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01.  

 
MEIRELLES, Victor. A Primeira Missa no Brasil, 1860. 

  
O quadro pintado por Victor Meirelles sobre a Primeira Missa no Brasil inspirou-se na carta escrita, em maio 
de 1500, por Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral. 
O assunto tratado pelo quadro é 
(A)  a dominação e a escravização dos habitantes locais pelos navegadores, padres e soldados portugueses 

recentemente chegados ao Novo Mundo. 
(B)  a implantação de padrões culturais europeus no Novo Mundo, os quais são vistos com benevolência 

pelos seus habitantes, em uma natureza tranquila e acolhedora. 
(C)  a tentativa da metrópole portuguesa de montar um sistema econômico de exploração de produtos 

tropicais, visando o abastecimento do mercado europeu. 
(D)  o esforço do governo de Portugal em ocupar o Novo Mundo, na tentativa de impedir que ele fosse 

dominado pelos países de religião protestante. 
(E)  a denúncia dos costumes pecaminosos da sociedade nativa e da prática corrente, entre os indígenas, 

do ritual do canibalismo. 
 
02. Observe as imagens. 

 
ECKHOUT, Albert. “Mulher Tapuia”, 1641. Museu Nacional de Copenhague. 
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AMOÊDO, Rodolpho. “O último Tamoio”, 1883.Museu Nacional de Belas Artes, 

 
As pinturas expressam olhares distintos sobre os nativos, da Colônia ao Império. Enquanto a primeira 
pintura, datada de 1641, foi feita pelo holandês Albert Eckhout, integrante da comitiva de artistas e 
cientistas trazidos para o Brasil por Maurício de Nassau, a segunda foi elaborada, em 1883, por Rodolpho 
Amoêdo, pertencente à geração de pintores românticos. Considerando estas informações e a análise dos 
elementos compositivos das pinturas, explique a mudança ocorrida na representação do indígena. 

 
03. Em termos ideológicos a pintura do Romantismo brasileiro girou principalmente em torno do movimento 

nacionalista aliado ao interesse de Dom Pedro II em apresentar uma imagem de um Brasil civilizado e 
progressista diante do mundo. De que maneira a pintura abaixo representa essa intenção?  

 
Pedro Américo, Independência ou morte. 

 


