




 Estilo Artístico do Ocidente1600 até Séc.XVII. 

 Estilo difícil de se definir: 

 Diversidades religiosas, políticas, sociais, culturais... 

 O Homem vive crise de identidade, dividido entre o 
paganismo (em declínio) e a óptica da fé. 

 Exalta os sentimentos da crença, a religiosidade 
dramática, intensa, que envolve emocionalmente.  

 Retoma alguns aspectos do misticismo medieval numa 
visão teocêntrica do mundo. O movimento nasce em 
Roma, capital do Catolicismo. Faz parte de um 
processo histórico denominado contrarreforma . É um 
movimento que abrange todas as formas de arte. 

 

 



 Barroco significa: “pérola irregular” 
 No final de séc. XVII começo a ser utilizada para designar uma 

conversa pedante, ou algo extravagante, desarmônico 
 Roma era a capital do mundo católico – a cujos ideais o barroco 

serviu espetacularmente –e também o cenário privilegiado dos 
principais debates estéticos envolvendo artistas como Bernini, 
Borromini e Caravaggio. 

 O Barroco vem acompanhado de uma mudança profunda na 
mentalidade europeia. As verdades perpetuadas até então, como 
ser a Terra, o consequentemente o homem o centro do Universo, 
começavam a ser questionadas pelas pesquisas científicas de 
Kepler e Galileu. Estudos sobre o Sistema Solar e sobre a 
formação dos planetas, a filosofia, passam a questionar a 
insignificância do homem diante do Universo. 

 Descartes valorizou a razão como a melhor forma  de analisar a 
vida. Essa mudança de mentalidade pode ser traduzida, no 
campo da arquitetura e das artes plásticas, no interesse pelo 
mundo sensorial diante do intelectual. 
 
 
 



 O Barroco é expressão sentimental, destinada a enviar 
mensagens que atuam no ânimo do expectador. 

 Barroco significa: “pérola irregular” 
 O protestantismo se alastra pela Europa e a Igreja católica, que 

vive um período crítico,  tenta conter seu avanço. Muito embora 
o barroco não tenha sido arte exclusivamente comprometida 
com a contrarreforma. 

 É necessária uma reforma para validar o poder do clero e 
combater as novas religiões. 

 A arte barroca converteu-se em eficaz instrumento de 
propaganda religiosa que ilustrava a verdade do dogma 
formulado no Concílio de Trento (1545 a 1563), convocado pelo 
Papa Paulo III. “ Concílio da Contrarreforma” por ter tentado 
reafirmar o poder da Igreja e a autoridade do Papa. A Arquitetura 
de Roma e suas Igrejas correspondem, naquele momento, à 
exaltação desta autoridade. 
 



 O Séc. XVII coincide com a consolidação das 
monarquias absolutistas, para as quais a arte 
também foi um meio de exibição e 
consolidação de seu poder. A cidade era o 
cenário da autoridade real, assim como da 
autoridade da Igreja, fazendo do Barroco um 
estilo urbano. A cidade converte-se em um 
cenário arquitetônico. 

 



 O Barroco foi concebido para gerar uma ilusão 
sensorial que cative e emocione. Para isso os 
arquitetos seguiram regras: 

 a)Cor e textura: importância na escolha dos 
materiais, já que o objetivo é produzir a 
impressão de enriquecimento e ostentação; para 
isso são utilizados mármores coloridos, 
combinados com metais e elementos dourados. 

 B)Sentido rítmico nas fachadas e nos muros, com 
efeitos dinâmicos obtidos por meio de curvas 
côncavas e convexas que buscam a continuidade 
espacial, há ainda elementos que criam ilusões 
ópticas, efeitos de luz e sensação de que certos 
elementos arquitetônicos estão flutuando em 
relação ao resto da construção, caso por exemplo 
das cúpulas 



 C)A complexidade do repertório formal, que 
supõe uma escala gigantesca, monumental, 
além de colunas salomônicas e entalhamento 
em curvas. 

 D) a Profusão decorativa, com abundância de 
motivos vegetais, cortinagens e elementos 
sobrepostos à estrutura, ainda que cumpram, 
muitas vezes, funções meramente 
cenográficas. 

 A conclusão da Basílica de São Pedro é um 
símbolo desse período.  



 Arquiteto e escultor que projetou e excutou grande 
parte das grandes obras produzidas em Roma. 

 São Pedro começou a ser erguida no renascimento, 
envolvendo artistas com Michelangelo que fez o 
projeto original da catedral, e Rafael. Com a 
Basílica, a Igreja planejava construir o templo mais 
suntoso do mundo. Bernini assumiu a obra depois 
da morte de Carlos Maderno, no momento em que 
o Papa Urbano(1621/1644) foi escolhido e o 
transformou em artista oficial da Igreja e da cidade 
de Roma. 



 Executou o dossel do altar principal. 
 Esculpiu a estátua de São Longino. 
 Supervisionou a riquíssima decoração em 

mármore no interior da Igreja. 
 Construiu o túmulo do Papa Urbano VIII. 
 Foi afastado de São Pedro com a morte de seu 

protetor. Construiu então: 
 A Fonte dos Quatro Rios (1648/1651) Piazza 

Navona (a mais bela). Depois da morte de 
Inocêncio X, assumiu Alexandre VII, e Bernini 
volta para Basílica, criando a extensa colunata 
que envolve a praça. 
 



