeiros a se utilizar deliberadamente de formas gregas (além de ter 

escrito um livro, juntamente com Nicholas Revett que é considerado um 

verdadeiro marco na valorização das formas arquitetônicas dessa antiga 

civilização: “Antiquities of Athens”). Inspirou-se no estilo dórico, construindo 

uma espécie de templo grego visto frontalmente no Hagley Park, em 1758. 

Fora da Europa o estilo neoclássico também encontrava adeptos. O terceiro 

presidente dos EUA, Thomas Jefferson era também um arquiteto amador, 

afinado com as principais tendências européias (britânicas em especial). 

Projetou sua residência Monticello com várias características neoclássicas, 

além de estar associado à planificação de edifícios públicos, principalmente em 

Washington e Virginia que também obedecessem ao movimento de 

revalorização da arquitetura grega.  

O estilo neoclássico na 

França recebeu um grande 

auxílio dos ideais da 

Revolução Francesa de 1789 

para se popularizar. O 

barroco e o rococó 

costumavam estar 

associados à aristocracia 

vencida, enquanto o 

neoclássico, baseado em 

construções de cidades como 

a democrática Atenas, era o 

estilo que deveria agradar ao país. Napoleão foi um grande incentivador do 

movimento, estimulando construções como a Igreja de Maria Madalena, 

projetada por Pierre Barthelmy Vignon, com inspirações clássicas como os 

templos coríntios romanos. O arquiteto, teórico e professor francês Étienne-

Louis Boullée parece ter sido bastante importante para a divulgação dos ideais 

neoclássicos entre seus alunos. Realizou projetos de monumentos baseado em 

formas simples e geométricas. Na arquitetura neoclássica alemã, destaca-se 

Karl Gotthard Langhans e seu Portão Brandenburg, em Berlim, construído 

 

O Portão de Brandenburg - Karl Gotthard 

Langhans 
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entre 1789 e 1794. Principalmente a partir do século XVIII, é importante 

ressaltar o fortalecimento das “academias” como instituições de ensino de arte 

e organizadoras de exposições de trabalhos de seus membros. Foram 

extremamente importantes para a sobrevivência do neoclassicismo na pintura e 

na escultura. Jacques-Louis David é considerado um dos principais pintores 

neoclássicos, bastante prestigiado pelo governo após a revolução francesa, 

realizando trabalhos como desenhos de trajes e cenários para eventos oficiais, 

como o “Festival do Ser Supremo “, em que Robespierre autodenominava-se 

Sumo Sacerdote. O espírito heróico dos gregos e romanos era um valor que os 

franceses gostariam de que estivesse associado ao seu próprio país após a 

Revolução. David era ainda membro da Royal Academy. “Marat Assassinado“, 

de 1793, que de uma maneira simples representou heroicamente a morte do 

revolucionário (e amigo de David) Marat, assassinado por Charlotte Corday, é 

considerada uma de suas melhores obras. Mostra o líder francês morto, 

debruçado em sua banheira, segurando uma petição (que provavelmente fora 

lhe dada por Charlotte na intenção de distraí-lo), uma caneta com a qual 

tencionava assinar o papel e a faca com que o crime fora realizado. Entretanto, 

obras suas posteriores, como “Coroação de Napoleão e Josefina “, de 6.1 por 

9.3 metros, com sua profusão de cores e pompa, realizada entre 1805 e 1807, 

já extrapolam o gosto neoclássico e a austeridade que marcam trabalhos 

anteriores. Jean-Auguste Dominique Ingres  foi um dos alunos e seguidores de 

David e é outro importante pintor, também conhecido pelas discussões públicas 

que tinha com Delacroix, defendendo o Neoclassicismo enquanto seu rival 

defendia o Romantismo. 

 Suas obras eram marcadas 

principalmente pelo domínio 

técnico, precisão e clareza. Tinha 

profunda admiração pela 

antiguidade clássica e pelo 

trabalho de seu mestre, David. “A 

Banhista“, de 1808, é um bom 

exemplo de seu trabalho, com 

suas formas, contornos, textura e 

 

A Grande Odalisca – Jean Auguste 

Dominique Ingres 
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composição simples demonstrando alto domínio técnico ao representar uma 

mulher nua sentada numa cama. “Grande Odalisque “, de 1814, é outro quadro 

de Ingress em que utiliza-se de uma mulher nua com contornos baseados na 

arte clássica. Entretanto, o próprio uso de uma figura como uma odalisca, 

exótica mulher ligada à cultura árabe, parece bastante próximo ao 

Romantismo, mais uma vez provando a tênue diferença que havia entre os dois 

movimentos. Na escultura neoclássica não há grande destaques. Um dos 

principais nomes da escultura do período, por exemplo, era Jean-Antoine 

Houdon, mas seus trabalhos, apesar de terem algumas características 

neoclássicas, não podem ser efetivamente enquadrados como obedientes à 

esse movimento. Antonio foi bastante ativo em defender os ideais neoclássicos 

mas suas obras, apesar serem consideradas efetivamente pertencentes à 

escola, não exercem a mesma atração que as pinturas do período. A mais 

famosa delas é a representação da irmã de Napoleão como Vênus vitoriosa 

segurando uma maçã, referindo-se ao episódio em que Péris é intimado a ser 

juiz em uma competição de beleza entre deusas gregas, “Maria Paulina 

Borghese como Vênus Victrix”. 

 

 

Voltaire – Jean-Antoine Houden 
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2.1. CAUSAS HISTÓRICAS E CULTURAIS 

 

O contexto histórico que nasce e se desenvolve o Neoclassicismo foi 

entre 1750-1850, na segunda metade do século XVIII e primeira do século XIX, 

durante um tempo de mudança isto é, um “tempo de revoluções”. 

Afirmou-se na Europa o iluminismo (movimento intelectual surgido na 

segunda metade do século XVIII (século das luzes) que defendia a razão e a 

ciência como formas de explicar o universo). 

O iluminismo criticou a intolerância e o obscurantismo religioso, a tirania 

do absolutismo político, as injustiças da sociedade de ordens e apresenta 

soluções provocando uma profunda alteração na cultura e mentalidade 

humanas do determinismo religioso, predominante até então, para o 

individualismo laico, triunfante a parir dai.  Seguiram-se outras importantes 

revoluções no campo político deu-se o eclodir das Revoluções liberais que 

puseram fim ao absolutismo do Antigo Regime instituindo o direito à 

autodeterminação dos povos. 

A revolução francesa (1789) marcou decisivamente o triunfo do 

liberalismo, nasce a afirmação de monarquias constitucionais e repúblicas.  

No campo social, o ruir da sociedade de ordens (aristocrática e rígida) e a 

afirmação da sociedade de classes (móvel, individualista e burguesa) que 

instituiu a igualdade perante a lei e a valorização pessoal do trabalho e pela 

forma intelectual. No campo econômico, o triunfo da Revolução industrial 

(conjunto de transformações no processo de fabrico provocadas pela aplicação 

da máquina a vapor) e os progressos da urbanização (crescimento e 

organização das cidades).  

No campo cultural, um extraordinário desenvolvimento cientifico e 

técnico. De entres as ciências destacam-se a História e a Arqueologia que 

dispondo de novos métodos de pesquisa e análise, registraram 

brilhantes descobertas (monumentos, utensílios, e escritos do ex-Império 

Romano, ruínas das cidades de Pompéia e Herculano) que aguçaram a 

curiosidade pelo passado. As descobertas arqueológicas levaram ao 

desenvolvimento do gosto pelas visitas de estudo e o interesse por colecionar 

arte. A arte e os artistas desta época interessaram-se também pelas 
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descobertas do passado greco-romano. A conseqüência direta de todo este 

interesse foi o nascimento e a propagação de um novo estilo artístico na 

Europa – o Neoclassicismo – que preconizava a reforma da arte vigente – o 

barroco e o rococó – pela imitação e recriação dos clássicos. 

 

2.2. AS ARTES PLÁSTICAS 

 

Tendência predominante 

na pintura, escultura e arquitetura 

européias do final do século XVIII 

até meados do século XIX. 

Empregava os ideais mais 

simples dos gregos e da Antiga 

Roma. Devido às grandes 

mudanças que ocorriam no 

século XVIII, era difícil surgir um 

novo estilo nas artes. 

Resolveram então se espelhar na 

arte antiga e a reformularam com 

base nos novos ideais da época: 

subjetivismo, liberalismo e 

liberdade. Edifícios apareceram 

na forma de templos gregos; 

também surgiram estátuas e 

pinturas com temas históricos.  

Como a pintura era a forma artística menos cultivada na Grécia e em 

Roma, em relação à escultura e à arquitetura, os pintores neoclássicos 

tomaram como modelo alguns maneiristas, como os Carracci, e principalmente 

certos renascentistas, como Rafael. 

Como ocorrera no Renascimento, o neoclassicismo preconizava o 

retorno aos ideais clássicos de beleza, mas o espírito que o plasmou diferia 

 

John William Waterhouse: La Belle Dame 

Sans Merci - 1893 
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nitidamente do espírito humanista que deu origem ao primeiro. Sob os temas 

heróicos ou mitológicos inspirados na antiguidade clássica e traduzidos num 

vocabulário formal apenas superficialmente grego ou romano, o que se 

descobre na arte neoclássica é a busca de reviver uma época tida como 

origem da beleza e virtude. 

Embora não tenha tido entre seus adeptos nenhum grande nome, o 

movimento neoclássico buscava reagir contra a pompa e o gosto da época de 

Luís XV. Essa característica explica a popularidade e o prestígio de que 

desfrutou na França e na Europa após a revolução francesa. 

Napoleão pressentiu as potencialidades sociais do estilo neoclássico e 

submeteu-o ao poder imperial, o que deu origem ao que se convencionou 

chamar de "estilo império". Assim, criou-se uma situação paradoxal, em que 

uma tendência, a princípio revolucionária, tornou-se o estilo oficial do império 

napoleônico e, por fim, a bandeira do reacionarismo artístico. Na verdade, de 

1820 a 1850, já em decadência, o neoclassicismo opôs-se ao romantismo e, 

abrigado nas academias e escolas de belas-artes, confundiu-se com o 

academicismo e assim reagiu a todas as tendências de vanguarda, a começar 

pelo impressionismo. 

