
 

 

Tarefa 17 professora Tainá 
 
Resolução 
 
01. A Missão Francesa instituiu o ensino acadêmico de arte no Brasil sob influência do Classicismo. a missão 

tinha o objetivo de estabelecer o ensino oficial das artes plásticas no Brasil, e acabou influenciando o 
cenário artístico brasileiro, além de estabelecer um ensino acadêmico inexistente até então. 

 
02. Apesar da curta permanência do pintor francês Nicolas Taunay no Brasil, 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 entre nós. Percebemos que a novidade da 
paisagem carioca encanta o artista, contudo sua sólida formação não permite que abandone os cânones 
clássicos de representação. Esforça-se em ser fiel à nova paisagem, mas balizado por seu repertório 
pictórico. Surgem paisagens ordenadas, na qual o homem encontra-se em harmonia contemplativa com a 
natureza. A presença quase sempre constante de bois em suas telas evoca a paisagem pastoril e a visão 
idílica da natureza da arcádia. Por outro lado, a luz atmosférica dota as paisagens características do Rio de 
Janeiro (Pão de Açúcar, Outeiro da Glória, Floresta da Tijuca etc) de aura misteriosa. Taunay não se rende 
à claridade lancinante dos trópicos. (Fonte Itaú Cultural).  
Diante dos rumos tomados pela Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, Nicolas Taunay decide retornar 
para a França em 1821, indicando seu filho Félix Taunay para substituí-lo nas classes de pintura de 
paisagem. Ao observar sua obra Vista de um Mato Virgem que se Está Reduzindo a Carvão Causa-nos 
espanto que, já naquela época, alguém já se preocupasse em documentar a destruição da natureza, como 
se fora uma pintura-denúncia. Só isso já merece que este quadro tenha a sua importância em destaque. O 
artista dividiu sua composição em duas partes bem definidas. À direita está uma exuberante floresta, com 
árvores altas e uma pequena cachoeira com suas águas espumantes, que forma um riacho, que por sua 
vez derramar suas águas em duas pequenas cascatas. Dois diminutos homens encontram-se abaixo da 
grande árvore, enquanto alguns animais descem por uma estrada de chão. À esquerda está a parte da 
floresta que foi devastada, com os tocos das árvores apontando para o céu, espalhados numa grande área. 
Uma carvoaria solta grossas nuvens de fumaça em direção ao céu azulado com nuvens brancas. Mais 
abaixo, homens empilham toras de madeira. Os escravos são diminutos na paisagem, sendo quase 
impossível identificá-los. Talvez o artista tivesse por objetivo mostrar a grandeza da natureza diante da 
insignificância do homem. 

 
03. 
a) A escravidão no Brasil. 
b) Debret reproduziu o dia-a-dia da sociedade brasileira enfatizando as condições de vida e trabalho dos 

escravos. Suas obras constituem verdadeiros relatos e visuais sobre as mazelas do período. Para uma 
resposta completa leia mais em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-
38752013000600509 e http://www.uel.br/eventos/eneimagem/anais/trabalhos/pdf/Costa_Thiago.pdf 

 
 