 Arquitetura e escultura caminham juntas no 
barroco italiano, como com Bernini, que uniu as 
duas artes para projetar as tumbas papais. 

 De qualquer forma, integrada ou não à arquitetura 
a escultura italiana do séc. XVII apresenta grande 
diversidade de temas. Há esculturas ornamentais, 
alegóricas, ou mitológicas. O material mais usado 
é o mármore (por sua cor e textura) o segundo é p 
bronze. Formalmente trata-se de uma escultura 
naturalista, carregada de expressividade nos 
gestos, que insinua movimento e possui energia e 
vitalidade formando composições complexas e 
teatrais, que transmitem ao observador grande 
instabilidade. 



 O Baldaquino é dos locais mais impressionantes da Basílica de São Pedro,  criou, para o 
altar papal acima do túmulo de São Pedro, uma obra prima técnica e artística para o 
Papa Urbano VIII Barberini. 

 Trata-se de um alto baldaquino de bronze dourado, de quase 30 metros de altura, 
construído de 1624 a 1633. De plintos em mármore, que mostram o escudo de armas 
do papa, erguem-se quatro colunas torcidas que suportam o peso do baldaquino com 
um globo e uma cruz. O desenho é exuberante, cheio da energia e movimento próprios 
ao Barroco, a solução ideal para o imenso espaço aberto no interior pelo domo central. 

 Para obter bronze suficiente o papa ordenou derreter bronzes antigos do Panteão, 
fazendo com isso o povo de Roma dizer: «O que os bárbaros não conseguiram fazer, 
fizeram os Barberini...»  

 A Cadeira de São Pedro, ou Cathedra Petri, construída por Gian Lorenzo Bernini de 1656 
a 1666, tem 20 metros. Escultura enorme de mármore e bronze e estuqye dourado, foi 
colocada na abside para o Papa Alexandre VII e contem a relíquia mais preciosa da 
basílica, a cathedra Petri, ou cadeira de São Pedro (na verdade, trata-se do trono em 
madeira em que o Carlos o Calvo foi coroado imperador em 875). No alto há putti ou 
meninos com as insígnias papais e uma multidão de anjinhos entre raios de bronze 
dourado. A Cátedra glorifica o ofício de papa, pois o representante de Deus aparece 
como o elo entre o céu e a terra. 
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Baldaquino e Catédra de São Pedro 





 Foi o maior escultor do barroco italiano. 
Mesclou peculiarmente duas grandes 
influências: a obra de Michelangelo e as 
imagens helenísticas que via no acervo do 
Vaticano. 

 

 Vejamos “Davi” escultura que se encontra em 
Roma na Galeria Borghese 
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 Davi (1623-1624), é uma obra de enérgico 
movimento centrífugo. 

 Em Apolo e Dafne (1621-1622) que veremos 
a seguir, na qual se lê o relato de Ovídio nas 
Metamorfoses: Dafne começa a se 
transformar em um pé de louro quando 
alcançada por Apolo. Uma metáfora dos 
desejos, que se desfazem no momento em 
que nos aproximamos deles, e de um mundo 
em constante mudança. 
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 Jogo de luzes e movimento ímpar, 
especialmente nas roupas. 

 Igreja de Santa Maria Della Vittória em Roma. 

 Santa Teresa, quando desfalecida, parece 
flutuar próxima a um Anjo triunfante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 A pintura barroca italiana adquire muita 
importância no mundo católico. 

 È destinada a familiarizar o fiel com a visão 
do sobrenatural e com os temas que 
ressaltam a glória do poder divino. 

 Paralelamente também se refletiu natureza 
morta, vaidades mundanas, triunfos humanos 
mitologia,etc.. 

 

  
 

 



 

 Caravaggio, personalidade rebelde, biografia 
cheia de escândalos contribuiu para 
perpetuar sua imagem de pintor maldito e 
anticlássico. 

 Mestre do “claro-escuro”, buscou intensos 
contrastes de luzes e sombras, que reforçam 
os gestos dramáticos de seus personagens. 
Esta técnica de iluminação, onde as figuras 
surgem no meio das sombras, é conhecida 
como “tenebrismo”. 

 

   

 



 A caracterização física dos santos que ele 
pintava é crua e sem firulas: eles sentem 
fome, medo e cansaço, e sua expressão facial 
demonstra isso. Podem ter os pés sujos de 
barro e as vestes amassadas: são santos e 
comunicam-se com o céu, mas vivem na 
terra e passam por dramas humanos. 

 



 São Jerônimo – O Sacrifício de Isaac (Galleria Degli Uffizi)- 
Judite e holofernes (GNAA/Roma) – A Dúvida de São Tomé  



 

 A aparência de realidade que o artista propõe e 
resolve sobre um espaço plástico – a tela – se 
parece com a própria realidade e com frequência 

emprestou dela seus modelos. 

 Os efeitos e reflexos de luz deviam ser decididos 
com antecedência. O pintor optou pelo contraste 
entre as formas e os fundos, de modo que, mais do 
que ausência de luz, existe a escuridão como 
ponto de partida. Na época, a opção de dar 
destaque à luz foi uma revolução. As figuras 
emergem do fundo escuro e a luz decide seu lugar 
e seu papel na representação do tema. 

 

 





 

 

 

 

  



“Nasce o Sol, 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. 

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 

 

Gregório de Matos 

 