De modo geral, a pintura neoclássica se caracteriza pelo predomínio do 

desenho e da forma sobre a cor, o que a distingue da arte romântica. Quanto 

ao conteúdo, é ilustrativa e literária, enquanto a romântica é expressiva e 

pictórica. Nomes importantes do neoclassicismo foram Jacques-Louis David, 

líder da escola, Jean-Auguste Ingres, François Gérard, Théodore Chassériau, 

Alexandre Cabanel, Jean-Jacques Henner e Adolphe William Bouguereau, na 

França; Sir Lawrence Alma-Tadema, no Reino Unido; e Washington Allston, 

nos Estados Unidos. Mestres da escultura neoclássica foram o italiano Antonio 

Canova, o dinamarquês Bertel Thorvaldsen e o britânico John Flaxman. 

Principais obras: Perseu com a Cabeça da Medusa, de Antonio Canova; 

O Parnaso, de Anton Raphael Mengs; O Juramento dos Horácios e A Morte de 

Sócrates, de Jacques-Louis David; e A Banhista de Valpinçon, de Jean-

Auguste-Dominique Ingres.  
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2.2.1. PINTURA 

  

A pintura do período Neoclássico surgiu como reação ao Barroco e 

ao Rococó e caracteriza-se principalmente pela revalorização dos valores 

artísticos gregos e romanos. 

Na Grécia e Roma a pintura era basicamente vermelhas, sobre o fundo 

preto, ou vice-versa, o que não deixou os pintores com muita fonte de 

inspiração nos clássicos, sendo assim eles se espelharam em grandes gênios 

renascentistas e maneiristas, que desenvolviam uma arte que poderia ter sido 

clássica, devido a sua busca pela perfeição de formas e o retrato da realidade. 

 O estilo neoclássico na França recebeu forte auxílio dos ideais da 

Revolução Francesa de 1789 para se popularizar. Napoleão foi um grande 

incentivador do movimento, pressentiu as potencialidades do estilo neoclássico 

e submeteu-o ao poder imperial, o que deu origem ao que se convencionou 

chamar de "estilo império". 

 De 1820 a 1850, já em decadência, o Neoclassicismo opôs-se ao 

Romantismo e, abrigado nas academias e escolas de belas-artes, confundiu-se 

com o academicismo e assim reagiu a 

todas as tendências de vanguarda, a 

começar pelo Impressionismo. 

De um modo geral, a pintura 

neoclássica se caracteriza pelo 

predomínio do desenho e da forma 

sobre a cor, o que a distingue da arte 

romântica. É ilustrativa e literária, 

enquanto a romântica é expressiva e 

pictórica. 

Destacam-se neste estilo: 

Jacques-Louis David e Jean-Auguste 

Dominique Ingres. 

 

Jean Louis David – Le Bélisaire 
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2.2.2 ESCULTURA 

 

 Os escultores 

neoclássicos imitavam os 

antigos escultores gregos e 

davam uma grande 

importância ao drapeado e ao 

nu. Este estilo influenciou os 

monumentos públicos e 

cemitérios. 

Em sua primeira fase, 

suas estátuas eram inspiradas 

em soldados, mulheres de 

túnicas e crianças. Na época 

de Napoleão, as figuras 

passaram a retratar cavaleiros 

em seus cavalos e bustos do 

imperador. Suas estátuas 

possuíam movimentos e 

posições reais do corpo, uma 

expressão pensativa e 

melancólica em sua feições e 

suavidade em gestos e 

formas. O bronze, o mármore 

e a terracota eram os materiais mais usados em suas esculturas. O 

dinamarquês Bertel Thorvaldsen e o italiano Antonio Canova são os escultores 

que se destacam neste período. 

Bertel Thorvaldsen foi um escultor dinamarquês nascido em 1770, 

Copenhague, Dinamarca. Estudou na Royal Academy of Fine Arts de sua  

 

Bertel Thorvaldsen – A águia e  Ganimede 

Instituto de artes de Minneapólis - USA 
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cidade e após ganhar a grande 

medalha de ouro de arte, seguiu para Roma 

completando seus estudos, onde viveu 

grande parte de sua vida, de 1797-1838. 

Thorvaldsen foi um importante 

representante do período neoclássico da 

escultura, freqüentemente comparado ao 

escultor Antonio Canova, e expressou muito 

do estilo clássico da arte grega. Muitas de 

suas obras compreendem estátuas e bustos 

da mitologia grega. Também criou belos 

retratos de importantes personalidades. 

Seus trabalhos podem ser apreciados em 

diversos museus da Europa e no Museu 

Thorvaldsen, em Copenhague. Apesar de 

não ser muito conhecido fora do continente 

europeu, o escultor tem uma estátua sua no 

Central Park, em Nova Iorque. Faleceu em 

1844. 

Já Antonio Canova foi um escultor 

italiano nascido em Possagno, próximo à 

cidade de Treviso, na Itália, em 1º de 

novembro de 1757. Iniciou seus estudos 

primeiramente em Veneza e mais tarde, já 

em Roma, estabeleceu contatos com outros 

artistas e intelectuais, os quais retomaram o 

estilo clássico. Entre os anos de 1783 e 

1810, esculpiu grandes e belos 

monumentos póstumos para: Clemente XIII e Clemente XIV, em Roma, Maria 

Cristina da Áustria e Vittorio Alfieri em Florença. Mas sua fama internacional 

chegou com suas maravilhosas esculturas mitológicas como: Amor e Psiche e 

Venus e Adonis. Foi um dos grandes escultores do neoclassicismo.  Faleceu 

em 1822, Veneza. 

 

Antonio Canova - As Três Graças 
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2.2.3 ARQUITETURA 

 

 

Panteão Nacional – Antiga Igreja de Santa Genoveva 

A arquitetura neoclássica sofreu influências das construções greco-

romanas e renascentistas italianas do final do século XVIII a meados do século 

XIX. O movimento neoclássico em arquitetura iniciou-se por volta de 1730 com 

os arquitetos visitando a Itália e a Grécia; foi um retorno ao estilo clássico, 

superou o rococó, se tornou o estilo oficial da época. Foi um estilo arquitetônico 

que mostrou a influência e o poder das novas classes dominantes, tendo como 

unanimidade o apoio da burguesia, enfraquecendo de modo geral a 

aristocracia. 

Exemplos dessa arquitetura são as igrejas de Santa Genoveva, 

transformada depois no Panteão Nacional, e a Igreja de Madeleine, ambas em 

Paris. 

A arquitetura neoclásssica traz a tona, em fins do séc. XVIII, um retorno 

às formas clássicas de um modo inalterado. Este processo já acontecia desde 

1750 como uma reação classicista gradual ao rococó. Em 1780 o neoclássico 
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supera o rococó e torna-se  o estilo oficial da época. A aristocracia enfraquece 

de maneira geral, chegando a perder o poder na França, e a liderança passa  a 

ser da burguesia manufatureira e mercantilista. A revolução francesa de 

Napoleão derruba a monarquia e estabelece o império. O neoclássico 

confirma-se como unanimidade entre a burguesia,  como o estilo capaz de 

mostrar a influência e o poder das novas classes dominantes. Em breve essa 

burguesia passará por um estágio industrial que culminará na arte moderna do 

séc. XX. 

O retorno das construções à moda dos templos clássicos antigos fora, 

na época, inevitável. Os gregos influenciarama arquitetura desde o fim do séc. 

XVIII,  ultrapassando a virada do séc. XX e conviveu e inspirou outras 

propostas arquitetônicas como o art decor, art nouveau, neogótico e eclético. 

A colunata coríntia, o frontão encimando a fachada com a presença da 

rotunda (tambor de base circular coroado com uma cúpula e circundado por 

colunata), são característicos do período. A simetria marcante e composição 

perfeitamente equilibrada são traços típicos da arquitetura clássica. 
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2.3. AS ARTES CÊNICAS E MÚSICA 

 

Durante o século XVIII. O padrão de criação dramatúrgica seguiu a 

tradição dos textos gregos e romanos da Antiguidade clássica, privilegiando 

uma abordagem racional. O sentimento religioso era forte, e as atitudes 

humanas eram julgadas de acordo com a moral da época. 

 

2.3.1. TEATRO 

 

 Enquanto em Londres 

o teatro se revolucionava, 

alguns dramaturgos do 

Classicismo Francês 

disparavam sérias críticas a 

Shakespeare, por ignorar a 

Poética de Aristóteles. As 

unidades de tempo e espaço 

eram fundamentais na 

concepção dos franceses e o 

poeta inglês parecia 

desprezar esses elementos 

da tese aristotélica. Tendo o 

Rei Sol Luiz XIV como grande 

incentivador, os pensadores 

da Academia Francesa buscaram seguir de maneira fiel às concepções 

aristotélicas, mostrando-se, porém extremamente e relativamente alheios em 

relação às obras escritas, simplesmente por não possuírem o grande vigor 

trágico que os atenienses possuíam.  

A tragédia francesa não se renovou: as peças de Voltaire eram solenes 

e inanimadas. A comédia, entretanto, se revitalizou com Pierre Marivaux (O 

jogo do amor e do acaso), cujo tema central era o comportamento amoroso; e 

com Augustin Caron de Beaumarchais (O barbeiro de Sevilha, As bodas de 

 

Augustin Caron de Beaumarchais – Bodas de 

Fígaro – foto: Cia Francesa 
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Fígaro), que fez o retrato da decadência do Antigo Regime. O filho natural, 

"drama burguês" de Denis Diderot, já prenunciava o romantismo. 

Já na Itália as obras mais originais foram as comédias de Carlo Gozzi (O 

amor de três laranjas) e Carlo Goldoni (A viúva astuciosa, Arlequim servidor de 

dois amos). Metastasio (pseudônimo de Pietro Trapassi) escreveu melodramas 

solenes, mas de fértil imaginação, populares como libretos de ópera (um 

deles, Artaserse, era musicado por mais de 100 compositores). 

 A Alemanha veio produzir na virada do século, o movimento Sturm und Drang 

(Tempestade e Ímpeto) fez a transição entre o racionalismo iluminista e o 

emocionalismo romântico. 

Autores alemães - 

Johann Wolfgang von 

Goethe (Fausto), Friedrich 

von Schiller (Don 

Carlos, Wallenstein) e 

Heinrich von Kleist 

(Kaetchen von Heilbronn) 

influenciaram as gerações 

seguintes em todos os 

países 

Porém o teatro 

francês não deixou de 

brilhar. Os autores Corneille (1606 – 1684), Racine e outros, obtiveram salvo-

conduto dos críticos. Enquanto na Inglaterra o povo mais humilde lotava os 

teatros; na França, os teatros recebiam a nobreza francesa, com as roupas 

chiques, entradas triunfais e perucas enormes que demonstravam o momento 

absolutista. Durante os doze últimos anos de sua vida, Jean-Baptiste Molière 

(1622 – 1673) foi o artista mais aclamado por Luiz XIV, o que valeu a Molière o 

prestígio da corte de Versalhes, mesmo sendo um artista da classe média. 

