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INTRODUÇÃO

Surgimento do Barroco

1580 – 1756: Portugal (domínio espanhol)

1601 – 1768: Brasil (ciclo do açúcar)



UM SÓ BRASIL, “VÁRIOS” BARROCOS

Igrejas com 
talhas 

duradas, 
esculturas 
refinadas e 
artistas de 

renome

Igrejas 
modestas, 
esculturas 
simples e 

artistas menos 
experientes
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EXPRESSÕES DO BARROCO BRASILEIRO

Profundamente ligado à religião católica, 

o Barroco está presente em inúmeras 

igrejas – está também em prédios 

públicos, moradias, chafarizes.



Ocaso
No anfiteatro de montanhas

Os profetas do Aleijadinho

Monumentalizam a paisagem

As cúpulas brancas dos Passos

E os cocares revirados das 

palmeiras

São degraus da arte de meu país

Onde ninguém mais subiu

Bíblia de pedra-sabão

Banhada no ouro das minas

Oswald de Andrade, in 'Obras Completas de 
Oswald de Andrade, São Paulo, 1991'



A ESCULTURA COMPLEMENTANDO A ARQUITETURA

TALHAS

O que são? Ornamentos 

decorativos esculpidos.

Onde se encontram nas 

igrejas? Nos altares, arcos, tetos 

e janelas. Recobrindo quase todo 

interior da construção.



Motivos? Florais, figuras de anjos, espirais; 

formas que sugerem movimento e quebram 

a monotonia das linhas retas. 

Materiais? Madeira, mármore, marfim ou 

pedra.



Talhas revestidas por uma fina película de 

ouro.

Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto



AZULEJOS, MAIS QUE DECORAÇÃO

Grandes painéis azuis e brancos com cenas 

religiosas, históricas, mitológicas ou literárias, 

formadas pela junção de vários azulejos. 



Uma forma da 

Igreja Católica 

transmitir, à 

população de 

maioria 

analfabeta, 

mensagens 

religiosas e 

histórias 
bíblicas



MESTRE VALENTIM (1750-1813)

Igreja da Ordem Terceira 

do Carmo, de São 

Francisco de Paula e a 

de Santa Cruz dos 

Militares.

Foi um dos principais 

artistas do Brasil colonial; 

atuou como escultor, 

entalhador e urbanista no 

Rio de Janeiro.





UMA HARMONIOSA INTEGRAÇÃO

Na pintura do Barroco mineiro 

destaca-se Manuel da Costa 

Ataíde. Sua pintura nos forros 

de igrejas revela excepcional 

domínio da perspectiva.

Antônio Francisco Lisboa (o 

Aleijadinho) além de arquiteto e 

decorador de igrejas, foi o 

principal escultor do Barroco no 

Brasil.



O BARROCO NAS CONSTRUÇÕES JESUÍTAS DO SUL

As construções concebidas por construtores de 

origem europeia muitas vezes misturaram 

elementos da arquitetura românica e barroca.



GABARITO

I - Por dentro do assunto (pág. 124)

1. Essas diferenças estão ligadas à riquezas e ao

consequente desenvolvimento econômico de cada região

na época. Assim, nas regiões ricas em metais e pedras

preciosas, como Minas Gerais, em cana-de-açúcar, como

Pernambuco e Paraíba, ou portuárias, como Rio de

Janeiro, o Barroco produziu grandes obras. Já nas

regiões pobres, como São Paulo, o Barroco produziu

obras mais modestas.

2. Trata-se de ornamentos esculpidos em madeira,

mármore, marfim ou pedra e que recobriam todo o interior

das construções.

3. Na região de Minas Gerais.

4. No Rio de Janeiro, Mestre Valentim; em Minas Gerais,

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.



5. a) Ao santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em

Congonhas do Campo, Minas Gerais.

b) “No anfiteatro de montanhas”; E os cocares revirados

das palmeiras”.

c) O poeta pode ter usado a imagem do anfiteatro como

uma referência ao relevo montanhoso do estado de Minas

Gerais. Ele pode ter usado essa imagem também com a

intenção de valorizar a obra de Aleijadinho, ao colocar a

paisagem natural – as montanhas – como espectadora e a

obra arquitetônica e escultórica como centro do espetáculo.


