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“O Barroco é tudo que há de mais contrário à clareza, ao tipo linear, à nitidez de 

contornos, da civilização no tempo do Renascimento.” Seria a EXPRESSÃO, nas artes, 
da profunda crise ideológica e da multiplicidade de estados de espírito do homem 
seiscentista , dividido entre a razão e a fé, entre a mentalidade em expansão e os valores 
medievais defendidos pelo Clero e pela Nobreza. A engenhosidade e a teatralidade da 
linguagem são traços marcantes do Barroco.  

Dentro do espírito de contraste, preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, 
sangrentos e repugnantes, numa tentativa de mostrar ao homem a miséria do homem 
através de vigorosas impressões sensoriais. Nascido do conflito entre EU e o MUNDO, 
o pessimismo leva a um bifrontismo do Homem Santo e do Pecador. O Mundo visível é 
fonte de prazer e de angústia, de riqueza e de miséria. A busca do prazer se torna 
angustiado, à medida que o homem tem consciência da transitoriedade de tudo. 

Esse homem traz a ânsia de viver terreno – herança renascentista – e busca a 
integração com Deus – herança medieval. 

 
Contexto Histórico 

 
• 1517 - A Reforma de Lutero diminuía bastante o poder dos padres e da Igreja. 

HERANÇA RENASCENTISTA X HERANÇA MEDIEVAL 

Busca de 
integração com 
Deus 

Conflito espiritual 
do homem do 
século XVII 

Ânsia de 

viver terreno 



• Calvino ao pregar que a prosperidade 
obtida por meio do trabalho era uma 
manifestação do favor divino impulsionou 
a burguesia para o luteranismo. 

• Em nosso Barroco, o centro econômico, 
político e social é a Bahia.  

• Expande-se a exploração do açúcar, que 
passa a ser a base de sustentação da 
colônia.  

• Consolida-se o poder colonizador, que 
prospera cada vez mais e que será preciso 
defender da infiltração européia ( 
holandeses, franceses ). 

•  O colono familiariza-se com o lucro fácil, 
com a riqueza.  

• Surgem as casas grandes e as senzalas, os 
primeiros escravos são importados da 
África e têm início as uniões entre índios, 
brancos e africanos, fazendo surgir uma 
nova sociedade.  

• Vive-se na opulência e no luxo. O jogo é cultivado como diversão ociosa. Esta 
vida em pecado faz com que os colonos temam a Deus e usem seu dinheiro 
também para a construção de capelas, igrejas, conventos e irmandades. 

•  Na Bahia e em Pernambuco do século XVII, temos o Barroco do Açúcar, em 
que a literatura se destaca como principal atividade artística. 

•  Já em Minas Gerais e no século XVIII, desenvolveu-se o Barroco do Ouro, em 
que se realçam, quantitativa e qualitativamente, a arquitetura, as artes plásticas e 
a música.  

 
 
 
Os artistas do período, de um modo geral, rebelaram-se contra a arte renascentista, que 
era contida e primava pela harmonia, simplicidade e equilíbrio simétrico. Veja a seguir 
algumas características dessa reação: 
 

• Os pintores, arquitetos e escultores barrocos conseguiram estabilizar-se em 
formas mais dramáticas e rebuscadas.  

• Os gestos e os rostos dos personagens revelam emoções 
violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no 
Renascimento. 

• Uma característica marcante da pintura barroca é o efeito de 
ilusão buscado pelos artistas.  

• Costuma-se definir o barroco europeu como a arte do 
esplendor. Há uma estreita relação entre o seu 
desenvolvimento e as riquezas das colônias recém 
descobertas.   

 
 



� Os Temas são aqueles que refletem os estados de tensão da alma humana, tais 
como VIDA e MORTE, matéria e espírito, amor platônico e amor carnal, pecado 
e perdão. 

