
Barroco
(século XVII)



Antecedentes
Renascimento cultural e Reforma religiosa (século XV-XVI): 

● Transformações sócio-econômicas e culturais transformaram 
substancialmente os valores de um mundo aristocrata.

● Usura era condenada pela Igreja, o que impedia a burguesia de ter altos 
lucros no seus empreendimentos. 

● Daí, fundou-se a ética protestante, ajustada ao espírito capitalista. “O 
homem é justificado pela fé, e não por seus atos no mundo.

● Os reis, na sua ânsia de unificar o poder do Estado em si, irão apoiar tais 
reformas: isso lhes dava o direito divino e o controle da Igreja.



Ideologia do capitalismo nascente (tese)

Em 1748, Benjamin Franklin escreveu os seguintes conselhos a jovens homens 
de negócios: 

“Lembra-te que o tempo é dinheiro… Lembra-te que o crédito é dinheiro… 
Lembra-te que o dinheiro é produtivo e se multiplica… Lembra-te que, segundo 
o provérbio, um bom pagador é senhor de todas as bolsas… A par da 
sobriedade e do trabalho, nada é mais útil a um moço que pretende progredir 
no mundo que a pontualidade e a retidão em todos os negócios”.



Antítese

Podemos contrapor isso com o dito de Antonio Candido: 

“Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é 
o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin, ‘tempo é dinheiro’. Isso é uma 
monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida, é 
esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho, 
daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito 
a esse tempo. Esse tempo pertence a meus afetos. É para amar a mulher que 
escolhi, para ser amado por ela. Para conviver com meus amigos, para ler 
Machado de Assis. Isso é o tempo. 



E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do 
tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa 
por uma reivindicação do tempo: ‘eu quero aproveitar o meu tempo de forma 
que eu me humanize’. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade de 
nossa vida humanizada".



Barroco: contexto histórico

● O Barroco expressa a arte da Contrarreforma.
● Contrarreforma: resposta da Igreja Católica aos avanços do 

protestantismo.
a. Concílio de Trento (1545): marco da Contrarreforma.
b. Instauração do Tribunal do Santo Ofício teve como consequências: a 

fiscalização da produção intelectual (1); a expansão da fé cristã (2); 
moralização do clero (3), a reafirmação dos dogmas (4); a 
perseguição às heresias (5).

c. Inquisição: aplicação de penas aos réus heréticos: as punições, 
públicas, tinham por efeito servir de exemplo e intimidar os fiéis.





Sentimento de época.

Crise dos valores antropocêntricos: foi sentimento de época certo saudosismo 
teocêntrico.

Lembrando que o antropocentrismo não se reduz apenas ao centro. Ele é marcado 
sobretudo por um interesse científico e artístico pelo Homem em sua relação com o 
mundo. Tanto é assim que perde-se o interesse quando a revolução científica tira o 
mundo de seu eixo, colocando a ordem até então vigente em xeque. 

Basta nos lembrarmos de Camões: preserva uma ótica humanista e, ao mesmo tempo, 
cristã. Sua lírica tensiona as contradições com tanta intensidade que antecipa a estética 
barroca.



Estéticas do 
barroco

Conceptismo

Cultismo

Feísmo

Fusionismo



Conceptismo (ou quevedismo)

Jogo intelectual cujo fim é o de 
convencer o leitor através de argumentos 
refinados e retóricos a aceitar o ponto de 
vista do pregador ou poeta. 

Exemplo: Sermões de Pa. Antonio Vieira

Função: O bom pregador organiza seus sermões de 
maneira lógico-racionalista.
Estilo: inversões sintáticas (hipérbato), paradoxos, 
antíteses, metáforas, hipérbole.

A razão, legado renascentista, coloca-se a serviço da 
instituição católica, no seu intento de retomar o 
domínio sobre a totalidade, posto em xeque pelas 
descobertas científicas (cuja consequência é a 
reforma protestante)



Cultismo (gongorismo)

Jogo de imagens/palavras em que o criador se 
utiliza de linguagem rebuscada e figuras de 
estilo. 

Ornamentação estilística: hipérbole, sinestesia, 
antítese, paradoxo, metáfora, etc.)

O uso delas cria um jogo sensorial, que busca 
descrever o mundo por meio de sensações, 
apoiado em sugestões expressivas de cores e 
de sons.

