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Barroco???



Barroco em Portugal 

Em Portugal, o Barroco ou também chamado 
Seiscentismo (por ter sido estilo que teve início 
no final do século XVI), tem como marco inicial a 
Unificação da Península Ibérica sob o domínio 
espanhol em 1580 e se estenderá até por volta 
da primeira metade do século XVIII, quando 
ocorre a Fundação da Arcádia Lusitana, em 1756 
e tem início o Arcadismo. 



Barroco em Portugal 
O Barroco corresponde a um período de grande 
turbulência político-econômica, social, e principalmente 
religiosa. A incerteza e a crise tomam conta da vida 
portuguesa. Fatos importantes como: o término do Ciclo 
das Grandes Navegações, a Reforma Protestante, liderada 
por Lutero (na Alemanha) e Calvino (na França) e o 
Movimento Católico de Contrarreforma, marcam o contexto 
histórico do período e colaboram com a criação do “Mito do 
Sebastianismo”, crença segundo a qual D.Sebastião, rei de 
Portugal (aquele a quem Camões dedicou Os Lusíadas), 
não havia morrido, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, 
mas que estava apenas “encoberto” e que voltaria para 
transformar Portugal no Quinto Império de que falam as 
Escrituras Sagradas). D. João é visto como o novo 
messias, o novo salvador.



Barroco em Portugal 

Mas o que vem a ser a palavra Barroco? Não há 
um consenso quanto à sua origem. A mais aceita 
diz que o termo deriva da palavra Barróquia, 
nome de uma região da Índia, grande produtora 
de uma pérola de superfície irregular e áspera 
com manchas escuras, conhecida pelos 
portugueses como barroco. Aproximando-se 
assim do estilo, que segundo os clássicos era um 
estilo “irregular”, “defeituoso”



Principais Características do Barroco

 Dualismo = O Barroco é a arte do conflito, do 
contraste. Reflete a intensificação do bifrontismo (o 
homem dividido entre a herança religiosa e mística 
medieval e o espírito humanista, racionalista do 
Renascimento). É a expressão do contraste entre as 
grandes forças reguladoras da existência humana: fé x 
razão; corpo x alma; Deus x Diabo; vida x morte, etc. 
Esse contraste será visível em toda a produção barroca, 
é frequente o jogo, o contraste de imagens, de palavras 
e de conceitos. Mas o artista barroco não deseja apenas 
expor os contrários, ele quer conciliá-los, integrá-los. Daí 
ser frequente o uso de figuras de linguagem que buscam 
essa unidade, essa fusão.



Principais Características do Barroco

 Fugacidade = De acordo com a 
concepção barroca, no mundo tudo é 
passageiro e instável, as pessoas, as 
coisas mudam, o mundo muda. O autor 
barroco tem a consciência do caráter 
efêmero da existência. 



Principais Características do Barroco

 Pessimismo = Essa consciência da 
t r a n s i t o r i e d a d e d a v i d a c o n d u z 
frequentemente à ideia de morte, tida como a 
expressão máxima da fugacidade da vida. A 
incerteza da vida e o medo da morte fazem 
da arte barroca uma arte pessimista, marcada 
por um desencantamento com o próprio 
homem e com o mundo. 



Principais Características do Barroco

 Feísmo = No Barroco, encontramos uma 
atração por cenas trágicas, por aspectos cruéis, 
d o l o r o s o s e g r o t e s c o s . A s i m a g e n s 
frequentemente são deformadas pelo exagero de 
detalhes. Há nesse momento uma ruptura com a 
harmonia, com o equilíbrio e a sobriedade 
clássica. O barroco é a arte dos contrastes, do 
exagero



Principais Características do Barroco

 Tensão religiosa = Intensifica-se 
no Barroco, aspectos que já vinham 
sendo percebidos no Humanismo e no 
Classicismo. 



Barroco



Barroco

A igreja católica, através da Contrarreforma, tenta 
recuperar o teocentrismo medieval (Deus como 
centro de todas as coisas) e o homem barroco 
não deseja perder a visão antropocêntrica 
renascentista (O homem como o centro de todas 
as coisas), assim o Barroco tenta atingir a síntese 
desses valores, ou seja, tenta conciliar razão e fé, 
corpo e alma, espiritualismo e materialismo. 
Poderíamos dizer que seria, em outras palavras, a 
racionalização da fé, a busca da salvação através 
da lógica.



Na literatura (visão histórica)

◼A ideologia do Barroco é fornecida pela 
Contrarreforma. Em nenhuma outra época 
se produziu tamanha quantidade de 
igrejas, capelas, estátuas de santos e 
monumentos sepulcrais. As obras de arte 
deviam falar aos fiéis com a maior eficácia 
possível, mas em momento algum descer 
até eles. A arte barroca tinha que 
convencer, conquistar e impor admiração.



Visão histórica
◼O estilo barroco apresenta forma conturbada, 

decorrente da tensão causada pela oposição 
entre os princípios renascentistas e a ética 
cristã. Daí a frequente utilização de antíteses, 
paradoxos e inversões, estabelecendo uma 
forma contraditória, dilemática. Além disso, a 
util ização de interrogações revela as 
incertezas do homem barroco frente ao seu 
período e a inversão de frases a sua tentativa 
na conciliação dos elementos opostos.



Para ler...

◼Ao braço do Menino Jesus de Nossa 
Senhora das Maravilhas, a quem infiéis 
despedaçaram 

    O todo sem a parte não é todo; 
A parte sem o todo não é parte; 
Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 
Não se diga que é parte, sendo o todo.  

