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Lista 04 – Atividades 

 
01. Leia atentamente o texto e responda. 
 

Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma verdadeira “redescoberta do Brasil”, como 
identificou Mary Pratt, graças à ação de inúmeros viajantes europeus,  bem como às missões 
artísticas e científicas que percorreram o território, colhendo diversas informações sobre o que 
aqui existia. Foram registrados os diversos grupos humanos encontrados, legando-nos um retrato 
de diversos tipos sociais. Rica e fundamental foi a descrição que fizeram da natureza, revelando 
ao mundo diferenciadas flora e fauna. Entretanto, até o início dos oitocentos, os estrangeiros 
foram proibidos de percorrer as terras brasileiras, e eram quase sempre vistos como espiões e 
agentes de outros países. 
 
O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao Brasil está ligado: 
a) à política joanina, no sentido de modernizar o Rio de Janeiro, inclusive com o projeto de criar 

uma escola de ciências, artes e ofícios. 
b) à pressão exercida pela Inglaterra, para que o governo de D. João permitisse a entrada de 

cientistas e artistas no Brasil. 
c) à transferência da capital do Império Português de Salvador para o Rio de Janeiro, modificando 

o eixo econômico da colônia. 
d) à reafirmação do pacto colonial, em função das proposições liberais da Revolução do Porto. 
e) à política de vários países europeus, que buscavam ampliar o conhecimento geral sobre o 

mundo, na esteira do humanismo platônico. 
 
02. Qual era o objetivo da “Missão Artística Francesa” (1816) na cidade do Rio de Janeiro? Cite alguns 

exemplos de artistas que estiveram nessa missão artística francesa. 
 
03. A partir da leitura do livro “A corte chegou: o Rio de Janeiro se transforma”, quais foram os 

impactos da chegada da família real portuguesa à cidade do Rio de Janeiro? Cite alguns trechos 
do livros para justificar sua resposta. 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