Molière em seus textos não ia de encontro com o autoritarismo, de forma que 

logo conseguiu seu espaço nos chiques salões da corte e nos teatros. Porém 

Molière era um crítico que colocou em xeque alguns conceitos fortemente 

edificados da época, como em O Misantropo, onde faz fortes críticas à 

 

Carlo Goldani – Arlequin Servidor de dois amos 
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sociedade. Em O Tartufo, Molière mexe com os brios dos clérigos, causando 

certo descontentamento por parte da igreja. Outras peças em que o 

dramaturgo condena sua sociedade são Don Juan e O Burguês Fidalgo. 

Com a burguesia em alta, mantendo os cofres dos estados europeus, foi 

inevitável um aumento de peças teatrais voltadas para esse tipo de público. 

Assim, os temas das histórias apresentados nos palcos de Inglaterra, França, 

Itália e Alemanha eram todos 

constituídos ao redor do 

protagonista (o herói) que 

normalmente expunha a visão 

do homem perfeito: rico, 

valente, com um bom 

negócio, uma espada e uma 

boa mulher (ou seja: 

burguês!). Pelo teatro alemão, 

quem respondia por tragédias 

políticas extremamente 

burguesas era o genial 

Friedrich Schiller (1759 – 

1805). 

Entre os principais 

dramaturgos desta época está 

o famoso Denis Diderot, que, 

durante o Iluminismo, criou 

vários personagens influenciados por seu meio, de sua vivência, de sua 

sociedade. Diderot criou uma das primeiras teorias para interpretação, 

afirmando em seu ensaio “Paradoxo Sobre Comediante” que um grande 

intérprete necessita apenas de um autocontrole para repassar para o público 

emoções e sentimentos que não sente. Para Diderot, interpretação é igual a 

sensibilidade. Essa teoria sobre interpretação do ator veio, de certa forma, 

cobrir um vazio deixado por Aristóteles e Quintiliano, que, por sua vez, afirmava 

em seus ensaios sobre dramaturgia que “o ator comove o espectador, porque 

comove a si mesmo em primeiro lugar”. 

 

Nicolas Mignard – Retrato de Moliére 
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Nessa época é que surgiu nos 

contextos teatrais o famoso herói que 

não perde uma única batalha, que 

sempre busca uma saída inteligente e 

bem articulada para se desvencilhar dos 

perigos eminentes, sempre se saindo 

muito bem. Porém a linguagem utilizada 

nos espetáculos dessa época era 

extremamente hermética e 

intelectualizada, de forma que houve um 

distanciamento do teatro com as massas. 

As diferenças sociais na França eram 

notáveis: com palácios incríveis de um 

lado e casebres horrendos de outro, pompa e gracejos de um lado, fome e 

miséria de outro. A distribuição de renda na França nessa época era bem 

desigual, de modo que 3% da população obtinha 55% das terras, enquanto o 

resto do povo, os Sans-cullotes (formados por trabalhadores, isso é, 97% da 

população) tinha apenas 45% das terras do estado. Para comer, ou o 

trabalhador se tornava escravo no comércio ou ia para o exército, que 

demandava de 33% das riquezas do estado. Aquele que reclamava ou tentava 

algo contra os soldados do rei era julgado sumariamente e levado para a 

odiada Bastilha, uma prisão de segurança máxima que era símbolo da 

opressão francesa. 

Essa realidade culminou na Revolução Francesa (1789 – 1816), que 

levou o partido Jacobino, liderado pelo genial Robespierre ao poder da França. 

O rei Luiz XVI foi preso junto com sua esposa, Maria Antonieta, e depois foi 

executado na guilhotina. Essa revolução iria durar pouco mais de quinze anos, 

até a era Napoleônica e o começo do Naturalismo na França, que substituiu o 

classicismo e pernóstico heroísmo burguês por uma forma menos elitista, mais 

conceptual e mais satisfatória de se fazer arte. 

 

 

 

Retrato de Roberpierre  

Museu Carnavale 
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2.3.2 A DANÇA E O BALLET 

 

Hoje no ballet existe uma modalidade Neoclássica tendo como seu 

principal gênio Balanchine esse estilo de dança é praticado por quem têm 

formação clássica, mas que pode utilizar vestuário, música, coreografia, 

cenários, etc. modernos ou contemporâneos, sem a rigidez de detalhes 

diversos, impostos pela Dança Clássica. Por exemplo, uma dança em que as 

bailarinas usam sapatilhas de ponta, mas a coreografia é moderna, com roupas 

e músicas populares. A base de formação do bailarino ou bailarina neoclássico 

é o Ballet Clássico. 

Em 1713 Luís XIV criou 

uma companhia de dança, com 

vinte bailarinos, para a famosa 

Ópera de Paris. 

A vestimenta dos 

bailarinos também está ligada 

ao desenvolvimento da técnica 

da dança. Os vestidos, 

compridos e pesados, 

impediam o virtuosismo de 

movimentos verticais. O sonho 

de voar de Ícaro, Leonardo da 

Vinci e Santos Dumont 

também é o sonho dos bailarinos dessa época. Os temas para balé começam a 

exigir a ilusão do vôo e, para isso, os cenógrafos utilizaram alavancas e 

roldanas para erguer os bailarinos. Já em 1726 Marie-Anne Cupis de Camargo, 

La Camargo, grande bailarina da época, foi a primeira a ser erguida por 

máquinas e enriqueceu a dança com movimentos verticais. Encurtou a saia na 

altura dos joelhos para facilitar sua elevação e os movimentos de bateria dos 

pés, que antes eram executados somente pelos homens. 

Contemporânea de La Camargo, Marie Sallé procurou usar roupas mais 

leves, como as túnicas gregas, em um bailado chamado Pigmaleão, mas esse 

 

Nicolas Lancret - Marie-Anne Cupis de 

Camargo “La Camargo” 
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tipo de vestimenta só ganhou popularidade duzentos anos mais tarde, com a 

moderna Isadora Duncan. 

A rivalidade entre La Camargo e Sallé era marcada por seus estilos 

diferentes de dançar. Enquanto Sallé se apresentava com uma dança solene, 

mais expressiva e dramática, La Camargo era mais ágil e leve, realizando 

saltos e passos rápidos, criando uma forma mais acrobática na dança. A luta 

contra as saias pesadas e a busca de liberdade dos movimentos continua até 

depois da Revolução Francesa, quando o costureiro da Ópera de Paris, Maillot, 

criou a malha, dando ao bailarino maior liberdade e mobilidade. 

Em 1738 o czar Pedro, o Grande, fundou a Escola Imperial Russa, no 

Teatro Imperial Mariinski, hoje Kirov, berço de uma tradição que fez a glória do 

balé russo. Em 1760 Jean-Georges Noverre publica as famosas Lettres sur la 

Danse (Cartas sobre a Dança), um manifesto válido até hoje, no qual é 

defendida uma dança espontânea, com roupas leves e rostos expressivos, 

buscando exprimir idéias ou paixões. 

Idealizou uma nova forma de dança, 

que preconiza o balé de ação, que se 

constitui numa obra coreográfica 

baseada em uma história dramática. 

Contribuiu, também, para que a dança 

fosse definitivamente para os teatros. 

Em 1786 foi montado o balé La 

Fille Mal Gardée (A Filha Mal Vigiada), 

seguindo fielmente as idéias de 

Noverre. Trata-se de um balé-

pantomima, que usa muitos gestos e 

expressões faciais, com muita 

dramaticidade. Em 1789 durante a 

Revolução Francesa, a dança, que era 

financiada pela corte francesa, parou de se desenvolver por causa de 

problemas econômicos. O centro de interesse passou a ser a Itália, onde o 

napolitano Salvatore Vigano (1769-1821) inspirou-se nos princípios de Noverre 

para criar seus balés 

 

Carlos Acosta e Marianela Nuñez – 

La Fille Mal Gardeé 
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2.3.2.1. QUEM FOI BALANCHINE 

 

Giorgi Melitonovich Balanchivadze 

conhecido também como George 

Balanchine nasceu em São Petersburgo, na 

Rússia, em 1904, com o nome de Georgi 

Militonovitch Balanchivadze. Influenciado pelo 

pai, que era compositor, o jovem bailarino 

estudou composição e piano no Conservatório 

de Leningrado, o que fez com que se tornasse, 

segundo críticos da época, o coreógrafo de 

maior conhecimento musical de seu tempo. 

Começou na Escola Imperial em 1914, 

onde veio a se formar sete anos depois. 

Estreou como coreógrafo em 1923, com um 

pequeno grupo de bailarinos, entre os quais 

Alexandra Danilova e no ano seguinte, sua companhia denominada "Os 

Bailarinos do Estado Russo" incursionou pelo estrangeiro para fugir para o 

mundo ocidental. 

Desertou da União Soviética em 1924, quando foi então convidado por 

Diaghilev para ingressar em sua Companhia, os Ballets Russes. Nesta 

Companhia, criou importantes coreografias como La Pastorale, Jack in the Box 

e Triumph of Neptune. 

Nos Estados Unidos, aceitando convite de Lincoln Kirstein, que sonhava 

em criar uma escola e companhia de balé na América, Balanchine desenvolve 

uma dança totalmente nova, a partir dos estilos dos balés clássicos francês, 

italiano e russo. Teve uma longa colaboração com Igor Stravinsky (Apollo foi 

uma das coreografias que fizeram juntos), e em 1934 fundou em Nova Iorque 

a School of American Ballet. E em 1948, cria a Companhia de balé Americano, 

o New York City Ballet, passando então, a trabalhar como mestre de balé e 

principal coreógrafo da Companhia, até a sua morte, em 1983. 

 

Tanaquil LeClercq Collection 

George Balanchine 
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Com toda sua enorme trupe de bailarinos, mudou-se em 1964 para 

o New York State Theater, instalado no Lincoln Center, que foi especialmente 

construído para ele. Quando morreu, da doença de Creutzfeldt-Jakob, os 

bailarinos oriundos de sua companhia dirigiam mais de dez companhias de 

balé nos Estados Unidos, Suíça e Japão. 

