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Barroco, arte da Contra-Reforma e 

do absolutismo

• Nasceu em Itália (Roma), no século XVII, e rapidamente se expandiu para outros
países europeus, atingindo mais tarde (finais do séc. XVIII) as colónias espanholas e
portuguesas da América Latina e da Ásia.

• Ao contrário da simplicidade e serenidade do estilo renascentista, o barroco
caracteriza-se pelo movimento, pelo dramatismo e pelo exagero.

• É uma arte espectacular e faustosa que, nas igrejas, pretende atrair e
impressionar os fiéis.

• No Barroco há uma exaltação dos sentimentos, a religiosidade é expressa de
forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas.

• Surgiu associado às cortes absolutistas e à Contra-Reforma - Os temas
mitológicos e a pintura que exaltava o direito divino dos reis (teoria defendida pela
Igreja e pelo Estado Absolutista) eram frequentes.

• Manifestou-se na arquitectura, na escultura, na pintura, nas artes decorativas e
também na literatura, no teatro e na música



O Barroco - Arquitectura

Arquitectos mais representativos deste estilo na Itália:

- Gian Lorenzo Bernini, o mais monumental;

- Francesco Borromini, mais original;

- Piero da Cortona.

• Principais construções: o palácio e a igreja. 

• O edifício barroco apresenta-se de forma integrada, como se fosse uma 

grande escultura, única e indivisível. 

• Apresenta complexos traçados geométricos (formas curvas e ovais) que 

imprimem qualidades dinâmicas aos espaços e às fachadas. 

• Abandonam-se os esquemas baseados nas ordens clássicas (usados no 

Renascimento).

• A arquitectura barroca recorre ao uso de:

- colunas, frisos, frontões, arcos e cúpulas; 

- curvas e contra curvas e nichos nas fachadas. 

- baixos-relevos, pinturas, mosaicos, mármores e talha dourada,

como decoração.

- decoração abundante, relevos supérfluos 



Barroco - Arquitectura

Características:

• extrema complexidade e dinâmica da planta (associação 
entre elementos rectos e elementos curvos; fachada 
visualmente dinâmica, que não deixa os espectadores 
parados)

• forma ondulante das paredes

• Curvas irracionais (curvas e contracurvas)

• Relações livres das dimensões

• Ordem colossal, por vários andares

• Exagero ornamental

Igreja de San Carlo alle Quatro Fontane, projecta em 1665 por Borromini

É um dos mais notáveis edifícios construídos no período barroco. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Noto_San_Carlo_Borromeo.jpg


Barroco



Curvas irracionais (curvas e contracurvas)

Relações livres das dimensões

Ordem colossal, por vários andares

Exagero ornamental

Igreja do Carmo, Porto Catedral de Santiago de Compostela, Espanha



Igreja da Madalena – Pico, Açores

Altar lateral



Barroco - Escultura

• Na escultura barroca procura-se explorar o dramatismo das figuras 

representadas, pretende-se suscitar os sentimentos do observador.

• Características: 

- movimento;

- expressão de sentimentos fortes (dor, sofrimento, paixão);

- Intenso dramatismo 

- Expressões faciais teatrais 

- Destaque  das características individuais, cabelos, músculos, 

lábios…

- volume: grande exagero das formas.

Escultor mais emblemático: Gian Lorenzo Bernini



Êxtase de Santa Teresa d’Ávila

O ÊXTASE SANTA TERESA D’ÁVILA, escultura realizada entre 1645 e 1653, em mármore e 

bronze dourado. Encontra-se na capela Cornaro, igreja de Santa Maria Vitória, Roma.

Representa o êxtase místico de Santa Teresa de Jesus.

Nela podemos observar: jogo de mármores e de dourados

inúmeras linhas ondeantes e de fuga;

o corpo da santa e a seta em diagonais opostas. 

as características da escultura barroca

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

Escultura barroca plena de sensualidade e movimento.



Barroco - Escultura

Glória, acima da Cathedra Petri, obras de Bernini 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Cathedrapetri+gloria.jpg


Barroco - Pintura

Características:

• Uso de cores quentes (amarelos, vermelhos, dourados);

• Recurso a jogos de luz e sombra para realçar emoções das personagens e dar a 
ilusão de profundidade;

• Composição com numerosas personagens;

• Atitudes movimentadas e irracionais; 

Inovação:

•Pintura em trompe l'oeil, aplicada em paredes e tectos (Trompe l'oeil - técnica artística que,
com truques de perspectiva, cria uma ilusão óptica mostrando objectos ou formas que não existem
realmente).

