
 

 

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 009 

Na atividade anterior, estudamos um pouco sobre a Cultura Afro-brasileira, vimos alguns artistas e 

suas obras! Mas como será que foi a arte brasileira no período colonial? Vamos aprender juntos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mostrou-se muito hábil na imitação, o negro, por sua vez, adaptava-se 

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

de Portugal, catequisaram 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. 



 

 

 

Vamos conhecer um pouco das pinturas desses holandeses feitas aqui no Brasil! 

FRANS POST (1612 – 1680)  

 
Figura 01 

Frans Post - Carro de boi – 1638 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24408/carro-de-bois (Acesso: 23/05/2020) 

 

 

 

Figura 02 
Frans Post – Claustro Franciscano – Meados século XVII 

Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24414/claustro-franciscano-de-igaracu  (Acesso: 23/05/2020)  
 
 
 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24408/carro-de-bois
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24414/claustro-franciscano-de-igaracu


 

 

 

Agora é a sua vez!  
 

A) Após observar atentamente as figuras 1 e 2, pinturas do artista holandês Frans Post feitas no 

Brasil. Você conhece ou já viu um CARRO DE BOIS? ________________________________ 

Atualmente, para que são usados os carros de boi? (Você pode perguntar aos seus pais ou 

avós...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B) Descreva a paisagem da figura 02. (Elementos, cores...)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C) As figuras 1 e 2 foram pintadas há muito tempo, após o descobrimento do Brasil. Naquele 

tempo não havia poluição no meio ambiente igual hoje em dia. Faça um desenho de como 

estão os rios hoje, com a ação negligente do ser humano em relação ao meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D) Na sua imaginação, o que deveria ter numa paisagem sem poluição... Faça o 

desenho/pintura de uma paisagem com todos os elementos e detalhes: plantas, flores, 

árvores, pássaros, animais, água... 

 

 


