Pintura Brasileira do século XIX
João Pedro Ricaldes dos Santos – História da Arte

É possível distinguir quatro fases importantes na pintura do século XIX no Brasil: no
início do século a chegada da Missão Artística Francesa, que transfere para o País os
métodos neoclássicos de produção e de circulação de obras e arte; a primeira geração
de pintores formada pela Academia Imperial, marcado pelo oficialismo da produção; a
incrível geração de meados do século, com destaque para a pintura de gênero; a terceira
geração, no final do século, que já manifesta de forma clara o impacto da arte moderna.
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Questões Pintura - Brasil no século XIX
1. Qual foi o motivo da transferência da
Corte portuguesa de Lisboa para o Rio de
Janeiro em 1808?
2. Indique algumas características da obra
de Nicolas Antoine Taunay.
3. Indique algumas características da obra
de Debret?
4. Sobre a primeira geração de pintores
formados pela Academia Imperial,indique:
a) Quais foram os dois principais pintores
desta geração? Cite duas telas de cada
um.
b) Quais os temas mais comuns?.
5. Quais foram as principais características
da segunda geração? Cite dois pintores e
suas bras principais
6. Quais foram as características da
terceira geração?

