
“Ao contrário da arte clássica,  
que transmite a noção de um mundo 
equilibrado, que contém em si todos  
os sentidos, a obra de arte barroca  
nos oferece a imagem de um mundo 
intenso, inacabado, que pede  
uma continuidade na imaginação  
do espectador. Por isso mesmo,  
já se disse que o Barroco é uma arte  
teatral, que pode lançar mão de todos  
os efeitos para atrair e conquistar  
o espectador.”

Poucas vezes um livro sobre arte  
atingiu um equilíbrio tão harmonioso  
entre clareza narrativa, simplicidade  
e erudição. Neste segundo volume  
da coleção Roteiros Visuais no Brasil,  
Glória Kok e Alberto Martins fazem  
uma instigante incursão pelo período 
Barroco, guiando o leitor desde  
os primórdios do movimento até a sua 
afirmação como uma das matrizes  
da identidade nacional. Aqui os autores 
apresentam, contextualizam  
e comentam passo a passo as principais 
realizações do estilo na arquitetura,  
na pintura e na escultura, em distintas 
regiões do país.

Das primeiras construções em barro  
e madeira ao legado de cidades  
históricas como Salvador, Recife, 
Tiradentes ou Ouro Preto, destacando 
as contribuições geniais de Aleijadinho, 
Ataíde e muitos outros artistas, este  
é um livro essencial para quem deseja 
conhecer e apreciar um dos períodos mais 
importantes da história da arte no Brasil. 

NOS CAMINHOS
DO BARROCO
alberto martins e glória kok

ROTEIROS VISUAIS  
NO BRASIL

GUIA DO PROFESSOR  — ROTEIRO DE ATIVIDADES 
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apresentação

A coleção Roteiros Visuais no Brasil, recomendada para o Ensino 
Fundamental ii e para o Ensino Médio, pretende não apenas 
situar as manifestações artísticas do Brasil na História da Arte, 
como também aprimorar o olhar para a linguagem e os valores 
técnicos, estéticos e poéticos das obras de determinado período 
histórico, de modo a ampliar o repertório e a sensibilidade dos 
leitores para o mundo das artes em diferentes tempos. 
Este volume, Nos caminhos do Barroco, aborda certos 
desdobramentos das formas visuais europeias que 
desembarcaram no território brasileiro sob a denominação de 
Barroco, e aqui foram enriquecidas pelos aportes dos grupos 
indígenas, africanos e mestiços. Na confluência de várias 
culturas, o Barroco ganhou aspectos originais no Brasil, 
tornando-se a expressão de uma identidade nacional, 
multifacetada e contraditória. Além disso, apesar das diferenças 
regionais, a arte barroca foi a primeira matriz cultural comum a 
todo o continente americano, presente tanto nas artes visuais 
como na literatura.
Com o objetivo de explorar os conteúdos do livro, preparamos 
este roteiro de atividades, que, longe de esgotar o tema, serve 
de estímulo para a organização de ideias e busca promover a 
leitura e o conhecimento das principais manifestações do 
Barroco nas diversas regiões brasileiras, bem como a reflexão  
e o debate sobre elas. 
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sugestões para o ensino fundamental ii

ATIVIDADE 1. Conhecendo o Barroco
a)  Divida a classe em duplas. Cada dupla deve observar 

atentamente as imagens da pintura O êxtase de Santa Teresa, 
de Gian Lorenzo Bernini (p. 15) — uma das obras-primas do 
Barroco italiano —, e do interior da Igreja de Santo Antônio, 
em Minas Gerais (p. 10), registrando as características que 
podem ser atribuídas ao Barroco em cada uma dessas obras. 

b)  Em seguida, proponha uma discussão sobre as imagens com 
toda a classe. 

c) Peça aos alunos que leiam o livro da página 9 até a 17.
d)  Discutam coletivamente os aspectos do Barroco que não 

haviam sido mencionados pelas duplas de alunos. Para 
finalizar a discussão, faça um quadro com os aspectos 
observados pelos alunos. 

ATIVIDADE 2. Fortes e fortalezas 
a)  Converse com a classe sobre as funções dos fortes e das 

fortalezas nos primeiros tempos da colonização. Leia com eles 
as páginas 17 a 21. 

b)  Peça aos alunos que façam o desenho de um forte. Ou, ainda, 
divida a sala em grupos e proponha a cada um deles a 
elaboração da maquete de um dos fortes apresentados no 
livro, utilizando papelão ou outro material disponível para 
fazer a estrutura.

