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Barroco (1601-1768) 

o contraste em foco

Prosopopéia, 
Bento Teixeira

Origem do nome:

Vem do termo francês 
barroque que significa 

bizarro, esquisito,
extravagante.

Objetivo:

Impressionar o 
espectador, envolvendo-o 

espiritualmente 
com a obra de arte.

Prof. Henrique Landim

O projeto literário:

 FUSIONISMO, termo que traduz a oposição entre as mentalidades opostas
(visão medieval x renascentista), na pintura se cria o contraste entre claro e
escuro, na literatura o sacro e o profano (antíteses)

Exemplificando

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.
(Gregório de Matos)

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, Rembrandt

Exemplificando

 Ornamentação com a linguagem expressa por meio de:

O projeto literário:

1. Antítese
2. Comparação
3. metáfora
4. Hipérbole
5. Hipérbato
6. Paradoxo

Rebuscamento com a
linguagem expressa na
Literatura a ânsia de
impressionar o leitor.

 Feísmo, tendência barroca que explora a miséria da condição
humana, tendência marcada por situações dolorosas

O projeto literário:

Exemplificando

A caminho para o calvário, Alejadinho

As correntes do Barroco:
 Em um mesmo texto é possível encontrar as duas tendências
barrocas atuando simultaneamente:

Cultismo Conceptismo

Também chamada de 
Gongorismo, se dá 

por meio do jogo de 
palavras, isto é, pelo 

uso intenso das 
figuras de linguagem 
a fim de impressionar 

o leitor.

Tendência conhecida 
como Quevedismo, 
opera-se por meio 

raciocínios ágeis a fim 
de convencer o leitor 

de algo (jogo de 
idéias).

LEITURA:
MORALIZA O POETA NOS OCIDENTES DO  SOL A INCONSTÂNCIA DOS BENS DO MUNDO

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)
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LEITURA:
O pó futuro, em que nos havemos de converter, é visível à vista, mas o

pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A

resposta a essa dúvida será a matéria do presente discurso.

[...] Sois pó, e em pó vos haveis de converter, – Sois pó, é a presente;

em pó vos haveis de converter, é a futura. O pó futuro, o pó em que nos

havemos de converter, vêem-no os olhos; o pó presente, o pó que somos,

nem os olhos o vêem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a

Igreja que hei de ser pó: In pulverem reverteris, não é necessário fé nem

entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o

estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas

pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo o que ali há é o

nada que havemos de ser: tudo pó. [...] De sorte que para eu crer que hei

de ser pó, não é necessário fé, nem entendimento, basta a vista.

Mas que me diga e me pregue hoje a mesma Igreja, regra da fé e da

verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente:

Pulvis es? Como o pode alcançar o entendimento, se os olhos estão vendo o

contrário? É possível que estes olhos que vêem, estes ouvidos que ouvem, esta

língua que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam

e pisam, tudo isto, já hoje é pó: Pulvis es? Argumento à Igreja com a mesma

Igreja: Memento homo. A Igreja diz-me, e supõe que sou homem: logo não sou

pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não.

Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó

entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem

que sou homem: Memento homo, como me pregam que sou pó: Quia pulvis

es? Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução

esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela será a matéria do nosso discurso.

Para que eu acerte a declarar esta dificultosa verdade, e todos nós saibamos

aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela Senhora, que só

foi exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. (“Sermão de Quarta feira

de Cinzas”, de Padre Antônio Vieira).

AUTORES:

1 – Gregório de Matos Guerra (Boca
do inferno)

Poesia pode ser divida em

a) Poesia de circunstância (satírica e
encomiástica)

b) Poesia amorosa (lírica e erótico-irônica)
c) Poesia religiosa

AUTORES:

2 – Padre Antônio Vieira

ESTRUTURA DOS SERMÕES

O estilo adotado por Padre Antônio Vieira para escrever os seus Sermões é
o de concepção, ou seja, seu estilo de escrita discursiva para os sermões era
conceptista.

Isso quer dizer que eles eram escritos para privilegiar a retórica (fala) e o
encadeamento das ideias, opiniões e conceitos, baseados numa concepção
lógica com a intenção de passar ensinamentos, levar à reflexão, a
evangelizar e a catequizar.

Os Sermões eram divididos da seguinte forma:

Intróito ou Exórdio
O intróito ou o exórdio equivale ao início ou à introdução dos sermões, onde nos
são apresentadas as ideias principais do discurso, uma espécie de apresentação
da temática que será desenvolvida através do sermão.

Desenvolvimento ou argumento
No desenvolvimento ou argumento, o sermão entra no desenvolver das ideias
principais da temática do texto, são os argumentos apresentados pelo Padre para
nos convencer ou nos mostrar o sue ponto de vista, sempre com a intenção de
fazer as pessoas refletirem e a pensarem sobre o assunto abordado, ou seja,
resumidamente, pode-se dizer que é a defesa de uma ideia com base na
argumentação do autor do texto.

Peroração
A peroração é a conclusão do sermão, ou seja, a parte final onde o autor do texto
expressa sua opinião definitiva sobre o assunto, onde conclui o seu pensamento.
“Humildade essencialmente é o conhecimento da própria dependência, da
própria imperfeição e da própria miséria”. (Sermões, “Homem”).

Praça da Igreja de São Pedro, no Vaticano.
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Baldaquino da Basilica São Pedro, de Bernini “David”, de Bernini

Cristo a caminho do Calvário, de Alejadinho


