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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO  04/06 a 12/06 4 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor (es): 

ARTE  Jucélia Siqueira e Lígia Godoi 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

 Barroco Brasileiro 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 3 – Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestações na arte, 
nas culturas que constituem a identidade brasileira-, sua tradição e manifestações contemporâneas, 
reelaborando-as nas criações em arte. 

 9 – Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e 
diferentes visões de mundo. 

Objetos de Conhecimento 

 Contextos e Práticas 
 Processos de Criação 
 Materialidades 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF69AR01 – Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. E 

em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas em diferentes matrizes, estéticas e culturais, 

de modo a ampliar com diferentes contextos e praticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 EF69AR02 – Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais contextualizando-os no tempo e no espaço.  

 EF69AR07 – Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertório imagético e processos de 

criação nas suas produções visuais. 

 EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, performance, etc). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno de teoria e desenho, lápis, régua, borracha, pedra de sabão, materiais sugestionados como 
ferramentas para produção da escultura. 

Aplicação/Fixação 

 1 Aula 
- Organizar os cadernos com a data das atividades. 
- Fazer a leitura e copiar o conteúdo teórico no caderno (conceito, características e arquitetura barroca no 
Brasil). 

 2 Aula 
No caderno de desenho produzir um rascunho/esboço dos quatro lados de uma construção (casa, igreja, 
castelo, prédios, etc). Abuse da criatividade e crie janelas com sacadas, colunas, telhados – podem ser mais de 
um, portas com detalhes, chaminés. Lembre-se que é apenas um rascunho/esboço e, por isso não precisa ser 
colorido, mas deve conter todos os lados da construção e seus detalhes. Esse desenho será reproduzido em 
forma de escultura de sabão. 

 3 e 4 Aulas 
Escolha uma pedra de sabão. Qualquer marca e cor. Lembre-se que se ela for ondulada, você vai ter que deixá-
la reta de todos os lados. O ideal são as pedras de sabão quadradas e quanto maior, melhor. Não 
recomendamos o uso de sabão caseiro, pois ele é quebradiço e esfarela no processo da escultura. 
Esse é o momento de separar as ferramentas que irão utilizar para a confecção da escultura: forre a superfície 
com um pacote plástico e lembre-se de reutilizar os restos de sabão (para lavar roupa, louça, enfim o que sua 
família achar melhor). Dicas de ferramentas para cortar/esculpir sua pedra de sabão/construção arquitetônica: 
Facas (cuidado ao manusear!!), tesouras, réguas, lápis, colheres, garfos, palitos (esses, inclusive podem ser 
utilizados para “grudar” um pedaço de sabão a sua peça). O sabão não deve ser pintado, mas deve ser colocado 
sobre uma superfície contendo o nome do aluno e a turma, para ao retorno das atividades escolares serem 
expostos. 
 

Síntese/Avaliação 



 1 aula: Análise dos conteúdos do caderno teórico 
 2 aula: Avaliação dos Esboços/rascunhos – no caderno de desenho 
 3 e 4 aula: Socialização, avaliação e exposição das esculturas. 

Registro de Frequência 

 1 aula – Leitura e cópia dos textos no caderno de  teoria 
 2 aula – Rascunho/esboço da construção arquitetônica no caderno de desenho 
 3 e 4 aula – Entrega da escultura. 

Referencial 

 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRkm9ZIlgFRylsELIWXbhcukZ0-
jnxQcenHOrVnhunXG3s91zPg&usqp=CAU 

 https://www.google.com/search?q=igreja+de+s%C3%A3o+francisco+de+assis 

 https://www.todamateria.com.br/arquitetura-barroca/ 

 

1 Aula 

Conceito de Barroco: A Arte Barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados. 

Desenvolveu-se no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização no Ocidente, pois 
nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. 

Surgiu primeiramente na Itália e logo se espalhou para os outros países europeus. Mais tarde, desenvolveu-
se também no Brasil e no restante do continente americano com a vinda dos colonizadores portugueses e 
espanhóis. 

Portanto, é um movimento que está fortemente relacionado com as circunstâncias históricas em que se 
insere. 

Surge no contexto da Contrarreforma e também no cenário colonialista, com as muitas riquezas das realezas 
em novos territórios. Suas obras incluem, sobretudo, temas religiosos. 

 

Características do Barroco: 

 Predomínio de temas religiosos; 
 Riqueza nos detalhes e formas; 
 Expressões dramáticas das personagens retratadas; 
 Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas; 
 Importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras; 
 Uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. 

Estudiosos afirmam que foi no estilo barroco quando surgiram as primeiras expressões de arte 
verdadeiramente brasileiras. 

No Brasil, o Barroco tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em virtude 
da riqueza do período colonial, temos um acervo marcante de obras de expressão barroca. 

Aqui, esse estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas, entretanto, 
também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características, por exemplo, câmaras 
municipais, penitenciárias e residências de pessoas ilustres. 

O maior ícone da arte barroca no Brasil foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1730-1814). 
Sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, altares e igrejas e tem como 
características o uso das cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas. 

Arquitetura Barroca no Brasil 
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https://www.todamateria.com.br/arquitetura-barroca/
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A arquitetura barroca mineira é observada principalmente entre os séculos XVII e a primeira metade do 
século XVIII. 
Da mesma forma como ocorreu na Europa, o barroco mineiro também influencia no desenvolvimento do 
planejamento urbano. 

A influência europeia, contudo, ficou neste ponto. O barroco mineiro teve características próprias, sempre 
obedecendo à religiosidade imposta pelo movimento. Entre as cidades que mais receberam essa influência 
estão Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais. 

Entre os exemplos do barroco mineiro estão a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em São João Del Rei, e a 
Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. 

 

EXEMPLOS DE ESCULTURA DE SABÃO: 

 