“Nasce o Sol (cor), e não dura mais que um dia,

Depois da Luz se segue a noite escura,

Em tristes sombras morre a formosura,

Em contínuas tristezas a alegria”. 

(Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol a 
Inconstância dos Bens do Mundo - Gregório de 
Matos)



Feismo

Valoriza aspectos desconsiderados pelo classicismo. Ressalta-se a miséria humana, 
sempre vista pelo prisma da religião e cuja imagem maior é Cristo. 

A dor, o sofrimento, o trágico, e o cruel saltam das telas de artistas consagrados de 
forma naturalista (oposta ao idealismo da arte renascentista).



Medusa 
(Caravaggio, 1597)

● Realismo: os olhos saltando da 
órbita, os dentes cortantes à 
mostra, a boca aberta e imóvel, 
soltando um grito silencioso e o 
sangue vivo jorrando (inspirado 
nos executados). 

● O mito:  transformava homens 
em pedra, só pelo olhar. Foi 
derrotada por Perseu, ao mirar 
o escudo espelhado e ser 
vítima de sua própria arma letal.

● A dramaticidade encontrada 
nas obras de Caravaggio dá-se 
pelo uso da técnica do 
chiaroscuro, em que o pintor 
trabalha com os contrastes de 
luzes e sombras.



Judite decapitando 
Holofernes (1599)

Paralelo com a contra-reforma 
católica, combatendo a heresia da 
época.

Dado o paralelo, é interessante notar a 
expressão de Judite.



Judite decapitando 
Holofernes 

(Artemisia 
Gentileschi, 1614, 
1620)



Salomé 
(Caravaggio, 1607)

Antítese e chiaroscuro têm uma 
função.



O sepultamento de 
Cristo (Caravaggio)

Momento de transfiguração vs. 
lamentação dos que ficam.



Fusionismo

Nesta vertente, há uma tentativa de fundir antropocentrismo e teocentrismo (até então 
irreconciliáveis). 

Os pólos ficam bem visíveis: entre sagrado e profano, bem e mal, carne e espírito, 
corpo e alma. Difere do naturalismo de Caravaggio por apresentar esta tensão.



O sepultamento de 
Cristo (Rubens)

Comparação



O rapto das filhas 
de Leucipo, 1617

Entre sagrado e profano...



Vênus

Nudez.



Ecos do barroco 
no Brasil
Primeiras manifestações
A poesia de Gregório de Matos



Primeira manifestação: Prosopopeia, de 
Bento Teixeira Filho.

Prosopopéia é a primeira manifestação do Barroco no 
Brasil, o qual se estende até 1768, ano em que 
Cláudio Manuel da Costa inaugura o Arcadismo  
com a publicação das Obras Poéticas.

Poema épico em oitavas heróicas. Sua matéria 
advém da mitologia greco-romana, algo que 
situado em terreno colonial soa deslocado de sua 
origem, ainda mais se levamos em conta o 
panegírico: dirige-se com louvor ao donatário da 
Capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque.



Porque “ecos do Barroco”?

·  É preciso imaginar o barroco como uma primeira manifestação literária, sem 
ainda constituir uma escola com sistema propagado. 

· A razão disso está no contexto colonial: os territórios ainda não foram unificados. 
Encontram-se divididos em capitanias (“ilhas culturais”: Salvador, Rio, Recife, 
São Vicente, Minas).

·  É na Bahia, centro administrativo da colônia, que o barroco irá ganhar vulto, 
ainda que timidamente e com poucos poetas.



Gregório de Matos: vida e obra

Vida
· Supõe-se que nasceu em 1623, na cidade da Bahia de Todos Os Santos. 
· Cursou o colégio dos jesuítas. Mais tarde, vai para Coimbra estudar direito.
· Retorna ao Brasil por perseguições de autoridades, a sua poesia satirizava figuras 

importantes na corte.
· Sua poesia tinha tal função informativa sobre a vida e os costumes da colônia 

que era uma espécie de jornal, circulando por todos os espaços da vida colonial.

Apelidos: O boca do inferno, O boca de pimenta malagueta, O boca de sal.



POESIA

A poesia de Gregorio pode ser dividida 
da seguinte maneira:

a. Poesia satírica

b. Poesia lírica

c. Poesia sacra



Poesia satírica

Apresenta um retrato da sociedade brasileira do século XVII com sua 
mordacidade literária.

Ele satiriza todas as classes sociais, sobretudo o clero, as freiras, os unhates e 
caramurus, os mulatos e as autoridades . 

