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Resolução 
 
01. As numerosas e grandiosas igrejas de Ouro Preto testemunham a riqueza do ciclo da mineração na região, 

durante o século XVIII. Também atestam a intensa religiosidade e a presença das irmandades leigas, 
responsáveis por sua construção. 

 
02. Trata-se de um edifício de transição entre o barroco e o rococó. Do primeiro apresenta a planta em linha 

curvilínea, com torres arredondadas e articuladas para trás da linha da fachada. Do segundo apresenta a 
decoração leve do interior e a fachada de linhas sinuosas e assimétricas, sendo ambas criações de 
Aleijadinho. (Curiosidade: Desde a publicação da obra da historiadora da arte Myriam de Oliveira, 
professora da Universidade Federal do Rio (Rococó Religioso no Brasil, 2003), tem se esclarecido o que é 
tipicamente rococó nas decorações (talhas, portadas) e plantas arquitetônicas que antes eram tomadas 
como barroco nacional. Alguns manuais sequer fazem menção ao rococó no Brasil, como por exemplo, o 
conhecido "História da Arte", de Graça Proença (Editora Ática). No entanto, o Enem de 2012 já incorporou 
essa combinação de rococó com barroco naquela questão da produtiva 13, sobre os profetas de Aleijadinho 
em Congonhas do Campo). 

 
03. A Missão Francesa ocorreu no Período Joanino, momento da história da colonização brasileira marcado pela 

presença da família real portuguesa no Brasil. Essa época específica foi iniciada em 1808, quando a Corte 
portuguesa e D. João VI chegaram ao Brasil, e estendeu-se até 1821, quando esse rei, pressionado pelas 
cortes portuguesas, optou por retornar para Portugal. Durante esse período, a família real portuguesa 
habitou a cidade do Rio de Janeiro. Assim que chegou ao Brasil, D. João VI tomou a primeira medida de 
relevância: a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o que iniciou todas as mudanças que 
estavam por vir. Outras decisões importantes tomadas por D. João VI foram a permissão para instalar 
manufaturas no Brasil e a criação de incentivos para que essas manufaturas surgissem. Por ordem de D. 
João VI, foram desenvolvidas faculdades de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Além disso, 
construíram-se museus, teatros e bibliotecas, e foi permitida a instalação de uma tipografia na cidade do 
Rio de Janeiro. Tudo isso contribuiu para o crescimento do intelectualismo no Brasil e possibilitou a 
circulação de ideias, sobretudo na capital. Esse crescimento do intelectualismo no Brasil acabou 
incentivando a vinda de intelectuais e artistas estrangeiros notáveis daquele período, como a viagem do 
botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e a Missão Artística Francesa, que trouxe 
importantes artistas franceses, com destaque para Debret e suas pinturas sobre o Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 