Balanchine é reconhecido como o 

coreógrafo que revolucionou o pensamento 

e a visão sobre a dança no mundo, sendo 

responsável pela fusão dos conceitos 

modernos com as idéias tradicionais do 

balé clássico, o verdadeiro criador do 

bailado contemporâneo e um dos maiores 

influenciadores dos mestres da dança de 

nossos dias, a exemplo de Antony Tudor, 

William Dollar, Agnes de Mille, Alvin Ailey, 

John Neumeier, Robert Joffrey, Harold 

Lang, Arthur Mitchell, Richard Tanner, 

William Forsithe, Twyla Tharp e até os 

modernos Alwin Nikolais, Eliot Feld e 

Merce Cunningham, além de Jerome Robbins (Jerome Rabinovitz), expressão 

máxima da criação neoclássica norte-americana, igualmente de origem russo-

judaica. 

Entre os mais de quatrocentos trabalhos do artista, destacam-se: 

Serenade (1934), Concerto Barocco (1941), Le Palais de Cristal, mais tarde 

renomeada para Symphony in C (1947), Orpheus (1948), The Nutcracker 

(1954), Agon (1957), Symphony in Three Movements (1972), Stravinsky Violin 

Concerto (1972), Vienna Waltzes (1977), Ballo della Regina (1978), e 

Mozartiana (1981). Seu ultimo balé, Variations for Orchestra , foi criado em 

1982. Sua produção inclui ainda coreografias para filmes, óperas e musicais, 

destacando-se a famosa para o palco, On Your Toes (1936), que mais tarde 

transformou-se em filme. 

Balanchine escreveu de si mesmo, "Nós devemos primeiramente 

compreender que a dança é uma arte independente, não um mero 

 

Patricia delgado em Serenade de 

George Balanchine 
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acompanhamento. Eu acredito que ela seja uma das grandes artes. A coisa 

importante no balé é o movimento por si mesmo. Um balé pode conter uma 

história, mas o espetáculo visual é o elemento essencial. O coreógrafo e o 

bailarino devem lembrar-se que eles devem alcançar a platéia através dos 

olhos. Esta é a ilusão no qual convence a platéia, tal como é no trabalho de um 

mágico.” Balanchine se comparava a um artesão, como se fosse um cozinheiro 

ou marceneiro. 

Durante sua trajetória recebeu muitas homenagens oficiais e 

reconhecimento pelo seu trabalho: Em 1975, o Entertainment Hall of Fame in 

Hollywood lhe indicou como um membro, em um especial de televisão dirigido 

por Gene Kelly e neste mesmo ano recebeu o French Légion d'Honneur. Em 

1978, ele era um dos cinco recebedores (com Marian Anderson, Fred Astaire, 

Richard Rodgers, e Artur Rubinstein) do primeiro Kennedy Center Honors, 

presidido pelo presidente Jimmy Carter. Era também sempre presenteado com 

o Knighthood of the Order of Dannebrog, da Rainha Margrethe II de Denmark. 

Em 1980, foi homenagiado pelo National Society of Arts and Letters com o 

prêmio Gold Medal. Do governo Australiano recebeu o Austrian Cross of Honor 

for Science and Letters e recebeu também o prêmio "Heart of New York", pelo 

New York Chapter of the American Heart Association. Na França foi agraciado 

com as condecorações do French Commander of the Order of Arts and Letters 

e do National Institute of Arts and Letters por suas contribuições as artes. O 

último prêmio de maior importância recebido por ele, apesar de ausente, foi a 

Presidential Medal of Freedom em 1983, a maior honra que pode ser oferecida 

a um cidadão Norte Americano. Neste momento, o presidente Ronald Reagan 

elogiou o gênio de Balanchine, dizendo que ele tinha "inspirado milhões com as 

suas coreografias no palco....e maravilhado uma população diversa através do 

seu talento.” Pouco tempo depois, em 30 de abril de 1983, George Balanchine 

morre em Nova York aos 79 anos. 
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2.3.3 MÚSICA 

 

O período normalmente designado como neoclássico é, em música, 

reconhecido como classicismo, ou período clássico. Grosso modo, a segunda 

método do século XVIII, período marcado pela simplificação das 

estruturas Barrocas, tornando a música mais simples através da mudança de 

um estilo contrapontístico para outro homofônico. 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. 

A denominação "Neoclássica" em música geralmente se refere a um 

movimento musical um tanto difuso, ocorrido aproximadamente entre 1920 e 

1950. A principal figura deste movimento foi Stravinski, que após um período 

identificado como primitivismo, ou "fase russa", passou a evocar a estética do 

século XVIII. Isso ocorreu principalmente a partir de seu balé Pulcinella. Outros 

compositores podem ser reputados como neoclássicos no século XX, em geral 

uma característica atribuída àqueles que não buscaram uma estética atonal ou 

o exacerbado uso da dissonância e do ruído, mas continuaram compondo 

segundo os parâmetros tonais dos séculos anteriores, de alguma forma 

renovados. 

Com um pequeno período de duração, a música neoclássica foi marcada 

pela suavidade e simplicidade de suas melodias. 

Sebastian Bach torna popular as bachianas, os minuetos e as cantatas, 

e insere a religião através da música, como em uma de suas obras mais 

populares e difundidas até hoje: Jesus Alegria dos Homens. O padrão de 

criação dramatúrgica segue a tradição dos textos gregos e romanos da 

Antiguidade clássica, privilegiando uma abordagem racional. O sentimento 

religioso é forte, e as atitudes humanas são julgadas de acordo com a moral da 

época. 

A tragédia francesa não se renova: as peças de Voltaire são solenes e 

inanimadas. A comédia, entretanto, se revitaliza com Pierre Marivaux, cujo 

tema central é o comportamento amoroso. 
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3.6. LITERATURA 

 

O Romantismo surge na literatura quando os escritores trocam o 

mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. 

Esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados 

aos valores literários clássicos e, por isso, apreciariam mais a emoção do que a 

sutileza das formas do período anterior. A história do Romantismo literário é 

bastante controversa. 

Em primeiro lugar, as manifestações em poesia e prosa popular na 

Inglaterra são os primeiros antecedentes, embora sejam consideradas "pré-

românticas" em sentido lato. Os autores ingleses mais conhecidos desse pré-

Romantismo "extra-oficial" são William Blake (cujo misticismo latente em The 

Marriage of Heaven and Hell - O Casamento do Céu e Inferno, 1793 

atravessará o Romantismo até o Simbolismo) e Edward Young (cujos Night 

Thoughts - Pensamentos Noturnos, 1742, re-editados por Blake em 1795, 

influenciarão o Ultra-Romantismo), ao lado de James Thomson, William 

Cowper e Robert Burns. O Romantismo "oficial" é reconhecido nas figuras de 

Coleridge e Wordsworth (Lyrical Ballads - Baladas Líricas, 1798), fundadores; 

Byron (Childe Harold's Pilgrimage,Peregrinação de Childe Harold, 1818), 

Shelley (Hymn to Intellectual Beauty - Hino à Beleza Intelectual, 1817) e Keats 

(Endymion, 1817), após o Romantismo de Jena. 

Em segundo lugar, os alemães procuraram renovar sua literatura através 

do retorno à natureza e à essência humana, com assídua recorrência ao "pré-

Romantismo extra-oficial" da Inglaterra. Esses escritores alemães formaram o 

movimento Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), donde surge então, 

mergulhado no sentimentalismo, o pré-Romantismo "oficial", isto é, conforme 

as convenções historiográficas. Goethe (Die Leiden des Jungen Werther - O 

Sofrimento do Jovem Werther, 1774), Schiller (An die Freude - Ode à Alegria, 

1785) e Herder (Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder 

alter Völker - Extrato da correspondência sobre Ossian e as canções dos povos 

antigos, 1773) formam a Tríade. Alguns jovens alemães, como Schegel e 

Novalis, com novos ideais artísticos, afirmam que a literatura, enquanto arte 

literária, precisa expressar não só o sentimento como também o pensamento, 
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fundidos na ironia e na auto-reflexão. Era o Romantismo de Jena, o único 

Romantismo autêntico em nível internacional. 

Em terceiro lugar, a difusão européia do Romantismo tomou como 

românticas as formas pré-românticas da Inglaterra e da Alemanha, 

privilegiando, portanto, apenas o sentimentalismo em detrimento da 

complicada reflexão do Romantismo de Jena. Por isso, mundialmente, o 

Romantismo é uma extensão do pré-Romantismo. Assim, na França, 

destacam-se Stendhal, Hugo e Musset; na Itália Leopardi e Manzoni; em 

Portugal Garrett e Herculano; na Espanha Espronceda e Zorilla. 

Tendo o liberalismo como referência ideológica, o Romantismo renega 

as formas rígidas da literatura, como versos de métrica exata. O romance se 

torna o gênero narrativo preferencial, em oposição à epopéia. É a superação 

da retórica, tão valorizada pelos clássicos. 

Os aspectos fundamentais da temática romântica são o historicismo e o 

individualismo. O historicismo está representado nas obras de Walter Scott 

(Inglaterra), Vitor Hugo (França), Almeida Garrett (Portugal), José de Alencar 

(Brasil), entre tantos outros. São resgates históricos apaixonados e saudosos 

ou observações sobre o momento histórico que atravessava-se àquela altura, 

como no caso de Balzac ou Stendhal (ambos franceses). 

A outra vertente, focada no individualismo, traz consigo o culto do 

egocentrismo, vazado de melancolia e pessimismo (Mal-do-Século). Pelo 

apego ao intimismo e a valores extremados, foram chamados de Ultra-

Românticos. Esses escritores como Byron, Alfred de Musset e Álvares de 

Azevedo beberam do movimento fúria e ímpeto alemão, perpetuando as fontes 

sentimentais. 

O romantismo é um movimento que vai contra o avanço da modernidade 

em termos da intensa racionalização e mecanização. É uma crítica à perda das 

perspectivas que fogem àquelas correlacionadas à razão. 
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3. O ROMANTISMO 

 

O romantismo foi um movimento artístico ocorrido na Europa por volta 

de 1800, que representa as mudanças no plano individual, destacando a 

personalidade, sensibilidade, emoção e os valores interiores. 

O romantismo primeiro atingiu a literatura e a filosofia, para depois se 

expressar através das artes plásticas. A literatura romântica, abarcando a épica 

e a lírica, do teatro ao romance, foi um movimento de vanguarda e que teve 

grande repercussão na formação da sociedade da época, ao contrário das 

artes plásticas, que desempenharam um papel menos vanguardista. 

