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INTRODUÇÃO

Vitrais

O barroco, no Brasil, foi introduzido pelos missionários 

católicos que trouxeram o novo estilo como instrumento 

de doutrinação cristã. Desenvolveu-se do século XVII ao 

início do século XIX. (1600 – 1800).



EXPRESSÕES DO BARROCO BRASILEIRO

Vitrais

No Brasil, esse estilo é claramente

associado à religião católica, há inúmeras

igrejas construídas segundo os princípios

barrocos. Há também muitas outras

construções: prédios públicos , moradias,

chafarizes (são construções que fornecem

água a população ou servem de

ornamento, fontes).



A ESCULTURA COMPLEMENTANDO A ARQUITETURA

Vitrais

TALHAS –ornamentos esculpidos em madeira, mármore,

marfim ou pedra – são muito presentes nas igrejas

barrocas brasileiras.

 Aparecem em altares, arcos, tetos e janelas,

recobrindo praticamente todo o interior da construção.

 Podem ter motivos florais, figuras de anjos, espirais;

formas que sugerem movimento e quebram a

monotonia das linhas retas.

 As de madeira com varias cores, são chamadas

policromadas.



TALHAS DOURADAS

Vitrais

As talhas mais vistosas são as douradas, 

revestidas por uma fina película de ouro. 

Em algumas igrejas, a talha se combina 

com a pintura, como na Igreja de São 

Francisco de Assis em Ouro Preto.



AZULEJOS, MAIS QUE DECORAÇÃO

Vitrais

Grandes painéis azuis e brancos com cenas

religiosas, figuras mitológicas ou ainda cenas

históricas.

• Retratavam cenas religiosas, figuras mitológicas

ou, ainda cenas históricas ou da literatura,

formadas pela junção de muitos azulejos.

• Forma de transmitir à população de maioria

analfabeta, mensagens religiosas e histórias

bíblicas.

• As molduras de azulejo do painel: parecem as

colunas e as partes mais altas das fachadas das

igrejas barrocas.



O BARROCO DA PRIMEIRA CAPITAL DO PAÍS

Vitrais
Na segunda metade do século XVII, Salvador era o centro

econômico da região mais rica do Brasil e também a

capital do país. Aí encontramos igrejas riquíssimas, como

a de São Francisco.

Observe, na imagem as linhas curvas lembrando flores e

conchas. Veja ainda as linhas contorcidas. Na fachada da

igreja, as inúmeras figuras de santos, anjos e motivos

florais esculpidos em pedra.



O BARROCO DE UMA REGIÃO POBRE: SÃO PAULO

Vitrais

São Paulo permaneceu estagnada por todo o século

XVIII, e as ordens religiosas apenas ergueram modestas

igrejas barrocas.

Esculturas muito simples: em razão da pobreza da

cidade, nenhum artista de renome ia para lá. Por isso as

imagens são, em geral, rústicas, primitivas, feitas de barro

cozido.



A PINTURA BARROCA EM SÃO PAULO

Vitrais

Também traz traços de simplicidade. Observe a

simplicidade da pintura de Frei Jesuíno do Monte Carmelo

(1764-1818). O pintor paulista mais conhecido do período.