   (Gregório de Matos)



As Duas Faces do Barroco 

 CULTISMO  
E  CONCEPTISMO



Entendendo o CULTISMO

O cultismo caracteriza-se pelo 
uso de linguagem rebuscada, 
culta, extravagante, repleta de 
jogos de palavras e do emprego 
abusivo de figuras de estilo, 
como a metáfora e a hipérbole. 



Entendendo o CULTISMO
Corresponde ao jogo de palavras e 
imagens visando ao rebuscamento da 
forma do texto, à ornamentação e à 
erudição vocabular. Nessa vertente barroca 
é comum o uso exagerado das figuras de 
linguagem, como metáforas, antíteses, 
hipérboles, hipérbatos, entre outras. O 
c u l t i s m o t a m b é m é c h a m a d o d e 
Gongorismo, por ter sido muito influenciado 
pelo poeta espanhol Luís de Gôngora.



E o CONCEPTISMO?

Já o conceptismo, que ocorre principalmente na prosa, é marcado pelo 
jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, nacionalista, 
que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase obedece a 

uma ordem rigorosa, com o intuito de convencer e ensinar.



Entendendo o 
CONCEPTISMO 

Corresponde ao jogo de ideias e de conceitos, 
pautado no rac ioc ín io lóg ico , v isando ao 
convencimento à argumentação. O conceptismo 
também é chamado de Quevedismo, por ter sido 
muito influenciado pelo também espanhol, Francisco 
Quevedo. O jogo não só de ideias, mas também de 
palavras pode ser compreendido sob dois aspectos: 
um primeiro e mais visível relaciona-se ao próprio 
espírito de contradição do Barroco e um segundo e 
mais sutil, relaciona-se à necessidade que os poetas 
tinham de escapar da rígida censura da Inquisição, 
daí o uso exagerado das metáforas (figura de 
linguagem usada para sugerir ideias de maneira 
sutil).



Para ler...
◼Para um homem se ver a si mesmo são 

necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. 
Se tem espelho e é cego, não se pode ver por 
falta de olhos; se tem espelhos e olhos, e é de 
noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, 
há mister¹ luz, há mister espelho e há mister 
olhos.  

(Pe. Antônio Vieira) 

◼¹mister: necessidade de, precisão. 
 



Padre Antônio Vieira
Padre Antônio Vieira é sem dúvida o grande nome do 
Barroco em Portugal. Por ter passado boa parte de sua 
vida no Brasil, alguns estudiosos costumam dizer que 
ele, juntamente com Gregório de Matos, é representante 
do Barroco brasileiro. Entretanto, como mostram outros 
autores, não podemos esquecer que mesmo escrevendo 
no e sobre o Brasil, o seu ponto de vista era sempre o do 
defensor dos interesses do intelectual europeu. O 
Sermão da Sexagésima é uma de suas principais obras. 
 Nela, Padre Antônio Vieira faz uma série de reflexões a 
respeito da arte de pregar, constituindo-se assim uma 
obra metalinguística, ou seja, utiliza-se do próprio 
sermão para ensinar como fazê-lo, sempre condenando 
os exageros do cultismo. Vieira era contrário aos que se 
preocupavam apenas com as palavras, esquecendo-se 
da Palavra de Deus, com letra maiúscula. 



E no Brasil???



E no Brasil?
•  
No Brasil, a população de alfabetizados era 
pequena e a vida urbana era ainda muito precária. 
Não se costuma falar de Literatura brasileira 
propriamente dita neste período. A produção 
escrita do século XVI limitava-se a um conjunto de 
relatos escritos registrando as características 
físicas, étnicas e culturais da nova terra, relaciona-
se mais às crônicas históricas que ao gênero 
literário. A esses relatos dá-se o nome de 
Literatura de Informação ou Literatura de Viagens. 
Ao lado dessa produção começaram a surgir, 
pelas mãos dos jesuítas, as primeiras ocorrências 
de prosa, poesia e teatro em solo brasileiro, mas 
ainda, a partir da visão do europeu. 



Gregório de Matos

◼ Descrevo que era Realmente 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 freqüentado olheiro,  
que a vida do vizinho, e da vizinha  
pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha,  
para a levar à Praça, e ao Terreiro. 
 
Muitos mulatos desavergonhados, 
trazidos pelos 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.



Gregório de Matos
◼ “A Jesus Cristo Nosso Senhor” 

 
Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, 
Da vossa alta clemência me despido; 
Porque, quanto mais tenho delinqüido, 
Vós tenho a perdoar mais empenhado. 
Se basta a vos irar tanto pecado, 
A abrandar-vos sobeja um só gemido: 
Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado. 
Se uma ovelha perdida e já cobrada 
Glória tal e prazer tão repentino 
Vos deu, como afirmais na Sacra História, 
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória.



Gregório de Matos

MOTE 
Para que seja perfeito 
um bem feito como em tudo, 
há de ser alto, carnudo 
rapadinho, enxuto, estreito. 
  
1 Inácia, a vossa questão, 
quem crerá, que é de uma 
preta, 
mas vós sois preta discreta, 
criada entre a discrição: 
a proposta veio em vão,  
pois a um tolo de mau jeito 
tínheis vós proposto o pleito: 
ele respondeu em grosso, 
que o como há de ser o vosso, 
Para que seja perfeito.



Gregório de Matos
Fui à missa a São Gonçalo 
Fui à missa a São Gonçalo, 
e nunca fora à tal missa, 
que esta há de custar-me a vida. 
Estava eu fora esperando, 
que o Clérigo se revista, 
quando pela igreja entrou 
o sol numa serpentina. 
Uma mulher, uma flor 
um Anjo, uma Paraninfa, 
sol disfarçado em mulher, 
e flor em Anjo mentida. 
Fui ver a metamorfósis, 
vi uma moça divina 
ocasionada da cara, 
quando arriscada de vista. 



Gregório de Matos
No ENEM
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