A arte romântica se opôs ao racionalismo da época da Revolução Francesa e 

de seus ideais, propondo a elevação dos sentimentos acima do pensamento. 

Curiosamente, não se pode falar de uma estética tipicamente romântica, visto 

que nenhum dos artistas se afastou completamente do academicismo, mas sim 

de uma homogeneidade conceitual pela temática das obras. 

A produção artística romântica reforçou o individualismo na medida em 

que se baseou em valores emocionais subjetivos e muitas vezes imaginários, 

tomando como modelo os dramas amorosos e as lendas heróicas medievais, a 

partir dos quais re-valorizou os conceitos de pátria e república. Papéis 

especiais desempenharam a morte heróica na guerra e o suicídio por amor. 

 

3.1. CAUSAS HISTÓRICAS E CULTURAIS 

 

O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e 

culturais causadas por acontecimentos do final do século XVIII que foram a 

Revolução Industrial que gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os 

problemas técnicos decorrentes do aumento de produção, provocando a 

divisão do trabalho e o início da especialização da mão-de-obra, e pela 

Revolução Francesa que lutava por uma sociedade mais harmônica, em que os 

direitos individuais fossem respeitados, traduziu-se essa expectativa na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do mesmo modo, a 

atividade artística tornou-se complexa. 
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Os artistas 

românticos procuraram se 

libertar das convenções 

acadêmicas em favor da 

livre expressão da 

personalidade do artista, 

deixando como 

características artísticas do 

movimento a valorização 

dos sentimentos e da 

imaginação, o 

nacionalismo a valorização 

da natureza como 

princípios da criação artística e os sentimentos do presente tais como a 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

A separação entre Neoclassicismo e Romantismo é outro ponto de difícil 

consenso entre os historiadores de arte. Enquanto alguns acreditam que essas 

tendências não têm no fundo tantas diferenças entre si, como as duas faces de 

uma mesma moeda, outros pensam que o romantismo é uma escola à parte, 

que se desenvolveu depois do neoclassicismo. Acredita-se que na música e na 

literatura tenha sido mais fácil sua expressão como uma escola distinta das 

demais. O romantismo, nas artes plásticas, talvez esteja mais ligado a um 

estado de espírito e crenças filosóficas do que a um estilo ou imagem visual 

específica. Além disso, os próprios líderes do movimento romântico, nas artes 

plásticas, apresentam grande diferenciação entre si. De uma forma geral, o 

romantismo caracteriza-se pela valoração da experiência individual e da 

imaginação como principal fonte de recursos para a expressão artística. Além 

disso, representou uma revolta contra o conservadorismo nas artes e a 

moderação. Tanto como o classicismo, aspectos como a virtude ou a grandeza 

são valorizados, bem como um modo de vida pertencente ao passado. Um dos 

maiores méritos creditados aos artistas desse período foi terem conseguido 

imprimir mais liberdade à arte, dando espaço para suas próprias expressões 

pessoais 

 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein – Retrato do 

Poeta Goethe 
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3.2. ARTES PLÁSTICAS 

 

O Romantismo foi uma reação ao Neoclassicismo. Sua pintura exprimia 

a imaginação e as emoções dos artistas, que substituíram as cores límpidas e 

brilhantes e as composições harmoniosas do neoclassicismo por cenas de 

atividade violenta, dramatizadas por pinceladas vigorosas, cores ricas e 

sombras profundas. O Romantismo teve mais importância na França e, em 

1830, já havia tomado o lugar do Neoclassicismo e se tornado o principal estilo 

de pintura francesa. 

Muitos artistas 

europeus, já no começo do 

século XIX, ajudaram a criar 

este novo estilo, entre eles o 

francês Théodore Gericault, 

que utilizava temas que 

despertassem o emocional do 

observador. Sua técnica 

rompia com o neoclássico e 

usava contornos sem nitidez, 

sombras e áreas de luz. 

Francisco Goya foi um espanhol que se tornou pioneiro tanto no Romantismo 

como no Realismo; pintava reis, plebeus, loucos, sem exaltar temas, retratava-

os como os via, interpretando o interior das pessoas, que pareciam reais, mas 

misteriosas. John Constable e Joseph Turner foram dois pintores ingleses que 

deram grandes contribuições ao Romantismo. Constable tornou-se um mestre 

do paisagismo e acreditava que os pintores deveriam expressar suas emoções 

em suas obras, captava efeitos da luz no ar e movimentos das árvores e águas 

dos lagos. Turner preocupava-se mais com os efeitos da cor. Eugène Delacroix 

tornou-se o mais famoso pintor romântico francês e considerava estimulantes 

os acontecimentos diferentes, lugares remotos e trajes estranhos. Em toda a 

pintura da época romântica, o primeiro e último planos, normalmente fundem-

se em sombras. 

 

John Constable -  Carro de feno 
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3.2.1.  QUEM FOI FRANCISCO GOYA 

 

Goya nasceu numa vila muito 

pobre de Fuentedetodos, próxima de 

Saragoça, Espanha, em 30 de março 

de 1746 e lá viveu até sua 

adolescência. 

Começou seus estudos de arte aos 13 

anos com um artista local 

chamado José Lusan. Primeiramente 

aprendeu a desenhar, copiar gravuras 

e depois a pintar a óleo. O 

espanhol Goya tornou-se um pioneiro 

tanto do Romantismo quanto do 

Realismo. 

Pintava reis, plebeus, loucos e 

soldados exatamente como os via e 

interpretava. Dava um toque romântico 

a cenas comuns. 

Em 1763 e 1766 competiu 

exaustivamente para conseguir uma bolsa na Royal Academy de São 

Fernando, Madri. A partir de então sua vida artística progrediu. 

Morou em Roma e sempre buscou o aperfeiçoamento. Mas foi no final 

de 1771, já de volta em Saragoça, que recebeu seu primeiro convite para pintar 

os afrescos da Catedral de El Pilar. Casou-se com Josefa Bayeu, irmã 

de Francisco Bayeu. Alcançou sua maturidade artística por volta de 1788, se 

tornando um dos maiores pintores da Espanha. Numa viagem a Andaluzia, 

contraiu uma doença séria e desconhecida, ficando temporariamente paralítico 

e parcialmente cego. Recuperado, retornou a Madri no verão de 1793.  

 

Francisco Goya – Majas no Balcão 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Em 1798, começou a sua segunda época de retratos de figuras 

públicas. Em 1808 pintou as ruínas e episódios da defesa heróica da cidade 

contra os franceses. 

Em dezembro de 1809, Goya jurou fidelidade a José Bonaparte, 

"nomeado" rei de Espanha pelo irmão Napoleão, imperador dos franceses, 

recebendo em 1811 a condecoração da Ordem Real de Espanha. Foi desta 

época a realização dos "Desastres da Guerra" que se prolongaram até 1820, e 

que, devido ao seu estilo impressionista, influenciaram pintores franceses do 

século XIX, como Monet. No ano seguinte, a Inquisição abriu um processo por 

obscenidade pela suas "Majas", mas o pintor conseguiu livrar-se sendo-lhe 

restituída a função de Primeiro Pintor da Câmara. 

Pintou vários retratos de Fernando VII, após a sua restauração, 

evocando melhor que ninguém a personalidade cruel do rei. Em maio de 1824 

foi para França, para as Termas de Plombière, por motivos de saúde. Em 

setembro desse ano instala-se em Bordéus, morrendo em 1828. 

 

3.2.2. QUEM FOI EUGÈNE DELACROIX 

 

É o maior pintor francês do Romantismo. Nasceu em Charenton, no dia 

26 de abril de 1798 e morreu em Paris no ano de 1863. Destacou-se pelo uso 

notável da cor influenciando pintores impressionistas e também modernistas 

como Pablo Picasso. Delacroix pintou mais de 850 telas e inúmeros desenhos, 

murais e outras técnicas. Em 1816, aos 16 anos e órfão de pai, entrou para a 

Escola de Belas Artes. Foi em 1824, com a obra Les Massacres de Scio, que 

deslanchou sua carreira. A partir daí viajou pela Europa difundindo seus belos 

trabalhos. O mundo árabe está presente em muitos quadros. Seu trabalho mais 

famoso é La Liberté Guidant Le Peuple, também conhecido por Le 28 Juillet, 

alegoria da revolução de 1830. Muitas de suas obras estão no Museu 

do Louvre. 
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3.3. ESCULTURA 

 

A escultura romântica 

não brilhou exatamente pela 

sua originalidade, nem 

tampouco pela maestria de 

seus artistas. Talvez se possa 

pensar nesse período como 

um momento de calma 

necessário antes da batalha 

que depois viriam a travar o 

impressionismo e as 

vanguardas modernas. Do 

ponto de vista funcional, a 

escultura romântica não se afastou dos monumentos funerários, da estátua 

eqüestre e da decoração arquitetônica, num estilo indefinido a meio caminho 

entre o classicismo e o barroco. 

A grande novidade temática da escultura romântica foi a representação 

de animais de terras exóticas em cenas de caça ou de luta encarniçada, no 

melhor estilo das exuberantes cenas de Rubens. Não se abandonaram os 

motivos heróicos e as homenagens solenes na forma de estátuas 

superdimensionadas de reis e militares. Em compensação, tornou-se mais rara 

a temática religiosa. Os mais destacados escultores desse período foram Rude 

e Barye, na França, Bartolini, na Itália, e Kiss, na Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Bartolini - Ninfa picada por um 

escorpião  
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3.4. ARQUITETURA 

 

A arquitetura do 

romantismo foi marcada 

por elementos 

contraditórios, fazendo 

dessa forma de 

expressão algo menos 

expressivo. O final do 

século XVIII e inicio do 

XIX foram marcados por 

um conjunto de 

transformações, 

envolvendo a industrialização, valorizando e rearranjando a vida urbana. A 

arquitetura da época reflete essas mudanças; novos materiais foram utilizados 

como o ferro e depois o aço. 

Ao mesmo tempo, as igrejas e os castelos fora dos limites urbanos, 

conservaram algumas características de outros períodos, como o gótico e o 

clássico. Esse reaparecimento de estilos mais antigos teve relação com a 

recuperação da identidade nacional. 

A urbanização na Europa determinou a construção de edifícios públicos 

e de edifícios de aluguel para a média e alta burguesia, sem exigências 

estéticas, preocupadas apenas com o maior rendimento da exploração, e 

portanto esqueceu-se do fim último da arquitetura, abandonando as classes 

menos favorecidas em bairros cujas condições eram calamitosas. 

