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Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A
capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o
número de habitantes aumentou consideravelmente no país.
Aliado a exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade
econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte
desenvolvimento econômico.
Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado
consumidor mundial, têm início o chamado "ciclo do ouro". Nesse
período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as
jazidas encontradas no local.
Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com
Aleijadinho na escultura e arquitetura, e o Mestre Ataíde, na pintura
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As principais características do barroco literário brasileiro são:

•Linguagem dramática;
•Racionalismo;
•Exagero e rebuscamento;
•Uso de figuras de linguagem;
•União do religioso e do profano;
•Arte dualista;
•Jogo de contrastes;
•Valorização dos detalhes;
•Cultismo (jogo de palavras);
•Conceptismo (jogo de ideias).
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Minas Gerais foi o centro mais
emblemático do Barroco no Brasil, no
entanto, podemos encontrar influências
desse estilo em outros locais do país.
Em Minas Gerais, além de Aleijadinho, o
grande nome da arte barroca mineira,
destacam-se as pinturas do Mestre
Ataíde.
É possível encontrar as obras de
Aleijadinho (1730-1814) em diversas
cidades mineiras, tais como: Ouro Preto.
Congonhas, São João del-Rei, etc. Ele
ficou conhecido por suas esculturas em
pedra-sabão, entalhes em madeira,
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Também espalhadas em diversas igrejas coloniais mineiras
encontram-se as pinturas de cores vibrantes do Mestre Ataíde
(1762-1830).
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Em 1735, surgiu a Companhia do Grão Pará e
Maranhão. Em 1759, a de Pernambuco e
Paraíba, com sede em Recife, a qual ganhou
novas construções e tornou-se a principal
cidade do nordeste brasileiro, mesmo após a
invasão holandesa e os saques sucessivos
feitos na região pelos invasores. No Século
XVIII, Recife já estava ampliada e reformada,
com mais igrejas e edifícios religiosos, onde
foram
introduzidas
novas
formas
arquitetônicas.
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A Bahia, ainda no ciclo do açúcar, produziu
notável arte barroca. O Rio São Francisco passou
a ser o principal meio de integração da região
Nordeste com Minas. A riqueza da capital da
Colònia permitiu a renovação artística deflagrada
pela reconquista das terras pelos portugueses. A
arquitetura sofreu influência de Portugal e Itália.
As fabulosas obras de arte no interior das igrejas
demonstram pompa e riqueza, e atraiam
multidões da Europa para o Brasil. Um dos
conventos mais famosos é o de Nossa Senhora da
Lapa, da primeira metade do Século XVIII. Com
riquíssimas obras em seu interior, está ligado
diretamente à história da independência.
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No Rio de Janeiro, o Barroco encontrou
expressão no conjunto monástico de
São Bento (1617), na Igreja da Glória do
Outeiro (1758), na igreja do Convento de
Santo Antônio (1720c.), na Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco da
Penitência (1653-1773), na Igreja São
Pedro dos Clérigos (demolida para
construção da Avenida Presidente
Vargas na década de 1940). As igrejas
passaram por transformações através de
obras
realizadas
e,
às
vezes,
apresentam
estilos
diferentes
na
fachada, na talha e em capelas,
convivendo barroco e rococó.
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01. (UEL) Leia o texto e responda à questão:
O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, sobretudo portugueses.
Desenvolve-se no século XVIII, 100 anos após o surgimento do Barroco na Europa, – recebe
influências tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas. Em Minas Gerais, a
expressão estética tanto deverá corresponder às solicitações dos elementos transpostos
como dos elementos locais espontâneos. Isso vai se verificar tanto em relação aos fatores
estruturais, como no que diz respeito às ideias, aos conhecimentos e valores.
(MACHADO, L. R. Barroco Mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 167-169.)
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I. Nascido da herança europeia, o barroco mineiro é uma arte que traz em si o diálogo entre
sua origem e um novo contexto, caracterizando-se como um meio de expressão ao mesmo
tempo barroco e mineiro.
II. O aspecto social contemporâneo à chegada do barroco a Minas contribuiu para que sua
organização fosse caótica e para que as características desse movimento acabassem
contrastando com a vida mineira.
III. Posto em contato com o clima de efervescência cultural e com as descobertas no campo
estético de Minas, o barroco mineiro rompeu com a ideia do barroco universal e se destacou
pela ambivalência.
IV. Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam em suas raízes algumas
semelhanças com o universo mineiro, mas o poder instituído pela Academia Nacional de
Belas Artes encaminhou o movimento para rumos distintos.
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Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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02. (UEL) Leia o texto, analise a figura e responda à
questão abaixo:
Há a propensão para uma forma que se abre em
indeterminação de limites e imprecisão de contornos,
apelando para os recursos da impressão sensorial,
que não quer apenas conter a informação estética,
mas sobretudo, comunicá-la sob um alto grau de
tensão que transporte o receptor, o espectador, da
simples esfera da plenitude intelectual e
contemplativa para uma estesia mais franca e
envolvente – mais do que isso, para o êxtase dos
sentidos sugestionadamente acesos e livres.