O êxtase de Santa Teresa
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ATIVIDADE 3. Técnicas construtivas
a)  Converse com os alunos sobre as técnicas construtivas que 

eles conhecem. Leia com eles o boxe “Pau a pique e taipa de 
pilão” (p. 19). 

b)  Para ampliar a discussão, convide alguém que trabalhe com 
construções para falar sobre as técnicas construtivas no Brasil. 
Pode-se também organizar uma visita da classe a uma 
moradia feita de taipa ou de pau a pique.

ATIVIDADE 4. Igrejas do Nordeste
a)  Divida a classe em grupos. Cada um deles deve descrever 

detalhadamente a imagem da página 32, observando a forma, 
a cor e o movimento. De onde vinha tanto ouro? Que impacto 
o ouro causava nas pessoas que entravam em uma igreja 
barroca? Que impressões transmitia?

b)  Peça a cada grupo que observe e compare as fachadas das 
igrejas apresentadas na página 38. Analise com eles o que 
mudou e o que permaneceu.

c)  Para finalizar, cada grupo escolherá uma das igrejas do 
Nordeste para fazer uma maquete de papelão.

Igreja Cosme e Damião e igreja de Santo Antônio
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OURO PRETO

Ouro branco! Ouro preto! Ouro podre! De cada 
Ribeirão trepidante e de cada recosto
De montanha o metal rolou na cascalhada
Para o fausto d’El-Rei, para glória do imposto.

Que resta do esplendor de outrora? Quase nada:
Pedras... templos que são fantasmas ao sol-posto.
Esta agência postal era a Casa de Entrada...
Este escombro foi um solar... Cinza e desgosto!

O bandeirante decaiu –– é funcionário.
Último sabedor da crônica estupenda,
Chico Diogo escarnece o último visionário.

E avulta apenas, quando a noite de mansinho
Vem, na pedra-sabão lavrada como renda,
–– Sombra descomunal, a mão de Aleijadinho!

BANDEIRA, Manuel.  
Estrela da vida inteira: poesias reunidas.  
Rio de Janeiro: José Olympio, 1965. p. 155.

4

ATIVIDADE 5. O ouro
a)  Divida a classe em duplas. Após a leitura das páginas 50 a 57, 

cada dupla escreverá um texto sobre as transformações que 
ocorreram com a descoberta do ouro em Vila Rica, hoje Ouro 
Preto.

b)  Peça aos alunos que façam um desenho do santuário do 
Senhor de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do 
Campo, Minas Gerais.

c)  Leia com os alunos o poema “Ouro Preto”, de Manuel Bandeira. 
Em seguida, proponha uma discussão coletiva perguntando, 
por exemplo, o que o poeta quis dizer em cada verso.

d) Peça a eles que façam uma ilustração para o poema.
e)  Solicite uma pesquisa sobre a descoberta do ouro em Cuiabá 

e Goiás e como se deu a manifestação do Barroco nessas 
regiões. 

ATIVIDADE 6. A arte das Missões
a)  Divida a classe em grupos. Cada um deles deverá fazer uma 

pesquisa sobre as Missões e suas manifestações artísticas.
b)  Organize um seminário para a apresentação dos resultados 

das pesquisas.

ATIVIDADE 7. Reformas urbanas no Rio de Janeiro
a)  Divida a classe em duplas. Cada uma delas deve observar 

atentamente a imagem do Mestre Valentim (p. 93). Em seguida, 
após a leitura das páginas 91 a 93 do livro, devem dizer como 
essa imagem está relacionada ao programa de reformas 
urbanas do Rio de Janeiro.

b)  Cada dupla deve elaborar um texto comentando quais as 
principais reformas urbanas que gostaria que ocorressem  
na cidade onde vive, ilustrando-as.
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sugestões para o ensino médio

ATIVIDADE 1. Leitura de imagem
a)  Peça aos alunos que observem com atenção a escultura  

O êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini (p. 15),  
e façam uma descrição detalhada da obra, procurando 
comentar as impressões e os sentimentos que ela suscita.

b)  Leia com os alunos as páginas 14 a 16 do livro. Sublinhe as 
características do Barroco.

ATIVIDADE 2. Fortes
a)  Divida a classe em grupos. Em seguida, solicite que façam  

a leitura das páginas 17 a 22. 
b)  Proponha uma pesquisa sobre os fortes do período colonial. 

Cada grupo deve escolher um forte e aprofundar a pesquisa 
sobre ele.

c)  Organize a apresentação dos resultados dos grupos na classe. 
Para ilustrar a pesquisa, peça a cada grupo que construa uma 
maquete do forte escolhido, que pode ser feita de papelão ou 
de outro material disponível.

