
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

 Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 7º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das Artes Visuais 
Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística 
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial, Formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas; Arte Erudita e Arte Popular, Aspectos históricos, sociais e 
políticos da produção artística. 
Processos de criação: Sentidos Plurais 

Habilidades: 
(GO-EF07AR04-A/C) Reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais, tais 
como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, a perspectiva, os 
planos, a composição e desenvolver a expressão artística e imagética, utilizando de suportes, 
ferramentas, materiais e técnicas tradicionais e alternativos como componentes fundamentais 
para a composição da produção artística, valorizar o processo de criação e assim comunicar 
ideias. 
(GO-EF07AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas de 
expressão artística existentes, tais como: desenhos, pinturas, gravuras, colagens, HQ, zines, 
memes, intervenções artísticas, dobraduras, esculturas, modelagens, instalações, vídeos, 
fotografias, performances, grafite, tecelagens, entre outras possibilidades expressivas. Fazer 
uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais, bem como experimentar e compreender os processos de criação artística e suas 
possibilidades distintas na bidimensionalidade e na tridimensionalidade. 
(GO-EF07AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, compreendendo e construindo repertórios relativos às diferentes linguagens 
artísticas e investigar os seus aspectos culturais e artísticos, desconstruindo estereótipos.   
(GO-EF07AR01-A) Apontar, relacionar, compreender criticamente as formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, desenvolvendo a percepção, 
o imaginário, o pensamento crítico e sensível, a capacidade de simbolizar e valorizar o repertório 
imagético pessoal e do cotidiano.  
(GO-EF07AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte: arte, 
artesanato, folclore, design. Identificar conceitos estéticos e poéticos de produções culturais e 
as possibilidades de integração de diferentes técnicas artísticas. 
(GO-EF07AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos, processos de criação nas suas produções visuais e desenvolver o pensamento crítico 
e reflexivo. 



   

   

ATIVIDADE 020 
Olá estudante! 

 

Você sabe o que é Arte Colonial Brasileira? 

 

Arte Colonial Brasileira é definida como a produção artística que se desenvolveu no Brasil, 

enquanto esse território era uma colônia do império português. O principal estilo artístico desse 

período foi o Barroco, muito influenciado pelos traços e valores da cultura europeia, porém de 

forma mais simples devido aos recursos financeiros e humanos. O Barroco foi um estilo que 

surgiu na Itália no século XVII e posteriormente se espalhou por toda a Europa. Foi introduzido 

no Brasil pelos padres jesuítas e pode ser observado, principalmente na arquitetura e 

ornamentação das igrejas construídas durante esse período. Ornamentação, movimento, 

contraste claro-escuro, dramaticidade das figuras, emoções, religiosidade são as principais 

características desse estilo que se difundiu por todas as regiões colonizadas, manifestando 

também características locais. Quando esse estilo alcançou o seu apogeu aqui no Brasil, já havia 

sido abandonado na Europa.  

Como você pôde perceber a Arte manifesta características influenciadas pela sociedade, 

política, economia de determinada época e local. Os principais artistas desse estilo no Brasil 

foram: Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) na escultura e projetos arquitetônicos, Mestre 

Valentim no entalhe e arquitetura, e Mestre Ataíde na pintura. 

 

Nas imagens a seguir você vai ver um pouco sobre a arquitetura, pintura e escultura desse 

período: 

 

 
Figura 1 - Igreja de São Francisco de Assis em São João del-Rei, projeto de Aleijadinho modificado por Cerqueira 

Por Ricardo André Frantz - Obra do próprio, CC BY 3.0 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40085571 /acesso em 07/02/2022. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40085571


   

   

 

 
Figura 2 - Cena do carregamento da cruz, Congonhas – Obra de Aleijadinho 

Por Ricardo André Frantz - Obra do próprio, CC BY 3.0 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40279039 /acesso em 07/02/2022. 

 

01. As imagens acima apresentam algumas obras de Aleijadinho, a primeira trata-se da fachada 

de uma Igreja e a outra trata-se de um conjunto de esculturas. Ambas fazem parte do acervo 

de Arte Barroca de Minas Gerais. Observe-as atentamente e responda as questões a seguir: 

 

a) Escreva abaixo quais as características da arquitetura (portas, janelas, escadarias, detalhes 

da fachada), que tipos de linhas aparecem? 

 

 

 

 

b) Faça uma pesquisa sobre as características das esculturas de Aleijadinho e comente abaixo: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40279039


   

   

Observe a imagem a seguir: 

 

 
Figura 3 - Chafariz do Carmo – Mestre Valentim 

Por Eurico Zimbres, CC BY-SA 2.5 

Fonte:  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=739245 /acesso em 07/02/2022. 

 

2. A imagem acima (figura 3) trata-se de uma das obras de Mestre Valentim, observe 

novamente a arquitetura da figura 1 e relacione-as. Quais as semelhanças e diferenças entre 

elas: 

 

 

  

 

 

3. Faça um percurso visual sobre a obra de Mestre Ataíde e responda: 

 
Detalhe de A Virgem entrega o Menino Jesus a Santo Antônio de Pádua, Matriz de Santo Antônio em Ouro Branco – Mestre 

Ataíde 
Por Mestre Ataíde - Scan de Frota, Lélia: Ataíde. Nova Fronteira, 1982, Domínio público 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15426346 /acesso em 07/02/2022. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=739245
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15426346


   

   

 

a) A obra apresentada trata-se de qual linguagem artística? 

 

 

b) Quais são as figuras centrais da obra e quais as suas características? 

 

 

 

 

4. Para aprofundar os conhecimentos a respeito do Barroco Brasileiro, faça uma pesquisa e 

resumo sobre a biografia dos artistas da época apresentados na atividade: 

 

Aleijadinho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Valentim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Mestre Ataíde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


