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01. RESOLUÇÃO: alternativa “A”. 

Uma das grandes preocupação do príncipe regente, D. João, era “modernizar” a cidade do Rio de 
Janeiro. Lembremo-nos que ele fazia parte de uma corte europeia, portanto, precisava tornar a cidade 
que seria o centro político-administrativo do Império Português em uma cidade “civilizada”, ou seja, 
mais próxima dos padrões europeus. Para isso, D. João trouxe, por exemplo, a Missão Artística 
Francesa, em 1816. 

 
02. RESOLUÇÃO: Em 1816, chega ao Rio de Janeiro um grupo de artistas franceses com a missão de 

ensinar artes plásticas na cidade. D. João VI, o príncipe regente, tinha preocupação com o 
desenvolvimento cultural da colônia que havia se transformado em capital, por isso, adotou uma série 
de medidas “modernizadoras”. 
A Missão Artística Francesa 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. A missão foi organizada por Joaquim Lebreton e composta por um grupo de 
artistas plásticos. Dela faziam parte os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay, os 
escultores Auguste Marie Taunay, Marc e Zéphirin Ferrez e o arquiteto Grandjean de Montigny. Esse 
grupo organizou, em agosto de 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, transformada, em 
1826, na Imperial Academia e Escola de Belas-Artes. Os artistas da Missão Artística Francesa 
pintavam, desenhavam, esculpiam e construíam à moda europeia, obedecendo ao estilo neoclássico. 

 
03. RESOLUÇÃO: A cidade do Rio de Janeiro se transformou radicalmente com a chegada do Rio de Janeiro. 

A vida do sinhozinho Lourenço muda radicalmente, por exemplo, uma vez que ele muda de casa, 
deslocando-se junto com sua família para a casa de Mata-Cavalo, mais distante do centro da cidade. 
Alguns exemplos de mudanças destacadas no livro: 
–“Nos primeiros dias depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio, a cidade começou a mudar 
inteiramente de aspecto. As ruas ferviam como numa revolução. Nunca se tinha visto tanta gente 
desconhecida, tanto burburinho, tanta confusão. Tinha-se a impressão de uma grande feira agitada.” 
–”Uma onda de progresso” que mudaria a vida das pessoas no Rio de Janeiro. E mudaria para melhor”. 
–“Tudo mudara por encanto. A vida encarecera assustadoramente”. 
–“Manuel e sua família se mudaram para a casa de Mata-Cavalos, bem distante do centro da cidade. 
A família pouco sofreu com a mudança apesar...” 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


