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1. Resumo 

Este trabalho pretende traçar um panorama da influência da cultura francesa 

no Brasil e seu impacto, com ênfase nas artes, na arquitetura e no urbanismo, a 

partir de revisão bibliográfica dos principais fatos no período de 1816 a 2016. Após a 

chegada da Missão Artística Francesa em 1816 até os dias de hoje, dois séculos 

presenciaram grandes contribuições, como do arquiteto francês Grandjean de 

Montigny, o pintor Jean-Baptiste Debret ainda no século XVII e já no século XX, o 

escultor Paul Landowski, o urbanista Alfred Agache, na arquitetura, Le Corbusier 

influenciou na disseminação da arquitetura moderna brasileira e na arquitetura 

contemporânea surge Christian Portzamparc e Jean Nouvel. Analisa 

cronologicamente as principais influências e fatos relevantes que impactaram 

formulações da arquitetura, do urbanismo e das artes no Brasil. 

 

2. Introdução 

A presente pesquisa pretende aprofundar aspectos da influência da cultura 

francesa no Brasil, partindo da percepção de que a cultura é um conceito de várias 

acepções adquiridas pelo ser humano (LARAIA, 2009). A invenção e a introdução de 

novos conceitos de culturas diferentes são mecanismos básicos para gerar mudança 

e a cultura francesa sempre esteve presente na historia do Brasil, sobretudo após a 

chegada da Missão Francesa. A França foi responsável pela primeira colonização 

cultural do país, influenciando o comportamento das elites, através de modelos 

franceses que determinaram os modelos de vida social e referências intelectuais.  

A vinda da Missão Artística Francesa em 1816, no Rio de Janeiro, foi 

determinante para a formação cultural dos artistas, na Escola Real de Ciências, 

Artes e Ofícios, onde os franceses formaram uma nova geração de artistas, dentro 

dos cânones de estilo neoclássico. Aprofundando os estudos da arquitetura do 

período, surge Grandjean de Montigny, responsável pela edificação da Academia 

Imperial de Belas Artes que inaugurou o ensino formal de arquitetura no Brasil e foi 

um dos responsáveis pela afirmação do neoclassicismo como a arquitetura oficial da 

Corte e transformação da paisagem urbana do Rio de Janeiro. 

A escultura é representada pela Estátua art déco do Cristo Redentor, do 

escultor Paul Landowski, concluída em 1931. Ainda na década de 30, com a 

reformulação das grandes cidades (PEREIRA, 2008), surge o Plano Agache para o 

Rio de Janeiro, do urbanista Alfred Agache, emblemático como proposta modernista. 



(PELLETIER, 1997). O modernismo chegou ao Brasil depois do art déco (BRUAND, 

1981) e influenciou grandes nomes da arquitetura brasileira como Lúcio Costa e 

Oscar Niemeyer. (PERRONE-MOISÉS, 2015) 

Na arquitetura contemporânea surge Christian Portzamparc, vencedor do 

Prêmio Pritzker de 1994 e do projeto da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro 

(LEONÏDIO, 2009). Desde a chegada da Missão Artística Francesa no Brasil em 

1816 até os dias de hoje, foram dois séculos de influência cultural francesa que 

produziram impactos expressivos na cultura e nas artes em geral. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos Gerais 

Aprofundar o conhecimento das relações França-Brasil e influências no 

campo cultural, no período de 1816 a 2016. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Observar a abrangência do impacto da cultura francesa a partir do contato 

com a cultura brasileira na arquitetura, urbanismo e artes em geral nos dois séculos, 

aprofundando o estudo em ordem cronológica, destacando épocas, profissionais e 

principais feitos. 

 

4. Metodologia 

4.1 Revisões de Literatura: Conceitos de cultura, Missão Artística Francesa, 

Arquitetos, Urbanistas e Artistas franceses, Neoclassicismo, Arquitetura Moderna e 

Contemporânea 

4.2  Análises dos Dados: Elaboração Final, Apresentação e Artigo. 

 

Desenvolvimento 

Iniciando pelo conhecimento do que vem a ser cultura, foi aprofundando o 

conceito do âmbito das artes, da arquitetura e do urbanismo, destacando 

cronologicamente os principais nomes e obras desde o período neoclássico, 

passando pelo moderno e contemporâneo. A maior a influência francesa no Brasil se 

deu no campo das artes, dos costumes, das idéias, da arquitetura e do urbanismo, 

transformando a paisagem das cidades. Tendo o ano de 1816 como marco das 



transformações culturais com aberturas de  estradas, novas construções, promover 

as artes e tentar infundir algum traço de refinamento nos hábitos atrasados da 

colônia. Na época da Corte, a influência francesa foi marcante no Rio de Janeiro.   

Passados dois séculos, podem-se constatar em diferentes momentos, os 

impactos resultantes das influências culturais francesas, foco desse estudo, que 

pretende buscar rastros dos períodos de maior influência francesa nas artes, 

arquitetura e urbanismo brasileiro, no desenvolvimento da cultura brasileira até os 

dias atuais. 

 

5. Resultados Preliminares 

Até o momento foi desenvolvida a revisão bibliográfica no âmbito na influência 

francesa na arquitetura, no urbanismo e nas artes no Rio de Janeiro do século XVIII, 

focando nas obras do Arquiteto Auguste Grandjean de Montigny e mudanças, no Rio 

de Janeiro. Avançando a pesquisa, surgem grandes nomes e seu legado nas artes, 

na arquitetura e nas cidades, sendo possível perceber quão grande tem sido a 

influência da cultura e dos artistas franceses no decorrer desse período.  
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