
ROMANTISMO



Temas do Romantismo

• Contextualidade 
• Nacionalismo 
• Volta à natureza 
• Orientalismo



Contexto Histórico do Romantismo

- Oposição a arte Neoclássica

- Características estilísticas próximas do
Barroco

- Associado a Revolução Francesa e aos 
movimentos de Independência Nacional

Emoção x Razão 



A Balsa de Medusa, 1818-19



J

Juramento dos Horácios, David



A Jangada de Medusa

Cerca de 140 pessoas morreram por 
ficarem a deriva cerca de 12 dias.
O artista amarrou-se a um barco na 
tempestade para poder tomar tal 
sentimento e e sentir na pele (ou uma parte)
do sofrimento.

Contextualidade Sinto

... Logo existo !!







A Morte de Sardanápalo, 1827 Eugène Delacroix



• É uma livre inspiração da peça Sardanapalo, 
escrita por Lorde Byron, publicada em 1821, que 
conta a história do cerco e da queda do rei da 
segunda dinastia assíria no final do século 9.
• O nobre rei assírio, sitiado em seu palácio, 
decide morrer em sua própria pira funerária, e é 
acompanhado às chamas por suas maevotas
concubinas.

Uso de
diagonais 
Cores fluídas
Tensão ,caos e
complexidade Orientalismo



Chuva, Vapor e Velocidade, Willian Turner

A Natureza como protagonista e não mais apenas um cenário

Liberdade Guiando o Povo a rua. – Símbolo da Revolução Francesa.



Liberdade Guiando o Povo a rua. – Símbolo da Revolução Francesa.

*O tema de suas obras foi o
poder da Natureza sobre o 
homem.

Chamado de “o pintor da luz”

Considerado um dos pioneiros do 
Modernismo – rompendo com o 
meramente visível- imaginação



Liberdade Guiando o Povo a rua. – Símbolo da Revolução Francesa.

Rompe com a topografia



Liberdade Guiando o Povo a rua. – Símbolo da Revolução Francesa.



Liberdade Guiando o Povo é
uma visão romântica sobre 
a Revolução Francesa era
governada pelo rei Carlos X
quando tentou abolir a 
liberdade de imprensa e 
dissolver a assembleia
,teve inicio a revolução .
Eugéne Delacroix não
participou
da revolução- visão 
romântica sobre o tema.
Conjunto alegórico da
insurreição popular



A figura da Liberdade foi inspiração para a Efígie da República do Brasil, 
que está estampada nas cédulas de Real .



1- A Mulher com o corpo desnudo, carregando uma
bandeira tricolor e um fuzil representa a liberdade,
que guia o povo para seu ideal. Misture ao povo.
Vestes mais claras que os demais.

Liberdade idealizada como forma de simbolizar ou
expressar uma ideia – alegoria.

2- O Garoto que avança empunhando duas pistolas
representa , que tiverem papel o futuro
,engajamento politico importante na revolução.

Inspirou Vitor Hugo .

3- O Homem caído no chão, olhando para a mulher,
indicando que vale a pena lutar se o objetivo é tão 
belo.



4- Os 2 homens à esquerda da imagem, representam 
as diversas classes sociais. Um homem bem vestido, 
empunhando uma arma representa um artesão , e 
logo atrás, um trabalhador com uma espada 
representa a classe operária.

As tropas no fundo da imagem, à direita, pode-se 
ver as tropas do exército, rumando contra os 
manifestantes.

6 -Os cadáveres, indicando a vitória dos 
revolucionários. Nota-se que um deles é um soldado 
e outro um oficial.

7- Notre-Dame ao fundo -canto direito da obra.



Composição clássica, em pirâmide Liberdade 
ocupa o vértice .

Três planos-: baixo, médio e superior.

O mosquete com a baioneta criam uma linha 
paralela com a arma empunhada pela 
criança .

Várias linhas diagonais trazem dinamismo a 
obra.

Forte contrate claro/escuro 

Perspectiva atmosférica

Cores fluidas –contrariando as regras 
acadêmicas que determinavam que as 
pinceladas devem ser Invisíveis”

Converte acontecimentos contemporâneo 
em imagens míticas.



Fuzilamento de 3 de maio, Goya.



• Série de 82 gravuras realizadas 
entre 1810 e 1820.

• Retrata o horror da guerra – as 
crueldades na Guerra da Independência 
espanhola.

• Resistência dos espanhóis contra  os 
soldados de Napoleão.

Francisco Goya -1746-1826



Os Desastres da Guerra 



Características estilísticas das gravuras

Contrates em tons 
claros/escuros.

-Cena em primeiro plano

Sugestão de profundidade 
sem uso da perspectiva linear.

Imagens bidimensionais

Gravuras com forte teor 
politico do artista.

Dramaticidade  

Emoção

O MESMO , litografia 31



Características do Romantismo

• Teatralidade e drama.

• Inspiração medieval, barroco e no exotismo do
norte africano, extremo oriente e antigas
civilizações como os assírios.

• Natureza subjetiva, espontânea e inconformista.

• Valorização do artista com sua autonomia
temática e financeira.

• Pinceladas rápidas e emocionais.

• Mistério, intuição, emoção, imaginação e
valorização do “eu”.

• Forma aberta, sendo que os elementos
compositivos criam uma independência fora.

• Iluminação relativa, com contraste claro/escuro.

• Profundidade espacial atmosférica.

• Linhas diagonais.

• Idealismo e nacionalismo.