Entre os arquitetos mais reconhecidos desse período historicista ou 

eclético, deve-se mencionar Garnier, responsável pelo teatro da Ópera de 

Paris; Barry e Puguin, que reconstruíram o Parlamento de Londres; e 

Waesemann, na Alemanha, responsável pelo distrito neogótico de Berlim. Na 

Espanha deu-se um renascimento curioso da arte mudéjar na construção de 

conventos e igrejas, e na Inglaterra surgiu o chamado neogótico hindu. 

 

Garnier – Teatro Ópera de Paris  
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3.5. AS ARTES CÊNICAS E MÚSICA 

 

3.5.1. TEATRO 

 

Além da poesia e da ficção, 

obras do gênero dramático também 

foram produzidas no Romantismo.  

O teatro romântico define-se 

apoiado na tradição clássica do 

teatro de Shakespeare, no drama 

burguês e no teatro tradicional de 

algumas literaturas. No Romantismo, 

há o rompimento da lei das três 

unidades do teatro clássico (tempo, 

espaço, ação); passa-se do verso à 

prosa. 

Com a transformação do 

teatro clássico, concebe-se um 

teatro moderno para os problemas humanos, morais, sociais da época. As 

peças apresentam multiplicidade de circunstâncias e de personagens. Com a 

vinda da família real para o Brasil (1808) é que nasce rigorosamente o teatro 

nacional. Gonçalves de Magalhães e o ato João Caetano dos Santos são 

considerados os introdutores do teatro brasileiro.  

Gonçalves de Magalhães escreve, em 1838, a primeira peça romântica 

no Brasil: Antonio José ou o Poeta e a Inquisição. A peça Leonor de 

Mendonça, em três atos, escrita em prosa por Gonçalves Dias, revela a 

consciência do drama moderno. José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo 

são exemplos significativos da missão reformadora do teatro romântico.  

Em 1855, o teatro brasileiro passa por uma renovação: “os dramalhões e as 

comédias são substituídos pelos chamados dramas de casaca, teatro da 

atualidade, de tese social e de análise psicológica, transição para o teatro 

realista”, conforme diz Soares Amora estudioso da história do teatro. 

 

Extraido do livro poemas – Victor Hugo 
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Primeira metade do século XIX. Com a ascensão da burguesia após a 

Revolução Francesa, o teatro adapta-se à mudança de gosto do público. A 

peça séria romântica evolui não da tragédia, mas da comédia setecentista, que 

trabalhava com personagens reais e situações mais próximas do dia-a-dia. Os 

dramas adquirem estrutura muito livre, com uma multiplicidade de episódios 

entrecruzados que se desenvolvem, através de cenas curtas, em diversos 

locais. Há uma grande valorização do teatro de Shakespeare. No prefácio ao 

drama Cromwell, Victor Hugo enumera novos princípios para o teatro que põe 

em prática no Hernani e no Rui Blas: abandono das unidades aristotélicas, 

desprezo pela regra do "bom gosto", que impedia a exibição de cenas 

chocantes; troca da linguagem nobre e neutra pelo uso de construções 

coloquiais ou populares; e preferência por temas extraídos da história européia. 

Muitas peças são feitas apenas para serem lidas. No Lorenzaccio, de 

Alfred de Musset, ou no Chatterton, de Alfred de Vigny, há o predomínio da 

emoção sobre a razão; a atração pelo fantástico, o misterioso e o exótico; e um 

sentimento nacionalista muito forte. Os franceses influenciam italianos, como 

Vittorio Alfieri (Saul); ingleses, como lorde George Byron (Marino Faliero) ou 

Percy Shelley (Os Cenci); espanhóis, como José Zorilla (Don Juan Tenório); e 

portugueses, como Almeida Garrett (Frei Luís de Souza). 

Espaço cênico romântico - Uma vez mais, a ópera contribui para o 

enriquecimento das montagens: no Teatro da Ópera de Paris, Pierre-Luc Cicéri 

e Louis Daguerre, o inventor da fotografia, revolucionam a construção de 

cenários, a técnica da iluminação à base de gás e os recursos para a produção 

dos efeitos especiais. 
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3.5.2. A DANÇA E O BALLET 

 

Em 1820 Carlo Blasis, italiano, grande estudioso da escultura e da 

anatomia, escreveu Treatise on the Art of Dancing (Tratado sobre a Arte da 

Dança), onde resumiu e codificou o que se conhecia até então sobre dança. 

Acrescentou à estética de Noverre uma técnica mais elaborada. 

Tanto Noverre quanto Blasis declararam que é de grande importância 

para um bailarino conhecer a pintura e a escultura a fim de refinar sua 

percepção artística, para elaboração dos gestos e passos de dança. 

Já em 1830 o balé romântico se desenvolve na França e se estende por 

toda a Europa. As histórias românticas mostravam, em sua maioria, uma 

heroína triste, capaz de morrer ou enlouquecer por amor. O balé modificou-se, 

em busca desse novo mundo de sonhos. Os passos não serviam mais 

unicamente para a evolução da ação, mas estavam carregados de um 

conteúdo emocional profundo.  

O balé criava um mundo de ilusão, esboçava o ideal das concepções 

românticas. A fada, a feiticeira, o vampiro e outros seres imaginários eram seus 

personagens. O homem, considerado figura principal na dança do século XVIII, 

passa a ocupar um lugar subalterno no princípio do século XIX. A mulher foi 

elevada a uma esfera sobre-humana e o homem deixou de ser herói e se 

limitou a elevar a mulher, quando necessário. Os ideais da bailarina romântica, 

sublime, provocaram uma grande modificação da técnica de dança, 

introduzindo as sapatilhas de ponta. As roupas ficaram mais leves, o que 

permitiu a ilusão do etéreo da figura feminina e facilitou a fluidez dos 

movimentos  

Os coreógrafos enriqueceram as evoluções do corpo de baile, no qual os 

bailarinos dançavam movimentando-se em diversas direções no palco e não 

ficavam mais como molduras, que formavam figuras geométricas sem grandes 

deslocamentos no espaço. 

A iluminação da cena, anteriormente apresentada com luz ambiente ou 

luz do dia, recebeu um novo tratamento estético e os cenógrafos passaram a 

utilizar a iluminação a gás para a criação de novos ambientes. Em 1832 o 
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italiano Felipe Taglioni, grande mestre de balé, apresentou um balé 

considerado o carro-chefe do romantismo, La Sylphide. A sílfide representava 

um ser sobrenatural, na figura de uma jovem com asas envolta em névoa. As 

bailarinas vestiam saias brancas de tule, os chamados “tutu”, dando maior 

claridade e leveza à cena. A figura principal foi interpretada pela bailarina Marie 

Taglioni, filha de Felipe, primeira a usar sapatilhas de ponta inventadas por seu 

pai, incorporando-as naturalmente à sua dança. 

A importância de Felipe 

Taglioni na história da dança 

deve-se, também, à renovação 

do vestuário. Popularizou o 

tutu, o corpete rígido e as 

meias de malha, exatamente 

como se pode observar 

atualmente nas apresentações 

dos chamados “balés brancos”. 

A segunda estrela da 

dança romântica foi Fanny 

Elssler (1810-1884), que 

estreou na Ópera de Paris aos 24 anos. Bailarina de grande vivacidade e muito 

sensual, contrastava com o estilo leve de Marie Taglioni. 

A italiana Carlotta Grisi (1819-1899), outra grande bailarina desse 

período, fez seus primeiros estudos no Teatro Scala de Milão dirigida por Carlo 

Blasis. 

Em 1837 Carlo Blasis fundou a Academia de Dança de Milão. E em 

1841 O poeta e crítico da Ópera de Paris, Théophile Gautier (1811-1872), 

criou, especialmente para Carlotta Grisi, o balé Giselle, obra considerada o 

grande exemplo de balé romântico. A dança é narrativa e identifica-se com a 

ação, o que agradou ao público da época. 

 

 

 

Denis Savin no Ballet Bolshoi - La Sylphide 
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3.5.3. MÚSICA 

 

As primeiras evidências do 

romantismo na música aparecem 

com Beethoven. Suas sinfonias, a 

partir da terceira, revelam uma 

música com temática 

profundamente pessoal e 

interiorizada, assim como algumas 

de suas sonatas para piano 

também, entre as quais é possível 

citar a Sonata Patética. 

Outros compositores 

como Chopin, Tchaikovsky, Felix 

Mendelssohn, Liszt, Grieg e Brahm

s levaram ainda mais adiante o 

ideal romântico de Beethoven, 

deixando o rigor formal do 

Classicismo para escreverem músicas mais de acordo com suas emoções. 

Na ópera, os compositores mais notáveis foram Verdi e Wagner. Verdi 

procurou escrever óperas, em sua maioria, com conteúdo épico ou patriótico 

entre as quais as óperas Nabucco,  Vespri Sicilianni,  Lombardi nella Prima 

Crociata, embora tenha escrito também algumas óperas baseadas em histórias 

de amor como La Traviata. Wagner enfocava histórias mitológicas germânicas, 

caso da Tetralogia do Anel do Nibelungo e outras óperas como Tristão e 

Isolda e O Holandês Voador, ou sagas 

medievaiscomo Tannhäuser, Lohengrine Parsifal. Mais tarde na Itália o 

romantismo na ópera se desenvolveria ainda mais com Puccini. 

 

 

 

 

 

Joseph Karl Stieler. - Ludwig van 

Beethoven 
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3.6. LITERATURA 

 

O Romantismo surge na literatura quando os escritores trocam o 

mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. 

Esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados 

aos valores literários clássicos e, por isso, apreciariam mais a emoção do que a 

sutileza das formas do período anterior. A história do Romantismo literário é 

bastante controversa. 

Em primeiro lugar, as manifestações em poesia e prosa popular na 

Inglaterra são os primeiros antecedentes, embora sejam consideradas "pré-

românticas" em sentido lato. Os autores ingleses mais conhecidos desse pré-

Romantismo "extra-oficial" são William Blake (cujo misticismo latente em The 

Marriage of Heaven and Hell - O Casamento do Céu e Inferno, 1793 

atravessará o Romantismo até o Simbolismo) e Edward Young (cujos Night 

Thoughts - Pensamentos Noturnos, 1742, re-editados por Blake em 1795, 

influenciarão o Ultra-Romantismo), ao lado de James Thomson, William 

Cowper e Robert Burns. O Romantismo "oficial" é reconhecido nas figuras de 

Coleridge e Wordsworth (Lyrical Ballads - Baladas Líricas, 1798), fundadores; 

Byron (Childe Harold's Pilgrimage,Peregrinação de Childe Harold, 1818), 

Shelley (Hymn to Intellectual Beauty - Hino à Beleza Intelectual, 1817) e Keats 

(Endymion, 1817), após o Romantismo de Jena. 