(ÁVILA, A. O lúdico e as projeções do Barroco. São
Paulo: Perspectiva, 1980. p. 20.)

ATAÍDE, M. C. Pintura do forro da nave da Igreja
de São Francisco de Assis, em Ouro Preto (MG)
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Sobre o texto e a figura, é correto afirmar:

a) O texto apresenta as principais características do rococó e a figura refere-se à pintura do
Barroco, principal movimento artístico do período colonial brasileiro.
b) Enquanto a figura representa a arte colonial brasileira, o texto discorre sobre a projeção
do barroco na arte concreta e sua busca por um envolvimento mais efetivo e completo do
espectador com a obra.
c) Não é possível afirmar que o texto e a imagem estejam relacionados ao mesmo assunto,
pois a figura é do Barroco Mineiro, mas o texto trata do Barroco Baiano.

d) Tanto o texto como a imagem tratam da arte neoclássica no momento máximo de sua
penetração na cultura brasileira como um todo e não sobre algo específico.
e) O texto explicita as principais características da pintura barroca tal qual foi praticada em
Minas Gerais no século XVIII, muitas delas presentes na obra de Manoel da Costa Ataíde.
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03. Um dos grandes mestres do Barroco Mineiro, que se destacou tanto na
escultura quanto em projetos arquitetônicos, foi Antônio Francisco Lisboa,
conhecido também como Aleijadinho. Esse artista recebeu tal apelido em
decorrência:
a) do fato de ter uma perna amputada.
b) de ter nascido sem um dos braços.
c) das gangrenas que provocavam deformações em seu corpo, sobretudo nas
mãos.
d) de ser manco de uma das pernas.
e) de ter paralisia infantil.
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04. Entre as matérias-primas que os escultores do barroco mineiro tiveram
que utilizar para substituir pedras nobres como o mármore, a principal era:
a) O granito.
b) A pedra-pomes.
c) O quartzo.
d) A pedra-sabão.
e) O bronze.
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05. (UNICAMP) A arte colonial mineira
seguia as proposições do Concílio de
Trento (1545-1553), dando visibilidade ao
catolicismo reformado. O artífice deveria
representar passagens sacras. Não era,
portanto, plenamente livre na definição
dos traços e temas das obras. Sua função
era criar, segundo os padrões da Igreja,
as peças encomendadas pelas confrarias,
grandes mecenas das artes em Minas
Gerais.
(Adaptado de Camila F. G. Santiago, “Traços europeus, cores
mineiras: três pinturas coloniais inspiradas em uma gravura de
Joaquim Carneiro da Silva”, em Junia Furtado (org.), Sons,
formas, cores e movimentos na modernidade atlântica.
Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume, 2008, p.
385.)

Considerando as informações do enunciado, a arte
colonial mineira pode ser definida como:

a) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra
própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais
clássicos, segundo os padrões do Concílio de Trento.
b) barroca, já que seguia os preceitos da
Contrarreforma. Era financiada e encomendada pelas
confrarias e criada pelos artífices locais.
c) escolástica, porque seguia as proposições do
Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados pela
Igreja, apenas reproduziam as obras de arte sacra
europeias.
d) popular, por ser criada por artífices locais, que
incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos pobres
que se colocavam sob a proteção das confrarias.
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