•Temas:

•Religião;

•Mitologia;

•Retrato – cuja arte se acentuou;

•Vida familiar;

• Natureza-morta; 

•paisagens pitorescas, por vezes sem personagens.

Pintores:

Rubens; Rembrandt

Vermeer; Velázquez

Caravaggio



Piero da Cortona, The Triumph of Divine Providence (1633-39) Fresco Palazzo Barberini, Rome





http://www.ricci-art.net/img005/202.jpg


Barroco espanhol

• O exagero do Barroco espanhol é

bem visível neste detalhe da

«transparência» - uma grande

profusão de anjos.

•Obra de Narciso Tomé, 1721. Catedral de Toledo, Espanha

http://www.moleiro.com/base.php?libro=AB&idioma=pt


Velázquez



Diego Velázquez

http://www.ricci-art.net/img005/190.jpg
http://www.ricci-art.net/img005/201.jpg


Diego Velázquez



The Count-Duke of Olivares on 

Horseback* (1634) 

The Surrender of Breda* (bef 1635) 

Diego Velázquez

http://www.ricci-art.net/img005/192.jpg


Diego Velázquez

• Diego Velázquez, Los Borrachos



Características gerais do barroco

• Tem o intuito de despertar emoções no espectador e como
elementos geradores de emoções intensas, serve-se de:

• O uso das curvas e contracurvas, das espirais (colunas
retorcidas) e dos movimentos ascendentes com predomínio
das linhas diagonais. (procura do movimento e do infinito)

• A utilização de fortes contrastes de claro e escuro para
enfatizar a luz e a cor;

• A dramaticidade dos êxtases dos santos.

• A arquitectura - totalmente integrada com a pintura e a
escultura – que recorre às colunas torsas acrescidas de
elementos escultóricos e à pintura ilusionista dos tectos,
dando-nos a impressão de ver o céu, tal a aparência de
profundidade conseguida;

• exagerada riqueza ornamental, ausência de espaços vazios e 
o gosto pela teatralidade.



Barroco em Portugal

Período áureo: reinado de D. João V

Condições favoráveis:

• Ouro brasileiro

• Poder absoluto do rei

• Presença de artistas estrangeiros no país, a convite do rei

• Principais expressões artísticas do barroco em Portugal:

• Arquitectura

• Talha dourada

• Azulejo

• Pintura

• Escultura

• Literatura

• Música



Arquitectura
Principais Obras:

Convento de Mafra

Torre dos Clérigos

Basílica de Santa Engrácia

Aqueduto das Águas Livres

Biblioteca Joanina

Solar de Mateus

Principais Nomes:

Johann Friedrich Ludwig (Ludovice) – alemão 

Nicolau Nazoni - italiano



Biblioteca Joanina



CONVENTO-PALÁCIO DE MAFRA



Biblioteca do Convento de Mafra



Igreja de S. Francisco – Porto

Talha dourada



Igreja de S. Francisco – Porto



Coches

http://biztravels.net/biztravels/pictures.php?id=452


Torre dos Clérigos 



Palácio de Mateus



Outros nomes

• Pintura – Josefa de Óbidos; Vieira Lusitano.

• Escultura – Machado de Castro.

• Literatura – Padre António Vieira.

• Música – Carlos Seixas.



Josefa de Óbidos
• Josefa de Óbidos, nasceu em Sevilha, Fevereiro de 1630 e morreu em 

Óbidos, a  22 de Julho de 1684. Nascida em Espanha, viveu e produziu 

em Portugal, para onde viera com aos 4 anos. 

Natividade (c. 1650-60) 



Machado de Castro



Na Música

• Carlos Seixas 
nasceu em Coimbra 
em 1704 e aqui 
iniciou a carreira, 
sucedendo a seu 
pai, Francisco Vaz, 
nas funções de 
organista da Sé, 
apenas com 14 
anos de idade. Não 
tardou a deslocar-se 
para Lisboa, logo 
ocupando o mesmo 
cargo na Sé 
Patriarcal, o que o 
tornava também 
organista e cravista
da Capela Real e da 
corte, tarefas que 
assegurou até ao 
seu prematuro 
falecimento, em 
1742. 