ATIVIDADE 3. Retábulos
a)  Peça aos alunos que observem os retábulos reproduzidos  

nas páginas 24 e 25 e leiam as páginas 22, 23 e 25 do livro.
b)  Em seguida, solicite a eles que elaborem um texto 

respondendo à questão: O que você poderia dizer sobre os 
dois retábulos vistos nas imagens? Eles podem ainda fazer 
ilustrações sobre os retábulos.
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ATIVIDADE 4. Leitura de poema de Gregório de Matos
a)  Peça aos alunos que leiam o poema “À cidade da Bahia”,  

de Gregório de Matos.
b)  Em seguida, os alunos deverão escrever um texto em que 

procurem interpretar o poema, explicitando as críticas feitas 
pelo poeta, e levantar os jogos de contrários presentes no 
soneto de Gregório de Matos.

c)  Pode-se ainda solicitar que façam uma ilustração para o poema.

ATIVIDADE 5. Painel de Igarassu
a)  Peça aos alunos que observem a pintura reproduzida nas 

páginas 40 e 41 e descrevam-na.
b)  Em seguida, solicite a cada um que elabore um painel da 

cidade onde vive. Deixe-os livres para usar a técnica de que 
mais gostarem (lápis de cor, aquarela, guache etc.).

c)  Organize uma exposição com os painéis pintados pelos 
alunos. 

ATIVIDADE 6. Os holandeses no Brasil
a)  Divida a classe em grupos e proponha a leitura das páginas  

44 a 47 do livro.
b)  Em seguida, cada grupo deverá fazer uma pesquisa sobre  

a presença dos holandeses no Brasil.
c)  Organize seminários para que cada grupo apresente  

os resultados de sua pesquisa para a classe.

ATIVIDADE 7. Minas Gerais
a)  Divida a classe em grupos. Cada grupo fará uma pesquisa 

sobre a situação atual do estado de Minas Gerais, levando  
em conta aspectos como: localização, relevo, clima, vegetação, 
população, urbanização e recursos econômicos. 

b)  Organize a apresentação dos resultados das pesquisas  
na classe.

c)  Peça aos alunos que leiam das páginas 50 a 58 do livro. 
Depois, proponha as seguintes questões para uma discussão 
na classe: Como se deu a urbanização em Minas Gerais? Quais 
são as suas características? O que foi a Inconfidência ou 
Conjuração Mineira?

À CIDADE DA BAHIA

Triste Bahia! ó quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.

A ti trocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado,
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.

Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.

Oh se quisera Deus, que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda
Que fora de algodão o teu capote!

“A ti trocou-te a máquina mercante,”:  
trocou-te tem duplo sentido, de comerciar e modificar; 
máquina mercante faz referência às naus que aportam  
para comerciar.
Brichote: designação pejorativa de estrangeiro.

Em: WISNIK, José Miguel (Org.). Poemas escolhidos de 
Gregório de Matos. São Paulo: Companhia das Letras,  
2010. p. 44.
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ATIVIDADE 8. Igreja de São Francisco de Assis
a)  Peça aos alunos que leiam o texto da página 59 até a 63 e,  

em seguida, façam uma maquete de papelão da Igreja de São 
Francisco de Assis, em Ouro Preto.

b)  Solicite que observem a pintura de Manuel da Costa Ataíde 
no teto da Igreja de São Francisco de Assis e anotem suas 
observações. Proponha uma discussão sobre a pintura e,  
em seguida, faça uma leitura coletiva do texto da página  
64 até a 67.

 
ATIVIDADE 9. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, 
Congonhas do Campo
a)  Divida a classe em grupos. Peça que leiam da página 68 até  

a 79 do livro e discutam: Qual é a importância do Santuário  
de Bom Jesus de Matosinhos para a arte brasileira?

b)  Cada grupo fará, em escultura, pintura ou desenho,  
a representação de uma capela ou de um profeta.

ATIVIDADE 10. Teatro de sombras
a)  Divida a classe em grupos e peça que observem a figura  

de São Miguel (p. 6). 
b)  A partir desse modelo, cada grupo deverá escolher imagens 

de pinturas, objetos, igrejas ou santos reproduzidas no livro.
c)  Com as imagens selecionadas, o grupo deve: desenhar o 

contorno de cada imagem sobre uma cartolina; recortar  
o desenho; prender um palito em cada imagem. 

d)  Com as figuras prontas, o grupo vai elaborar uma narrativa 
sobre a história do Barroco no Brasil e ensaiá-la.

e)  Providencie uma fonte de luz, uma tela ou superfície para 
projeção.

f)  Organize a apresentação do teatro de sombras elaborado 
pelos grupos para a classe.

