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CONTEXTO
• O século XIX no Brasil é marcado pela vinda da família real

portuguesa

• O que a família real pretendia ao sair de Portugal?

• Ficar de fora do conflito entre a Inglaterra e a França, governada
por Napoleão.

• Dom João VI e uma comitiva de milhares de pessoas
desembarcaram na Bahia em 1808 e no mesmo ano transferiram-
se para o Rio de Janeiro.



A PARTIDA DA FAMÍLIA REAL 
PORTUGUESA



CHEGA A MISSÃO ARTÍSTICA 
FRANCESA.

• A Missão Artística Francesa chegou ao Rio de Janeiro em 1816,
oito anos depois da família real

• Chefiada por Joachim Lebreton.

• Faziam parte, entre outros artistas:

• Nicolas-Antoine Taunay

• Jean-Baptiste Debret

• Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny.

• O grupo organizou em agosto de 1816 a Escola Real das Ciências,
Artes e Ofícios que foi transformada em 1826, na Academia
Imperial de Belas-Artes.



Taunay: a paisagem brasileira do século XIX.

• Um dos nomes mais importantes da Missão Artística Francesa-
Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830).

• participou de várias exposições na Europa e foi muito requisitado
para pintar cenas de batalhas napoleônicas.

• pintou cerca de trinta paisagens do Rio de Janeiro e regiões
próximas.



Autorretrato de Nicolas-Antoine Taunay
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• Apesar da curta permanência do pintor francês Nicolas Taunay no

Brasil (1816-1821), sua produção de pinturas com temas
brasileiros é de extrema importância para a história da arte do
país no século XIX.

• Principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pintura
de paisagem.

• Quando chega ao Rio de Janeiro, em 1816, como integrante da
Missão Artística Francesa - liderada por Joachim Lebreton (1760 -
1819), cujo objetivo é criar a primeira academia de artes no país,
Taunay, aos 61 anos, já é um artista com larga experiência e
renome na França.



MORRO DE SANTO ANTONIO (1816).



Largo da Carioca (1816)



Nicolas Antoine Taunay - Paisagem pastoril



DEBRET: OS COSTUMES BRASILEIROS 
DO SÉCULO XIX.

• Trabalhos reproduzidos com frequência nos livros escolares, Jean-
Baptiste Debret (1768-1848) é o artista da Missão Francesa, mais
conhecido pelos brasileiros.

• Premiado na Europa, pintava quadros com temas relacionados a
Napoleão. Sua contribuição foi imensa:

• Retratos da família real.

• Cenários para o teatro São João.

• Trabalhos decorativos para festas públicas e oficiais, como as
solenidades que envolviam Dom João VI.



• Foi professor de Pintura Histórica na Academia Imperial de Belas-
Artes e realizou a primeira exposição de arte no Brasil, em 1829.

• O artista produziu inúmeros desenhos e aquarelas, mais tarde
reproduzidos em seu livro: Viagem pitoresca e histórica ao Brasil,
publicado em Paris entre 1834 e 1839. Neles é possível conhecer
paisagens e costumes da época.



PONTE DE SANTA IFIGÊNIA (1827)



NEGOCIANTES PAULISTAS DE CAVALOS 
(1834)



Empregado do governo saindo com sua 
família.



Debret e a representação do cotidiano 
escravo



Arquitetura

• A Missão Francesa adotou o estilo neoclássico e abandonou o
Barroco.

• O Principal responsável por essa mudança foi o arquiteto Grandjean
de Montigny (1772-1850), autor do projeto da Academia Imperial de 
Belas-Artes.

• Outra construção de destaque na arquitetura da época é o Solar dos
Marqueses de Itamaraty do arquiteto José Maria Jacinto Rebelo,
(aluno de Montgny).



ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS-ARTES



O SOLAR DOS MARQUESES DE ITAMARATY



OS PRIMEIROS ESTUDANTES DA ACADEMIA

• Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). 

Desenvolveu seu talento no desenho, na pintura, na caricatura. 

Anos depois, tornou-se diretor da Academia. 

• Dois estudantes da instituição que mais se destacaram foram:

O alemão August Muler (1815-1883). Sua obra abrange pinturas
históricas, retratos e paisagens.

Agostinho José da Mota (1824-1878) tornou-se famoso como pintor
de paisagens e foi o primeiro artista brasileiro a ser premiado com
uma viagem à Europa, em 1850. Pintou também naturezas-mortas,
tema em que se destacou.



AUGUST MULLER



AGOSTINHO JOSÉ DA MOTA



ARTISTAS EUROPEUS INDEPENDENTES 
DA MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA

• Além dos artistas da Missão, vieram ao Brasil outros pintores europeus
atraídos pela luminosidade dos trópicos e pela burguesia rica que
queria ser retratada em pinturas. Destaca-se:

 Thomas Ender chegou ao Brasil em 1817, com a comitiva da Princesa
Leopoldina. Retratou paisagens e cenas do cotidiano de São Paulo e Rio
de Janeiro

 Johann Moritz Rugendas. Participou como desenhista e
documentarista da expedição científica que o Barão Langsdorff,
organizou pelo interior do Brasil. Deixou um livro: Viagem pitoresca
através do Brasil, contendo cem desenhos. Mas foi com seus desenhos e
aquarelas que contribuiu com importantes registros da flora, da fauna e
dos costumes brasileiros.



RUGENDAS
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ENDER



ENDER



Desafios 

• Qual foi o objetivo da vinda da Missão Artística Francesa 
para o Brasil?

• Que tipo de temática os artistas da Missão desenvolveram 
em suas obras?

• Quais artistas integraram a Missão Artística Francesa?
• Quais outros artistas (além dos integrantes da Missão) 

contribuíram para a ilustração da vida cotidiana no Brasil?
• Participou, na Europa, de várias e exposições e foi muito

requisitado por Napoleão para pintar cenas de batalhas. No
Brasil, destacou-se nas pinturas de paisagens.
Permaneceu aqui por 5 anos e pintou cerca de trinta
paisagens. Entre elas, Morro de Santo Antônio.


