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O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a 
música na Europa do século XVII. 
Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações 
sociais, é chamada de "barroca". O final do século XVI e  início do século XVII 
tem como marcas a ocorrência de conflitos de natureza política, econômica, 
social e, principalmente , religiosa na Europa.  

Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de 
grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas 
riquezas da colonização. 

As principais características do Barroco 
• Arte rebuscada e exagerada; 
• Valorização do detalhe; 
• Dualismo e contradições; 
• Obscuridade, complexidade; 
• Barroco literário: cultismo e conceptismo. 

 
A arte barroca na Europa 
O estilo barroco teve início na Itália sendo, posteriormente, desenvolvido em 
outros países europeus na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na 
literatura. 

O Barroco na Itália 
A Itália foi considerada o berço do Renascimento e da arte barroca onde 
diversos artistas se destacaram. 

1. Caravaggio (1571-1610) 
Caracterizado pela rudez de suas obras, Caravaggio pintou temas religiosos 
onde explorava o contraste entre luz e sombras. 

Destacam-se: "A Captura de Cristo", "Flagelação de Cristo", "A Morte da 
Virgem", "A Ceia de Emaús", "Davi com a cabeça de Golias", "Flagelação de 
Cristo". 

https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-historico/
https://www.todamateria.com.br/caravaggio/


A Ceia de Emaús (1601), de Caravaggio 
2. Bernini (1598-1680) 

Bernini foi um escultor e arquiteto italiano. Suas obras encontram-se em Roma 
e no Vaticano, entre elas: a "Praça de São Pedro", "Catedral de São Pedro", "O 
Êxtase de Santa Teresa", "Busto de Paulo V" e "Castelo de Santo Ângelo". 

https://www.todamateria.com.br/gian-lorenzo-bernini/


O Êxtase de Santa Teresa (1647-1652), de Bernini 
3. Borromini (1599-1667) 
Francesco Borromini foi arquiteto e escultor italiano. Entre suas obras 
destacam-se: a "Catedral de São Pedro", "Sant'Agnese in Agone", "Palazzo 
Spada", "Palazzo Barberini", "Sant'Ivo alla Sapienza" e a "Igreja de San Carlo 
alle Quattro Fontane". 



Sant'ivo alla Sapienza (1642-1660), de Borromini 
4. Andrea Pozzo (1642-1709) 
Pozzo foi arquiteto, pintor e decorador italiano. Entre suas obras estão: 
"Glorificação de Santo Inácio", "Anjo da Guarda", "A Apoteose de Hércules", o 
teto do "Salão Nobre do Palácio Liechtenstein", em Viena, e a "Falsa Cúpula de 
São Francisco Xavier". 



Falsa Cúpula de São Francisco de Xavier (1676), de Andrea Pozzo 
Saiba mais sobre a Arte Barroca. 

O Barroco na Espanha 
A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram: 
Quevedo, Gôngora, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, 
Gracián e Mateo Alemán. 
Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da 
Europa a partir da segunda metade do século XVII. 

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


 
 

O Barroco no Brasil 
O Barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas, no fim do século 
XVI. Só partir do século XVII, generaliza-se nos grandes centros de produção 
açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. 

https://www.todamateria.com.br/barroco-no-brasil/


Passada a fase do Barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no 
século XVIII a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho (1738-1814) 
elaborou uma arte profundamente nacional. 

Cena da Paixão de Cristo no Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em 
Congonhas (MG). Essa obra foi produzida por Aleijadinho entre 1796 e 1799 
Nessa época, não havia no Brasil condições para o desenvolvimento de uma 
atividade literária propriamente dita. O que se viu foi alguns escritores se 
espelhando nas fontes estrangeiras, geralmente nos portugueses e espanhóis. 

Principais Autores Barrocos do Brasil 
Os principais escritores brasileiros desse período foram: 

• Bento Teixeira (1561-1618) 
• Gregório de Matos (1633-1696) 
• Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711) 
• Frei Vicente de Salvador (1564-1636) 
• Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica (1704-1768) 

https://www.todamateria.com.br/aleijadinho/
https://www.todamateria.com.br/gregorio-de-matos/