À CIDADE DA BAHIA

Triste Bahia! ó quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.

A ti trocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado,
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.

Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.

Oh se quisera Deus, que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda
Que fora de algodão o teu capote!

“A ti trocou-te a máquina mercante,”:  
trocou-te tem duplo sentido, de comerciar e modificar; 
máquina mercante faz referência às naus que aportam  
para comerciar.
Brichote: designação pejorativa de estrangeiro.

Em: WISNIK, José Miguel (Org.). Poemas escolhidos de 
Gregório de Matos. São Paulo: Companhia das Letras,  
2010. p. 44.
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ATIVIDADE 11. O iphan

a)  O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(iphan), criado em 1937 pelo então ministro da Educação, 
Gustavo Capanema, e apoiado pelos intelectuais Mário de 
Andrade, Lucio Costa e Carlos Drummond de Andrade, é 
responsável pela preservação dos bens culturais materiais 
(edificações de pedra e cal) e, desde 2000, dos imateriais, que 
têm como base os saberes tradicionais, como a fabricação do 
queijo artesanal e o ofício de sineiro de Minas Gerais, o 
acarajé das baianas, a viola de cocho do Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, a Festa do Divino de Pirenópolis, Goiás, o 
samba de roda da Bahia e do Rio de Janeiro, o jongo do 
Sudeste, a feira de Caruaru de Pernambuco, entre outros.

b)  Divida a classe em grupos. Cada grupo vai listar o patrimônio 
cultural que conhece na sua cidade e no Brasil e defender um 
patrimônio (material ou imaterial) que deveria ser preservado. 

c)  Em seguida, os grupos devem fazer uma pesquisa sobre a 
atuação do iphan na cidade e no estado onde vivem. 

d)  Organize um fórum de discussão sobre as descobertas dos 
alunos.

e)  Pode-se ainda convidar um especialista para falar sobre  
o iphan e sua atuação.

ATIVIDADE 12. Desenho de observação
a)  Peça aos alunos que observem o desenho de Lucio Costa  

(p. 58).
b)  Organize um passeio com os alunos para que eles façam 

desenhos de observação de casas, igrejas, peças de museus, 
chafarizes, pontes, janelas e/ou edifícios públicos, se possível, 
do período colonial, preferencialmente com estilo barroco. 

Desenho à mão livre  
de Lucio Costa
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material de apoio

BOXER, Charles R. A Idade de Ouro do Brasil: dores de 
crescimento de uma sociedade colonial. Trad. Nair de Lacerda.  
3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização 
brasileira: a época colonial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
t. 1, v. 1 e 2.

TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco luso-brasileiro. 
São Paulo: Ateliê, 2012.

Site recomendado para pesquisa sobre artes no Brasil 
(Enciclopédia Itaú Cultural):
<enciclopedia.itaucultural.org.br>.
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linha do tempo

Brasil
 1500    Expedição de Cabral, que partiu de Portugal rumo à Índia, chega 

ao Brasil.
 1532   Martim Afonso de Sousa funda a Vila de São Vicente.
 1535   Duarte Coelho toma posse da Capitania de Pernambuco.
 1537   Fundação de Olinda.
 1549    Instituição do governo-geral no Brasil. Chegam à Bahia o 

governador-geral Tomé de Souza junto com os padres jesuítas, 
entre eles Manuel da Nóbrega. Fundação da cidade de Salvador.

 1554   Fundação do Colégio de São Paulo.
 1565    Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
 1570   Início do tráfico de escravos africanos.
 1580-1640   Período da União Ibérica.
c. 1590-1750    Entradas e bandeiras paulistas de apresamento de índios para 

servir de mão de obra escrava e de busca de metais preciosos.
 1609   Província Jesuítica do Paraguai.
 1624-1625   Invasão holandesa na Bahia.
 1630-1654   Invasão holandesa em Pernambuco.
 1642    Inaugurada a sinagoga Kahal Zur Israel, considerado o primeiro 

templo judaico da América do Sul.
 1694   Descobrimento de ouro em Minas Gerais.
 1711   Fundação da cidade de Vila Rica (atual Ouro Preto), MG.
 1711   Fundação da cidade de Sabará, MG.
 1711   Fundação da cidade de Mariana, MG.
 1713   Fundação da cidade de São João D’El Rei, MG.
 1718   Fundação da cidade de Tiradentes, MG.
 1718    Descoberta de ouro na confluência do rio Coxipó com o rio Cuiabá.
 1719   Fundação de Cuiabá.
 1720    Bartolomeu Bueno da Silva Filho funda o Arraial de Santana,  

