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1. CARGA HORÁRIA TOTAL:  
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PLANO DE ENSINO E EMENTA: 

 
Ementa 

 
Apresentar e discutir as manifestações culturais e artísticas produzidas pelo homem 
brasileiro do período colonial, mais precisamente as obras de cunho religioso, tanto no 
que se refere aos bens móveis e integrados, quanto às celebrações religiosas.  
 
Objetivos 

 
Incentivar ao aluno adquirir uma visão mais ampla sobre cultura artística produzida em 
solo brasileiro durante o período colonial, desde a chegada do homem europeu com as 
manifestações trazidas do velho mundo passando pelas transições e adaptações da 
arte pelas manifestações artísticas tipicamente regionais e peculiares, tanto nas 
regiões litorâneas como nos interiores do Brasil. 
 
Desenvolver nos participantes o aprendizado sobre importância do conhecimento,  
promoção e valorização da arte sacra produzida no Brasil colonial, tanto a aquela de 
caráter erudito, como nas manifestações de gosto popular. 
 
Possibilitar ao aluno construir análises iconográficas e simbólicas sobre as relações 
entre a arte e a religião observando as transformações culturais e religiosas em cada 
um dos períodos estudados. O conteúdo tem por objetivo examinar as reflexões sobre 
arte, religiosidade e iconografia religiosa, a partir de autores como Germain Bazin, 
John Bury, Myriam Ribeiro e Louis Reau . 
 
 
Metodologia 

 
Para atingir os objetivos, serão utilizadas as seguintes ferramentas: 
 
Aulas expositivas 



 
 
Estudos e discussão de textos 
Apresentações de vídeos 
Visita técnica com elaboração de relatório 
 
 

Conteúdo 

 
1. Do Maneirismo ao barroco italiano ao rococó francês. 

 O maneirismo, a história artística da descendência europeia na colônia 
 O barroco, a arte da Contrarreforma 
 O barroco e o rococó na arte luso-brasileira 
 
2. Barroco e rococó no litoral brasileiro – Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro 

 Artistas e arte sacra em Pernambuco 
 Arte sacra em Salvador 
 Arte Sacra barroca e Rococó no Rio de Janeiro 
 
3. A arte sacra afro-brasileira 
 Significados e contribuições na arte do Brasil Colônia 
 A arte sacra de cunho popular  
 
4. A arte sacra barroca e rococó em Minas Gerais 

 A arquitetura religiosa nas igrejas mineiras 
A arte escultórica na ornamentação interna das edificações religiosas - 
retábulos e imaginária de cunho religioso. 
A arte pictórica no interior das igrejas e edificações civis - pintura de 
cavalete, pinturas parietais e pinturas de forros. 

  
5. A iconografia religiosa  

 A iconografia religiosa nas representações da arte colonial brasileira 
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