Em segundo lugar, os alemães procuraram renovar sua literatura através 

do retorno à natureza e à essência humana, com assídua recorrência ao "pré-

Romantismo extra-oficial" da Inglaterra. Esses escritores alemães formaram o 

movimento Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), donde surge então, 

mergulhado no sentimentalismo, o pré-Romantismo "oficial", isto é, conforme 

as convenções historiográficas. Goethe (Die Leiden des Jungen Werther - O 

Sofrimento do Jovem Werther, 1774), Schiller (An die Freude - Ode à Alegria, 

1785) e Herder (Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder 

alter Völker - Extrato da correspondência sobre Ossian e as canções dos povos 

antigos, 1773) formam a Tríade. Alguns jovens alemães, como Schegel e 

Novalis, com novos ideais artísticos, afirmam que a literatura, enquanto arte 

literária, precisa expressar não só o sentimento como também o pensamento, 
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fundidos na ironia e na auto-reflexão. Era o Romantismo de Jena, o único 

Romantismo autêntico em nível internacional. 

Em terceiro lugar, a difusão européia do Romantismo tomou como 

românticas as formas pré-românticas da Inglaterra e da Alemanha, 

privilegiando, portanto, apenas o sentimentalismo em detrimento da 

complicada reflexão do Romantismo de Jena. Por isso, mundialmente, o 

Romantismo é uma extensão do pré-Romantismo. Assim, na França, 

destacam-se Stendhal, Hugo e Musset; na Itália Leopardi e Manzoni; em 

Portugal Garrett e Herculano; na Espanha Espronceda e Zorilla. 

Tendo o liberalismo como referência ideológica, o Romantismo renega 

as formas rígidas da literatura, como versos de métrica exata. O romance se 

torna o gênero narrativo preferencial, em oposição à epopéia. É a superação 

da retórica, tão valorizada pelos clássicos. 

Os aspectos fundamentais da temática romântica são o historicismo e o 

individualismo. O historicismo está representado nas obras de Walter Scott 

(Inglaterra), Vitor Hugo (França), Almeida Garrett (Portugal), José de Alencar 

(Brasil), entre tantos outros. São resgates históricos apaixonados e saudosos 

ou observações sobre o momento histórico que atravessava-se àquela altura, 

como no caso de Balzac ou Stendhal (ambos franceses). 

A outra vertente, focada no individualismo, traz consigo o culto do 

egocentrismo, vazado de melancolia e pessimismo (Mal-do-Século). Pelo 

apego ao intimismo e a valores extremados, foram chamados de Ultra-

Românticos. Esses escritores como Byron, Alfred de Musset e Álvares de 

Azevedo beberam do movimento fúria e ímpeto alemão, perpetuando as fontes 

sentimentais. 

O romantismo é um movimento que vai contra o avanço da modernidade 

em termos da intensa racionalização e mecanização. É uma crítica à perda das 

perspectivas que fogem àquelas correlacionadas à razão. 
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4. O REALISMO 

 

Entre 1850 e 1900 surge 

nas artes européias, sobretudo 

na pintura francesa, uma nova 

tendência estética 

chamada Realismo, que se 

desenvolveu ao lado da 

crescente industrialização das 

sociedades, O homem europeu, 

que tinha aprendido a utilizar o 

conhecimento científico e a 

técnica para interpretar e 

dominar a natureza, convenceu-

se de que precisava ser realista, 

inclusive em suas criações 

artísticas, deixando de lado as 

visões subjetivas e emotivas da 

realidade. 

Esses novos ideais estéticos manifestaram-se em todas as artes: 

Por exemplo na pintura caracteriza-se sobretudo pelo princípio de que o 

artista deve representar a realidade com a mesma objetividade com que um 

cientista estuda um fenômeno da natureza. Ao artista não cabe “melhorar” 

artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Sua 

função é apenas revelar os aspectos mais característicos e expressivos da 

realidade. 

Em vista disso, a pintura realista deixou completamente de lado os 

temas mitológicos, bíblicos, históricos e literários, pois o que importa é a 

criação a partir de uma realidade imediata e não imaginada. 

A volta do artista para a representação do real teve uma conseqüência: 

sua politização. Isso porque, se a industrialização trouxe um grande 

desenvolvimento tecnológico, ela provocou também o surgimento de uma 

grande massa de trabalhadores, vivendo nas cidades em condições precárias e 

 

Iman Maleki – Leitura das irmãs 
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trabalhando em situações desumanas. Surge então a chamada “pintura social”, 

denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos 

trabalhadores e a opulência da burguesia. 

Dentre os representantes da pintura realista podemos apontar Gustave 

Courbet em  "Moças peneirando trigo e Édouard  Manet com "Olympia, que 

desenvolveram tendências diversas. 

A escultura não se 

preocupou com a idealização 

da realidade, ao contrário, 

procurou recriar os seres tais 

como eles são. Além disso, os 

escultores preferiram os temas 

contemporâneos, assumindo 

muitas vezes uma intenção 

política em suas obras. 

Dentre os escultores do 

período realista, o que mais se 

destaca é Auguste Rodin , cuja 

produção desperta severas 

polêmicas. Já seu primeiro 

trabalho importante, A Idade do 

Bronze, causou uma grande 

discussão motivada pelo seu 

intenso realismo. Alguns críticos 

chegaram a acusar o artista de 

tê-lo feito a partir de moldes 

tirados do próprio modelo vivo. 

Mas é com São João Pregando, 

que Rodin revela sua 

característica fundamental: a 

fixação do momento significativo de um gesto humano. Essa mesma tentativa 

de surpreender o homem em suas ações aparece em O 

Pensador seguramente sua obra mais conhecida. 

 

Auguste Rodin – a Idade do bronze 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



4.1. CAUSAS HISTÓRICAS E CULTURAIS 

 

O Realismo fundou uma Escola artística que surge no século XIX em 

reação ao Romantismo e se desenvolveu baseada na observação da realidade, 

na razão e na ciência. Além de uma oposição a um realismo fotográfico. 

O Realismo é um movimento artístico que surgiu na França, cuja influência se 

estendeu a numerosos países europeus. Esta corrente aparece no momento 

em que ocorrem as primeiras lutas sociais, sendo também objeto de ação 

contra o capitalismo progressivamente mais dominador. Das influências 

intelectuais que mais ajudaram no sucesso do Realismo denota-se a reação 

contra as excentricidades românticas e contra as suas falsas idealizações da 

paixão amorosa, bem como um crescente respeito pelo fato empiricamente 

averiguado, pelas ciências exatas e experimentais e pelo progresso técnico. À 

passagem do Romantismo para o Realismo, corresponde uma mudança do 

belo e ideal para o real e objetivo. 

 

4.2. ARTES PLÁSTICAS 

 

Em meados do século XIX, 

Gustave Courbert, com a crença na 

pintura como uma arte concreta, que 

deveria ser aplicada ao real, acaba por 

se tornar o líder de um movimento 

chamado Realista, juntamente com 

Édouard Manet. Esse movimento, 

especialmente forte na França, reagia 

contra o Romantismo e pregava o fim 

dos temas ligados ao passado (como 

temas mitológicos) ou representações 

religiosas em nome de uma arte centrada 

na representação do homem da época, 

em temas sociais e ligados à experiência 

 

Édouard Manet – Retrato de Berthe 

Morisot 
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concreta. Um dos primeiros pintores considerados realistas é Jean-Baptiste 

Camille Corot que, com sua pintura de paisagens provocou a admiração de 

artistas posteriores como Cézanne. Foi um dos pioneiros a considerar os 

desenhos que realizava ao ar livre como obras acabadas, que não 

necessitavam dos estúdios. “Ilha de São Bartolomeu” é um exemplo de sua 

obra. Extremamente importante para o Movimento Realista foi a Escola de 

Barbizon (Corot era associado a ela), que se propunha observar a natureza 

“com novos olhos”, seguindo a inspiração do paisagista inglês John Constable, 

que exibiu suas obras em Paris na década de 20 do século passado. Seu nome 

deriva-se da reunião de um grupo de pintores na aldeia francesa de Barbizon, 

floresta de Fontainebleau. Buscava distanciar-se da pintura tradicional, 

concentrando-se em aspectos da vida cotidiana de homens simples, como os 

camponeses do local. Jean-François Millet era um de seus principais líderes. 

Millet foi um dos pioneiros a incluir a  

representação de figuras entre os objetos que deveriam ser representados de 

forma realista (o realismo de Corot, por exemplo, restringia-se mais às 

paisagens). Queria pintar cenas da vida real, sem apelos dramáticos, como 

atesta sua tela “As Respigadeiras” em que três mulheres não idealizadas, com 

movimentos lentos, pesados e corpos fortes e robustos trabalham na terra. 

Diferentemente do neoclassicismo, quando  

representava figuras no campo, esse quadro não possui exaltação ou idílio da 

vida fora da cidade, apesar de valorizar o ato de colheita pelo arranjo e 

equilíbrio da pintura. 

Theodore Rousseau e 

Narcisse-Vergille eram 

outros nomes de destaque 

dentro da escola Barbizon, 

conhecidos por seus 

trabalhos com as paisagens 

e estudos de luz e cor que 

iriam posteriormente 

influenciar movimentos como 

os Impressionistas. Gustave 

 

Honoré Daumier – Third Class Carriage 
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Courbet, com sua busca da “verdade” nas representações e sinceridade em 

suas representações, bem como seu objetivo de “chocar” a burguesia com o 

rompimento dos padrões estéticos acadêmicos foi outra grande influência para 

os artistas da época, que se baseavam em seu estilo para realizar suas 

pinturas. Honoré Daumier, com suas estampas satíricas,  

normalmente visando atacar a 

política de sua época, é outro 

expoente importante e 

diferenciado do Movimento 

Realista. “Rua Transnonain, 24 

de abril de 1874″ é um dos 

trabalhos do artista em que a 

crítica social é mais enfatizada. 

