
 

 

Tarefa 8 professora Karlla 
 
Resolução 
 
01.  

       
As imagens acima apresentam a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro e o Vaticano. 

 

        
 
As imagens acima apresentam o Palácio de Versalhes na França. A primeira imagem representa um detalhe 
do teto de uma das salas do palácio e a segunda imagem representa a parte externa do palácio. 
As principais características da arquitetura Barroca:  
– Predomínio da linha curva e ondulada;  
– Entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura; 
– Uso de curvas, contracurvas e colunas retorcidas; 
– Abundância na decoração. 

 
02. B 
 
03. Ao levantarmos o olhar para o teto da Igreja de Santo Inácio, em Roma, nos deparamos com algo 

sobrenatural. Dois homens se contorcem em movimentos de pernas e braços, e flutuam no ar. Fazem parte 
da representação alegórica da América, continente descoberto dois séculos antes da realização desta 
pintura. Acima deles, uma figura feminina dá indicações do aspecto físico e do temperamento (bastante 
hostil, digamos) dos povos originários destas terras distantes. 
É difícil de acreditar, mas tudo o que imaginamos voar sobre nossas cabeças foi pintado no plano. Mais 
incrível ainda é saber que a Alegoria da América é apenas um pedaço da obra. O teto é todo decorado 
seguindo técnicas ilusionistas. O propósito é trazer aos fieis um pedaço do Paraíso, no qual Santo Inácio de 
Loyola, o fundador da ordem dos Jesuítas, é glorificado por refletir a Luz de Cristo nos quatro cantos do 
planeta. 

 
04. Bernini (1598-1680) foi um escultor, arquiteto e pintor italiano, um dos pioneiros da arte barroca. Foi o 

maior escultor do século XVII, autor das grandes colunas da Praça de São Pedro, e do baldaquino, cúpula 
sustentada por colunas retorcidas que estão sobre o Altar Maior da Basílica de São Pedro no Vaticano. 
Gian Lorenzo Bernini nasceu em Nápoles, Itália, no dia 7 de dezembro de 1598. Filho do escultor Pietro 
Bernini aprendeu no atelier do pai a arte de esculpir. 
Ainda criança, mudou-se com a família para Roma, onde o pai iria realizar a decoração da Capela Paulina 
da Basílica de Santa Maria Maggiore. 
Nos séculos XVI e XVII, Roma foi marcada por grandes obras, em capelas, altares, monumentos funerais e 
por elementos decorativos que invadiram os edifícios religiosos, o que permitiu o artista mostrar seu 
talento de forma precoce. 
A fama de Bernini ultrapassou as fronteiras da Itália. Convidado por Luís XIV, o artista passou algum 
tempo em Paris. Seus projetos para a fachada do Louvre não foram executados. 
Executou o busto de Luís XIV e desenhou várias estátuas equestres do rei francês. 
Em seus últimos anos, Bernini restaurou a "Ponte do Castelo se Sant’Angelo" (1667-1669), quando criou 
uma série de anjos amargos e dolentes.  
Bernini faleceu em Roma, Itália, no dia 28 de novembro de 1680. 