• Uso de vocabulário debochado.

• Exprimia com todas as letras a circunstância e a pessoa que nela estava 
envolvida.



Descreve o que era naquele 
tempo a cidade da Bahia

A cada canto um grande 
conselheiro,
Que nos quer governar cabana e 
vinha;
Não sabem governar sua cozinha,
E podem governar o mundo inteiro.

Em cada porta um bem freqüente 
olheiro,
Que a vida do vizinho e da vizinha
Pesquisa, escuta, espreita e 
esquadrinha,
Para o levar à praça e ao terreiro.

Muitos mulatos desavergonhados,
Trazidos sob os pés os homens 
nobres,
Posta nas palmas toda a picardia,

Estupendas usuras nos mercados,
Todos os que não furtam muito 
pobres:
E eis aqui a cidade da Bahia.



Análise

● Trata-se de um soneto, mas a matéria aponta para uma crítica social.
● Compõe-se assim um retrato da Bahia onde a miséria política ombreia com a 

grandeza econômica, marcada pela desigualdade e falta de oportunidades.



Aspectos históricos

·   Após 1500, portugueses estabelece o domínio sobre a colônia. Nestes inícios do 
século XVII (1600) o fluxo migratório aumenta: ocupar e enriquecer.

·   A economia nascente: a cana de açúcar e o gado.
·   Bahia: se tornou o lugar de maior cultivo e produção de cana. Não só 

enriqueceu uma casta ínfima de senhores de engenho, como também requeriu, 
para o alargamento da produção, de escravos.

         - Companhia de Jesus: essencial na instrução dos filhos de poderosos;
         - Ausência de imprensa, que só aparece em 1808.



Poesia lírica

1.      Lírica amorosa:
Encarna nesta lírica a ideia de amor segundo a forma platônica: a concepção de amor 
ideal, que foge ao plano real, e visível na composição da figura angelical, humana mas 
sublime. 

O poema é construído num jogo de palavras e pelo uso de figuras que exprimem .

Objeto de desejo ou símbolo de elevação espiritual?



“À mesma D. Ângela”

Anjo no nome, Angélica na cara,
Isso é ser flor, e Anjo juntamente,
Ser Angélica flor, e anjo florente,
Em quem, senão em vós se uniformara?

Quem veria uma flor, que a não cortara
De verde pé, de rama florescente?
E quem um Anjo vira tão luzente,
Que por seu Deus, o não idolatrara?

Se como Anjo sois dos meus altares,
Fôreis o meu custódio, e minha guarda
Livrara eu de diabólicos azares.

Mas vejo, que tão bela e tão galharda,
Posto que os Anjos nunca dão pesares,
Sois Anjo, Que me tenta, e não me guarda.



Poesia lírica

 

a. Lírica erótica: 
Toma como objeto a mulher negra.
O tratamento muda: são poemas de linguagem chula e
ambígua; não há idealização.



      b.    Poesia sacra:
É a que melhor expressa o homem tipicamente 
barroco: contraste entre as seduções da vida material 
e a consciência de que possuía uma alma para salvar 
(fundo histórico: Contrarreforma).

Aspectos:
a.   Ânsia de identificação com o divino.
b.   A metamorfose súbita das coisas: preocupação e 

asseveração do efêmero das coisas, pautada pela 
consciência dolorosa de que “ao pó voltará o 
homem”.
 

“Mas se em cinzas se torna a formosura,

Se em cadáver se muda a fidalguia,

Se é palestra do engenho a campa fria

Se da riqueza é cofre a sepultura”

(Sacra, p. 115).



Triste Bahia     (discurso de 
lamentação)

Triste Bahia! Ó quão dessemelhante 
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,      

(endividado)
Rica te vi 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     (moderada)
Que fora de algodão o teu capote!



A arte barroca de Aleijadinho (Ouro Preto, 
1738-1814)

● É considerado o maior expoente da arte colonial no Brasil.
● Trabalhou na construção de esculturas e obras arquitetônicas.
● Sua arte elaborou-se no tratamento de temas religiosos mesclados aos traços nacionais e 

populares.
● Toda sua obra foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, 

São João del-Rei e Congonhas.  



Igreja do 
Carmo, 
Ouro Preto

Aleijadinho



Crucificação
de Jesus
Cristo
.



Igreja de São 
Francisco de Assis

fase madura



Senhor dos Passos

.