às margens do rio Vermelho.
 1722   Fundação da cidade de Diamantina, MG.
 c. 1725-1750   Ciclo do ouro.
 1727    Cuiabá é elevada à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus  

de Cuiabá.
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 1734   Fundação da cidade de Congonhas, MG.
 1739    O Arraial de Santana foi elevado a Vila Boa de Goiás, hoje Goiás 

Velho.
 1750    Firmado o Tratado de Madri, que reconhece os direitos de 

Portugal sobre os territórios a oeste do meridiano de Tordesilhas.
 1750-1756   Guerra Guaranítica.
 1759   Os jesuítas são expulsos do Brasil. 
 1763   Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro.
 1789   Denunciada a Inconfidência Mineira.
 1808    A Corte portuguesa instala-se no Rio de Janeiro. Os portos 

brasileiros são abertos ao comércio mundial. 
 1816   Vinda da Missão Francesa para o Brasil.
 1930   Fundação de Goiânia.
 1937    Criação do sphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional).
 
 Roteiro visual
 1532   Forte de São João, no canal de Bertioga.
 1535   Igreja de São Cosme e Damião, em Igarassu.
 1554    Hans Staden cai prisioneiro dos Tupinambá, nas proximidades  

do Forte de São João.
 1557    Publicação da obra de Hans Staden, na Alemanha, com  

53 xilogravuras.
 1583   Fortaleza de Monte Serrat, em Salvador.
 1584   Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, no Guarujá.
 1585   Reforma do colégio de São Paulo de Piratininga.
 1585   Convento de São Francisco, em Olinda.
 1585   Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro.
 1587   Primeira igreja e convento de São Francisco de Assis.
 1590   Convento Franciscano de Santo Antônio, em João Pessoa.
 1592   Colégio dos Jesuítas de Olinda.
 1598   Colégio dos Jesuítas de Santos.
 1604   Antiga igreja do Colégio de Jesuítas, atual Catedral de Salvador.
 1608   Forte de São Marcelo, em Salvador.
 1614   Forte dos Reis Magos, em Natal.
 1615   Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, no Espírito Santo.
 1617   Matriz de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.
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 1622   Capela de São Miguel Paulista, em São Paulo.
 1632   Holandeses incendeiam o Mosteiro de São Bento, em Olinda.
 1634   Destruída a Igreja de São Cosme e Damião, em Igarassu.
 1652   Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro.
 1654   Reconstruída a Igreja de São Cosme e Damião, em Igarassu.
 1672    Decoração interior da antiga igreja do Colégio de Jesuítas, atual 

Catedral de Salvador.
 1708-1783    Reconstrução em estilo barroco da igreja e do convento de São 

Francisco de Assis, Salvador.
 1729    Painéis pintados a óleo na Igreja de São Cosme e Damião,  

em Igarassu.
 1730    Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em Cuiabá.
 1735-1745   Redução de São Miguel.
 1761    Busto feminino para o chafariz do Alto da Cruz do Padre Faria,  

de Antonio Francisco Lisboa.
 1766-1794    Esboço e obras do retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, 

em Ouro Preto, por Antonio Francisco Lisboa.
 1769   Casa da Ópera.
 1769   O Uraguai, de Basílio da Gama.
 1779-1790   Reformas urbanas no Rio de Janeiro.
 1779    Passeio Público e Chafariz das Marrecas, Mestre Valentim, no Rio 

de Janeiro.
 1789   Chafariz da Pirâmide, Mestre Valentim, no Rio de Janeiro.
 1796-1831    Antonio Francisco Lisboa trabalha no santuário do Senhor de Bom 

Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG.
 1781    Batalha dos Guararapes, do pintor mulato João de Deus Sepúlveda.
 1801-1812    Pintura de Nossa Senhora rodeada de anjos, Igreja de São 

Francisco, Ouro Preto.
 1841   Veiga Valle doura os altares da matriz de Goiás Velho.
 1896   Demolição do Chafariz das Marrecas.
 1924    Viagem de Oswald de Andrade e Mário de Andrade a Minas Gerais.
 1926   Poema “Ocaso”, de Oswald de Andrade.
 1940   Museu das Missões.
 1943   Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte.
 1983    São Miguel das Missões é declarado patrimônio cultural  

da Unesco.
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