
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e 
imaterial; Arte Erudita e Arte Popular (Aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística). 
Habilidades:  
(GO-EF08AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias de 
diferentes épocas, compreendendo e construindo repertórios relativos às diferentes linguagens 
artísticas, bem como desconstruindo estereótipos.  
(GO-EF08AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte: arte, 
artesanato, folclore, design e fazer relação direta e indireta entre eles. 

ATIVIDADE 009 

 

Primeira missa no Brasil, de Victor Meirelles (1858 e 1860) 
Fonte: https://www.museus.gov.br/ acesso em 25/05/2020 

 

https://www.museus.gov.br/a-primeira-missa-no-brasil-de-victor-meirelles-chega-a-brasilia-para-exposicao/


 

 

A. Observe a figura 1. Com suas palavras, descreva de forma objetiva, como se você estivesse 

descrevendo-a para uma pessoa que não pudesse vê-la (pode falar das cores, formas, linhas, etc.). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B. Ainda observando a figura 1, com suas palavras descreva de forma subjetiva. O que a imagem 

representa? O que transmite? Explique. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C. Em sua opinião, quem são os "personagens" principais nessa cena? Como o autor do quadro 

destaca/chama a atenção para eles?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

D. Na obra vemos representantes brancos, no caso colonizadores e padres vindos da Europa, e 

indígenas brasileiros, representantes do povo original dessa terra, em uma cena de 

confraternização e reverência no que teria sido a primeira missa nesse solo. O autor da obra, Victor 

Meirelles, nascido no Brasil mas com formação de tradição europeia (tanto em academias de arte 

no Brasil como na Europa) não presenciou essa cena, apenas criou uma imagem de acordo com a 

visão europeia da colonização. Sabemos, no entanto, que a colonização do Brasil não se deu de 

forma pacífica e que os povos indígenas que sobreviveram aos massacres promovidos pelos 

colonizadores foram escravizados e obrigados a negarem as próprias culturas e crenças. Tendo isso 

em mente, como você acha que um/a artista indígena representaria essa cena?    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. Dia 19 de abril é o dia do índio no Brasil. É comum que vejamos representações muito 

estereotipadas dos povos originais: representações simplificadas, padronizadas, generalizadas e, 

muitas vezes, preconceituosas estabelecidas pelo senso comum, sem conhecimento profundo, 

sobre algo ou alguém. Imagens que são usadas principalmente para definir e limitar pessoas quanto 



 

 

a aparência, naturalidade e comportamento. No entanto, no Brasil ainda resistem, segundo a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo 

em locais isolados e que ainda não foram contatadas. Cada etnia indígena tem suas próprias 

características linguísticas, culturais e artísticas próprias. Pesquise por alguma etnia/tribo indígena 

brasileira e suas manifestações artísticas. Selecione imagens para seu banco de imagens e, 

baseando-se em sua pesquisa, crie uma composição utilizando a técnica de colagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