 
 

 
O homem Barroco vivia, então em um constante conflito entre: 

 
» Céu      X     Terra 
» Divino  X     Profano 
» Prazer    X    Pecado 
» Efêmero   X   Eterno 
» Corpo   X   Alma 
» Juventude    X   Velhice 
» Pecado   X   Perdão 

 
 
 
 

O Barroco Cultista – GREGÓRIO  DE MATOS 
 
� Explora bastante as imagens visuais 
�  Rebusca a forma 
�  Vocabulário Precioso 
�  Uso Exagerado de figuras de linguagem 

 
 

Textos para análise 
 
Ofendi-vos, Meu Deus, bem  é verdade,  
É verdade, meu Deus, que hei delinqüido,  
Delinqüido vos tenho, e ofendido,  
Ofendido vos tem minha maldade.  
 
 
Maldade, que encaminha à vaidade,  
Vaidade, que todo me há vencido;  
Vencido quero ver-me, e arrependido,  
Arrependido a tanta enormidade.  
 
   
  
Arrependido estou de coração,  
De coração vos busco, dai-me os braços,  
Abraços, que me rendem vossa luz.  
   
     
Luz, que claro me mostra a salvação,  
A salvação pertendo em tais abraços,  
Misericórdia, Amor, Jesus, Jesus.  



 
Gregório de Matos “Boca do Inferno” 

Na poesia obscena-satírica, Gregório de Matos não apresenta qualquer requinte voluptuoso. Sua 
visão do amor físico é agressiva e galhofeira. Quer despertar o riso ou o comentário maldoso da 
platéia. Por isso, manifesta desprezo pela concepção cristã do amor que envolve a camada 
espiritual 

“O amor é finalmente 
um embaraço de pernas, 
uma união de barrigas, 
um breve tremor de artérias. 
Uma confusão de bocas, 
uma batalha de veias, 
um reboliço de ancas, 
quem diz outra coisa, é besta.” 

 
DEFINE A SUA CIDADE  
 
De dous ff se compõe 
esta cidade a meu ver, 
um furtar, outro foder. 
Recopilou-se o direito, 
e quem o recopilou 
com dous ff o explicou 
por estar feito e bem feito: 
por bem digesto e colheito, 
só com dous ff o expõe, 
e assim quem os olhos põe 
no trato, que aqui se encerra, 
há de dizer que esta terra 
De dous ff se compõe. 
 
Se de dous ff composta 
está a nossa Bahia, 
errada a ortografia 
a grande dano está posta: 
eu quero fazer aposta, 
e quero um tostão perder, 
que isso a há de perverter, 
se o furtar e o foder bem 
não são os ff que tem 
Esta cidade a meu ver. 
Provo a conjetura já 
prontamente com um brinco: 
Bahia tem letras cinco 
que são B A H I A, 
logo ninguém me dirá 
que dous ff chega a ter 
pois nenhum contém sequer, 
salvo se em boa verdade 
são os ff da cidade 
um furtar, outro foder. 
 
À CIDADE DA BAHIA 
Triste Bahia! Ó quão dessemelhante 
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
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 
Que fôra de algodão o teu capote! 
 
 
 

 
O Barroco Conceptista – PADRE ANTÔNIO VIEIRA 
 
� Explora a idéia, o conceito, mais que a palavra ou a imagem 
» Argumentação sutil 
» Silogismo 
» Sofisma 

 
Trecho para análise: 

 
“Ora vede: Definindo S. Bernardo o amor fino, diz assim: 
Amor non quaerit causam, nec fructum: "O amor fino não 
busca causa nem fruto". Se amo, porque me amam, tem o 
amor causa; se amo, para que me amem, tem fruto: o amor 
fino não há de ter por quê nem para quê. Se amo por que 
me amam, é obrigação, faço o que devo; se amo para que 
me amem, é negociação, busco o que desejo. Pois como há 
de amar o amor para ser fino? Amo, quia amo, como ut 
amem: amo, porque amo, e amo para amar. Quem ama 
porque o amam, é agradecido; quem ama, para que o 
amem, é interesseiro; quem ama, não porque o amam, nem 
para que o amem, esse só é fino.” 
 

Padre Antônio Vieira 

 
 
 

 
 


