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Protagonistas do Barroco

Michelangelo



Rafael de Sanzio



Última Santa Ceia – Leonardo da 
Vinci



Esquema da Obra





Última Santa Ceia - Tintoretto







Origem do Termo  

1860- USADA NA 
LITERATURA E COM O 

TEMPO PASSOU INDICAR 
OUTRAS LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS.

ETIMOLOGICAMENTE : -EURRUCA - ELEVAÇÕES 
DE UM TERRENO .

-BARRUECAS OU 
BAROQUES – PÉROLAS 

DEFEITUOSAS



Características da  Pintura
• Ruptura com as regras renascentistas.
• Composição em diagonal.
• Cores naturais.
• Contraste claro/escuro.
• Justaposição de elementos no quadro
• Intensidade de formas curva e sinuosas.
• Uso de códigos simbólicos.
• Inspiração no popular
• Temas dramáticos.



• Exacerbação na expressão dos 
sentimentos- quaisquer que sejam, 
mesmo naqueles meramente decorativos.



• Dinamismo e a síntese das formas- além 
de dinâmicas e movimentas, as formas 
são feitas ou construídas sob acentuado 
espírito de síntese sem o gosto da 
minúcia que havíamos encontrado, por 
exemplo, entre os pintores góticos.



• Realismo de inspiração popular- são mais 
verdadeiros e realistas. Atração pelo 
pitoresco, exótico, mórbido, até mesmo 
pelas deformidades e anomalias físicas



Tomé Incrédulo – Caravaggio (1602-03) –
as personagens da Bíblia são plebeias. 



Crucificação de São Pedro-
CARAVAGGIO

• Usa um fundo sempre 
raso, obscuro, muitas 
vezes totalmente escuro e 
agrupar a cena em 
primeiro plano com focos 
intensos de luz sobre os 
detalhes, geralmente os 
rostos. Este uso de 
sombras e luz é uma das 
suas técnicas mais 
marcantes, que nos atrai 
para dentro da cena.



Ceia de Emaús- Caravaggio 



Detalhe da Obra



Detalhe



CARAVAGGIO





A

A Conversão de São Paulo



Judih Decapita Holofernes       
ARTEMÍSIA







Davi com a Cabeça de Golias







CENAS MITOLÓGICAS



Medusa



Narciso



Baco



Teto Barroco



Êxtase de Santa Teresa (1644-47). 
Bernini



Capela Cornaro, Igreja de Santa Maria della Vittoria, 
Roma.





Fragmento do relato de Santa 
Teresa

“um anjo do lado esquerdo, de aparência 

muito bela... ele segurava um dardo de 
ouro, em cuja ponta de ferro escapava uma 
chama. Ele atravessou meu coração com 
aquilo. Depois me deixou completamente 
extasiada pelo amor de Deus...”.  - a flecha 
na escultura está apontando para seu baixo 
dorso.



Santa Teresa d’ Avila





APOLO e DAFNE

APOLO e DAFNE





Renascimento -DAVI 
Barroco - DAVI



BARROCO 
NOS PAÍSES BAIXOS



Moça com Brinco de Pérola ,Vermmer



NATUREZA MORTA- Zurbaran



O Mendigo- Murilo 



Georges La Tour





Velásquez 



Velha Fritando Ovos – Velásquez 



Velásquez





Rembrant



BARROCO nos PAÍSES 
BAIXOS

• Países  do Norte da Europa.
• Uso do contraste claro -escuro para 

acentuar as características dos objetos e 
modelar a cena.

• Diagonal para dar ênfase ao movimento.
• Temas do cotidiano, cenas domésticas e 

natureza-morta.