Mostra soldados massacrando 

a população em represália às 

revoltas da época, ressaltando a desumanidade do ataque governamental. O 

Realismo também se espalha fora da França, em especial na Inglaterra, 

Alemanha e Estados Unidos. Na Inglaterra é especialmente expresso pela 

“Irmandade Pré-Rafaelita” que acreditavam que a arte, a partir de Rafael, 

passou a desvalorizar a verdade em busca de uma beleza idealizada. 

Deveriam, portanto, voltar à época anterior ao mestre Renascentista. A 

irmandade tinha ainda forte apelo religioso, pretendendo exaltar Deus através 

de suas pinturas “sinceras”. “A Anunciação”, de Dante Gabriel Rossetti é uma 

importante obra dessa escola. Na Alemanha, destacam-se Adolph von Menzel, 

Hans Thomas e especialmente Wilhelm Leibl, com sua obra mais conhecida 

“Três Mulheres numa Igreja de Vila”. As fiéis são retratadas de maneira simples 

e forte, com atenção aos detalhes e influências de mestres alemães do 

passado como Dürer. Nos Estados Unidos, destacam-se Winslow Homer, com 

suas cenas da vida e paisagem americana e as da Guerra Civil e Thomas 

Eakins, que assimilou o Realismo em seu treinamento em Paris. Chegou  

mesmo a perder seu posto de professor na Academia de Belas Artes da 

Pensilvânia por insistir na observação de modelos nus em suas aulas de 

desenho. 

 

Wilhelm Leibl - Das ungleiche Paar 
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4.3. AS ARTES CÊNICAS 

 

Em reação ao romantismo, o melodrama burguês, na segunda metade 

do século XIX, conta histórias reais, de personagens comuns. A partir de 1870, 

as peças naturalistas mostram o homem como resultado das pressões 

biológicas e sociais. Numa fase de transição, a ambientação das peças de 

Victorien Sardou, Eugène Scribe e Alexandre Dumas Filho é moderna, mas o 

comportamento dos personagens ainda é romântico. No apogeu do realismo, o 

norueguês Henrik Ibsen os russos Nikolai Gogol, Antón Tchékhov e Bernard 

Shaw são extremamente irônicos e críticos. O encenador adquire mais 

importância: na França, André Antoine faz montagens de um realismo extremo; 

na Rússia, Konstantin Stanislávski revoluciona o método de interpretação do 

ator. 

 Já na dança o realismo encontrou novas formas e eternas até hoje na 

Escola Imperial de Dança do Teatro Mariinski, em São Petersburgo, onde 

grandes mestres, como o francês Marius Petipa e o italiano Enrico Cecchetti, 

encontraram um campo fértil para seus ensinamentos. A união do estilo nobre 

francês ao forte virtuosismo italiano deu origem ao método russo, mais vital e 

adequado ao temperamento e ao físico dos bailarinos russos chamado também 

de vaganova. 

Na década de 1890, Petipa montou três grandes balés sob a partitura de 

Peter Ilyich Tchaikowsky, que são remontados e apresentados até hoje: A Bela 

Adormecida no Bosque, O Quebra-Nozes  e O Lago dos Cisnes. 

Em 1900 o bailarino e coreógrafo Mikhail Fokineaderiu às idéias de 

Noverre, que defendia a fusão harmoniosa das artes, música, pintura e artes 

plásticas. Para ele, a dança não deveria se degenerar em pura técnica, pois 

seu valor estava na interpretação. Criou, em 1904, com música de Camille 

Saint Saens, o célebre “pas seul” – solo: A Morte do Cisne, que a bailarina 

Anna Pavlova imortalizou. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O período Neoclássico, Romântico e Realista, tem diversos fatores em 

comum nas artes plásticas, tendo mudanças consideráveis nas artes cênicas 

sendo as maiores mudanças na dança, que só foi formalizada no 

Renascimento, sendo assim deva relativamente seus primeiros passos 

principalmente na Inglaterra, Rússia e França. Este períodos são diferentes dos 

outros principalmente por fugir quase que por completo dos temas religiosos, e 

por não necessitarem mais de mecenas aristocráticos, recorrendo a  burguesia 

e a venda das obras de arte a esta nova classe social. 

 A palavra que define o período artístico correspondente ao final do 

século XVIII e o inicio do século XIX, Neoclássico já deixa definido que é uma 

expressão artística que procura suas referências no período clássico (Roma e 

Grécia), motivado por descobertas arqueológicas em Roma, como a 

descoberta de antigas cidades. Esse reflexo fez com que a perfeição da 

escultura clássica e renascentista volte a tona, motivando os grandes 

escultores a imagens da mitologia, e de personalidades da época. A pintura 

encontrou alguma dificuldade a principio tendo em vista que a pintura do 

período clássico não era realista se focando principalmente em vasos e painéis 

com duas cores (vermelho com a figura preta ou vice-versa), sendo assim os 

pintores buscaram suas referências na escultura grega e nos grandes gênios 

renascentistas e maneiristas, buscando a perfeição das cenas, retratos e o 

trabalho com as luzes, evoluindo em muitos aspectos a pintura renascentista.  

A Arquitetura neoclássica superou em muito o rococó chegando quase ao 

esplendor da arte grega, criando grandes construções demolindo casas para 

reurbanização e fazendo grandes avenidas e prédios seguindo exatamente o 

modelo clássico. No teatro houve grande patrocínio do rei Luiz XIV, havendo 

grande avanço na área, em cada país existiu uma forma diferente de teatro 

sendo bem lembrado nos dias de hoje com peças de Moliére como, por 

exemplo, “o burguês fidalgo” e “O Avarento”, assim como Roberpierre. O 

período Neoclássico foi tão influente na dança que mesmo hoje em festivais e 

escolas de dança existe um estilo de dança chamado Neo-Clássico que entre 

os coreógrafos brasileiros causa grande confusão, mas que é caracterizado 
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pela liberdade de movimento não encontrada no ballet Clássico/Renascentista, 

até mesmo na forma dos figurinos e nos recursos cênicos, trazendo maior 

liberdade de movimento e criação, sendo um grande gênio do estilo George 

Balanchine que revolucionou a dança e foi percussor deste estilo, criando 

coreografias que todos os profissionais do ballet desejam remontar até hoje, 

sem muito sucesso por Balanchine ter deixado uma fundação para estudo da 

dança que detém seus direitos autorais que variam de vinte a duzentos mil 

reais. Já na Música o período neoclássico é conhecido como clássico, ou 

classicismo que é caracterizado por composições mais simples que no barroco 

e rococó, tendo grande influência com parcerias para o ballet, grandes 

compositores são conhecido s até hoje como grades gênios da Música como 

John Sebastian Bach e Beethoven que está na transição entre o Neoclássico e 

o Romântico. 

  

 

 

Canovas – Eros e Psique 

(Neoclássica) 

O dorífero de Policleto (clássica) 

 

Joseph-Marie Vien - A Vendedora 

de Cupidos (Neoclássica) 

Autor desconhecido -Pintura em 

vaso (clássica) 
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Já o período Romântico tem muitos aspectos o que complica um pouco 

o estudo nesta área, foi um período em que se valorizaram os sentimentos 

interiores, a pratica do mecenato aristocrático foi deixada de fora deixando os 

românticos mais livres para trabalhar da forma em que achavam melhor, 

pegando temas de sentimentos mais íntimos e do povo, principalmente na 

frança influenciado pela revolução francesa e os ideais de liberdade. A pintura 

teve como principal característica a imaginação e emoção como expressão, 

substituindo as cores límpidas e brilhantes do Neoclássico por cenas de 

violenta atividade. Muitos pintores retratavam de reis os loucos, o povo da 

maneira que os via realmente como em uma fotografia sem florear nem 

melhorar nada em sua visão, um grande exemplo é Eugene Delacroix, que 

adorava retratar as coisas mais estranhas e bizarras que via. Já a escultura 

não teve uma brilhante renovação ou evolução, não sendo caracterizada por 

nada de especial, e regredindo a decoração da arquitetura e escultura 

mortuárias, porém mesmo assim vale citar Lorenzo Bartolini um grande 

escultor romântico. A Arquitetura tem de mais impressionante a falta de 

expressão, castelos e Igrejas fora dos centro urbanos foram mantidos e ao 

invés de grandes construções um mal-feito projetos urbanístico mostrava casas 

degradantes ao lado de magníficos prédios como o Teatro do ópera de paris. 

 As artes cênicas tiveram grande mestres como Vitor Hugo valorizando 

os temas urbanos e de crise, não se procurando com a repercussão com os 

aristocratas, fazendo peças com conteúdo mais popular, renovando conceitos 

como os clássicos que diziam que o ator emocionava o público por que se 

emocionava, fazendo com que o ator se concentra-se mais em seu auto-

controle para emocionar o público para não “se matar” a cada espetáculo. Já a 

Dança teve um pequeno avanço seguindo a tendência Neoclássica de 

libertação e renovação, grande ballet´s românticos são dançados até hoje foi 

nesta época que surgiu o clássico Gisele famoso atualmente sendo 

apresentado pelas maiores companhias de dança do mundo. Na música 

Beethoven revolucionou a música, sendo influência para que os compositores 

deixassem de lado o formalismo da música “clássica”, exprimindo mais os 

próprios sentimentos na composição. Vale lembrar que na Alemanha o grande 

movimento “Tempestade e Ímpeto” influenciou todas as artes. 
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 O realismo como o próprio nome diz veio para deixar o romântico mais 

real. Fazendo das pinturas verdadeiros retratos, as bases das artes se voltaram 

para uma objetividade cientifica fazendo principalmente que o apreciador se 

identificasse mais com a obra, valendo de um realismo tão objetivo que 

diversos artistas sofreram represálias como David ao representar o Califa 

Marat morto com um realismo que esconderam a obra dele por anos (sendo 

sua obra prima). A escultura tem até mesmo ideais políticos nas suas obras, 

não procurando idealizar a realidade e sim retratar os seres assim como eles 

são, merecendo grande destaque Rodin que executou grandes obras, podendo 

ser considerado um grande gênio da escultura. O teatro veio contar histórias 

mais reais mostrando peças naturalistas, apesar de suas personagens ainda 

mostrarem elementos românticos, com grandes doses de ironia, e profundas 

criticas. A Dança teve uma revolução na mão do grande gênio da Dança 

Marius Petipa que desenvolveu diversas obras épicas baseadas em contos dos 

irmãos Grim como a Bela adormecida, em parceria com Peterr Ilyich 

Tchaikowsky. 

 Uma época de grande evolução que daria inicio a uma revolução 

estética que vivemos até os dias atuais. 
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