
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:  
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial.  

Habilidades:  

(GO-EF03AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, construir e compreender o vocabulário e repertórios relativos às diferentes 

linguagens artísticas, respeitando seus contextos pessoais.  
 

ATIVIDADE 010   

Vamos aprender mais um pouco sobre arte brasileira no período colonial? Agora é a vez do artista 

Albert Eckhout!   

LEIA NOVAMENTE O RESUMO SOBRE ARTE COLONIAL BRASILEIRA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE COLONIAL BRASILEIRA 

Arte colonial é a produção artística brasileira do Brasil Colônia, quando o território era uma 

colônia do império português. O Barroco foi o principal movimento artístico do Brasil colonial. 

Traços da cultura europeia influenciaram a arte colonial brasileira: simplicidade e 

enriquecimento artístico. A arte de esculpir foi trazida e ensinada por jesuítas portugueses aos 

índios e negros. O índio se mostrou muito hábil na imitação; o negro, por sua vez, adaptava-se 

mais facilmente e se destacou no desenho, na arte, no talhe... Assim, religiosos e mestres vindos 

de Portugal, catequizaram e ensinaram o índio e o negro a esculpir muitos trabalhos 

considerados a base da arte Barroca brasileira. A prioridade foi construir casas e engenhos para 

receber os imigrantes e colonizadores. Por isso a Arte Colonial Brasileira é uma arte 

arquitetônica, bem simples com estruturas retangulares e paredes de madeira ou taipa e 

telhados de palha. As primeiras pinturas não foram feitas por brasileiros, e sim estrangeiros que 

foram enviados para o Brasil por exploradores interessados na nova colônia. Exemplo é a Missão 

Holandesa, com pintores como Frans Post e Albert Eckhout, que se interessavam pela natureza e 

registraram as plantas, os frutos e as belas paisagens brasileiras. 



 

 

 

Conheça mais um artista holandês e pinturas que fez aqui no Brasil! 

 

ALBERT ECKHOUT (1610 – 1666)  

 
Figura 01 

Albert Eckhout - BANANAS, GOIABA E OUTRAS FRUTAS – século XVII 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24495/bananas-goiaba-e-outras-frutas Acesso em: 23/05/2020 

 
 

 

 

Figura 02 
Albert Eckhout – COMPOSIÇÃO COM COCOS – século XVII 

Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24498/cocos Acesso em: 23/05/2020 
 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24495/bananas-goiaba-e-outras-frutas
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24498/cocos


 

 

 
 

Agora é a sua vez! 

A) Observe as figuras 1 e 2. Escreva as frutas que você consegue identificar nas duas imagens.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B) Se o artista Albert Eckhout ainda fosse vivo e viesse visitar a região Centro-Oeste, quais 

seriam as frutas típicas da nossa região que ele iria representar em suas pinturas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C) A COMPOSIÇÃO em arte é a distribuição harmoniosa de um conjunto de elementos visuais: 

ponto, linha, cor, proporção, equilíbrio, espaço, textura... No desenho, na pintura, na arte 

figurativa, na arte publicitária, na fotografia, a composição está presente. O artista Albert 

Eckhout usava os elementos da linguagem visual em suas pinturas, que geralmente eram 

compostas por frutas, plantas, flores (elementos da natureza). 

 

Você é o artista agora! Para esta atividade use o verso da folha ou uma página em branco.  

Organize uma composição com frutas e verduras que têm na sua casa. Observe 

atentamente e faça o desenho/pintura o mais parecido que você conseguir (forma e 

cores).   

 

 


