
 

 

Tarefa Mínima 
2ª série 

Arte – Tainá 
 
TAREFA 15 
 
01. Compare as imagens abaixo evidenciando as semelhanças e diferenças entre si. Em seguida, relacione com 

a sociedade em que foram produzidas, discutindo o tema dado à segunda “Privilégios ameaçados”. 
 

  
Um jantar brasileiro. Debret, 1827. 

 

  
Capa do Jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Agosto de 2015. 
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02. (CESPE UNB adaptada) Em 12 de agosto de 1816, D. João VI assinou decreto para a fundação da Escola 
Real de Ciências, Artes e Ofícios, que, depois, evoluiria para formar a Imperial Academia e Escola de Belas-
Artes, instituição que propiciou o pleno desenvolvimento da arte acadêmica brasileira, tornando-se 
fundamental para a produção e garantia da iconografia oficial.  
A pintura acadêmica brasileira do século XIX sofreu forte influência do Romantismo acadêmico francês. A 
valorização das paisagens tropicais, os sentimentos românticos e indianistas, as ideias políticas, religiosas, 
estéticas e humanistas integravam o imaginário da elite cultural e política contemporânea. Foi nesse 
cenário que, em 1847, começaram a surgir as primeiras produções artísticas do pintor catarinense Victor 
Meirelles de Lima.  
A sua obra Primeira Missa no Brasil, uma das mais importantes produções artísticas do período, retrata 
a descoberta do Brasil de uma forma mítica, imbuída da ideologia do Romantismo brasileiro, movimento 
que contribuiu, significativamente, para a formação de nossa identidade nacional. O historiador da arte, 
Jorge Coli, em seu livro Como estudar a arte brasileira do século XIX (São Paulo: SENAC, 1998), ressalta, a 
respeito dessa tela, o seguinte: “Meirelles atingiu a convergência rara das formas, intenções e significados 
que fazem com que um quadro entre poderosamente numa cultura. Essa imagem do descobrimento 
dificilmente poderá vir a ser apagada ou substituída. Ela é a primeira missa no Brasil. São os poderes da 
arte fabricando a história”. 

 
 

Com base no comentário a respeito da obra apresentada e considerando que o texto acima tem caráter 
motivador, redija uma análise (texto dissertativo) acerca do seguinte tema: 
O papel da obra Primeira Missa no Brasil na construção de uma representação do descobrimento 
e da identidade brasileira 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes pontos: 
- características do Romantismo;  
- composição pictórica;  
- iconografia. 

 
04. A partir das obras abaixo, comente como se deu a representação dos indígenas na Arte brasileira ao longo 

do século XIX. 
 

 
Victor Meirelles, Moema. 1866. 
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Rodolpho Amoedo, Último Tamoyo. 1883. 

 

 
José Maria de Medeiros, Iracema. 1881. 

 

 
Antônio Parreiras, Iracema. 1909. 
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03. Observe a reprodução do famoso quadro de Pedro Américo e leia um trecho da análise que dele fez o 
escritor Raul Pompeia, em 1888.    

 

 
 

“O Grito do Ipiranga – Independência ou Morte” (1888) de Pedro Américo – óleo sobre tela; 760 x 415 cm 
Coleção Museu Paulista da USP 
 
O primeiro efeito do quadro é uma lembrança da Batalha do Avaí, as mesmas ancas nervosas de corcéis no 
primeiro plano, as mesmas caudas tempestuosas, o grupo sobre a colina à esquerda, como o de Caxias, o 
boi em escorço, com as figuras mais próximas. Mas a principal semelhança vem do gesto geral de 
turbilhão, que tanto agrada a Pedro Américo.  O grupo do Príncipe, sobre o outeiro, relativamente menos 
agitado, estremece num grande arranco, que vibra no sabre alçado, que se comunica às dobras do 
vestuário, que tetaniza os jarretes firmados das cavalgaduras. Diante, em meia lua, estava 
simultaneamente, propositalmente para o efeito de violência, uma linha de cavaleiros. É como a estacada, 
milagrosa, de um ciclone. Eleva-se a poeira, convulsionam-se penachos e crinas excessivas, inclina-se o 
aço limpo das espadas como dardos elétricos, as bainhas voam como a fugir de boldrié, enerva-se a linha 
toda como uma mesma crise de entusiasmo conflagrante. A tela grita.  

Raul Pompeia, Escritos políticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.     
 
Glossário:  
-“Batalha de Avaí”: outro quadro de Pedro Américo.  
-escorço: representação pictural de objeto, na qual ele aparece reduzido ou encurtado, segundo as regras 
da perspectiva.  
-tetaniza: enrijece.  
-jarrete: nervo ou tendão de perna de quadrúpede.  
-boldrié: correia a tiracolo, à qual se prende a espada.        
  
Tendo em vista as características do quadro e a análise que dele fez o escritor, explique a frase final do 
texto de Pompeia, aqui reproduzida: “A tela grita”. 

 
 
 


