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Lista 03 
 

ATENÇÃO: A questão a seguir, trata-se da vídeoaula sobre A Arte Neoclássica – Obra do PAS – O Juramento 
dos Horácios, postada na terceira semana de 06/04 a 11/04.  

Bom Estudo! 
 

01. Observe a obra O Juramento dos Horácios de Jacques-Louis David e responda o que segue. 
O Iluminismo apostava no uso da razão para a construção de uma nova ordem sociopolítica e, dessa 
maneira, recuperou os valores da cultura racionalista greco-romana. No campo das artes, esse 
procedimento resultou no neoclassicismo, que teve em Jacques-Louis David (1748-1825) um dos 
seus principais expoentes. Em O juramento dos Horácios, David inspirou-se nos lendários irmãos 
Horácios, os três campeões de Roma que juraram lutar até a morte contra os Curiácios, os 
campeões da cidade de Alba, inimiga dos romanos. 

 

 
 

O Juramento dos Horácios de Jacques-Louis David, 1784. 
 

Assim, David atualizou os valores do mundo romano, 
a) condenando a participação dos simples cidadãos na cena política e exaltando a aristocracia como 

principal pilar do Estado. 
b) focando os simples cidadãos da sociedade romana como figuras centrais na defesa do Estado e 

motivando o povo francês a se engajar nas atividades cívicas. 
c) reproduzindo o luxo das cortes do mundo antigo e enaltecendo o esteticismo da arte cortesã 

como elemento pedagógico para a formação do homem cívico. 
d) criticando o patriotismo dos cidadãos-soldados da República romana, capazes de dar a vida para 

a defesa do Estado em detrimento dos sentimentos das mulheres de suas famílias. 
e) enaltecendo um novo pacto social, alicerçado na religião revelada e não na adesão ao Estado 

como instituição laica central na ordem sociopolítica racional. 
 
02. Ainda sobre a pintura O Juramento dos Horácios de Jacques-Louis David, julgue os itens. 

a)  (   ) A pintura de David, através dos gestos grandiosos e da estrutura física das personagens, 
exalta o modelo da arte estatuaria medieval. 

b)  (   ) No século XVIII, pintores e escultores se voltaram para a Antiguidade em busca de 
inspiração e, através do estudo dos escritos clássicos, floresceu uma consciência do próprio 
homem como “centro e medida de todas as coisas”, uma valorização do corpo humano em 
detrimento da razão. 

c)  (   ) Na obra apresentada, parte-se de uma visão platônica da arte, capaz de influenciar 
beneficamente as pessoas, evocando o mundo clássico e seus heróis de maneira idealizada. 

 
03. Sobre a pintura Neoclássica julgue os itens. 

a)  (   ) Apresenta acentuado formalismo na composição, refletindo um racionalismo dominante; 
b)  (   ) Exatidão nos contornos; sobriedade nos ornamentos e no colorido, pinceladas que não 

marcavam a superfície. 
c)  (   ) A obra apresenta um aspecto impessoal, onde predominava o desenho sobre a cor; 
d)  (   ) Busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico. 
e)  (   ) Harmonia e equilíbrio do colorido. 


