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• Nasceu em Itália (Roma), no século XVII, e rapidamente se expandiu para outros
países europeus, atingindo mais tarde (finais do séc. XVIII) as colónias espanholas e
portuguesas da América Latina e da Ásia.

• Ao contrário da simplicidade e serenidade do estilo renascentista, o barroco
caracteriza-se pelo movimento, pelo dramatismo e pelo exagero.

• É uma arte espectacular e faustosa que, nas igrejas, pretende atrair e• É uma arte espectacular e faustosa que, nas igrejas, pretende atrair e
impressionar os fiéis.

• No Barroco há uma exaltação dos sentimentos, a religiosidade é expressa de
forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas.

• Surgiu associado às cortes absolutistas e à Contra-Reforma - Os temas
mitológicos e a pintura que exaltava o direito divino dos reis (teoria defendida pela
Igreja e pelo Estado Absolutista) eram frequentes.

• Manifestou-se na arquitectura, na escultura, na pintura, nas artes decorativas e
também na literatura, no teatro e na música
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Arquitectos mais representativos deste estilo na Itália:
- Gian Lorenzo Bernini, o mais monumental;
- Francesco Borromini, mais original;
- Piero da Cortona.

• Principais construções: o palácio e a igreja. 
• O edifício barroco apresenta-se de forma integrada, como se fosse uma 
grande escultura, única e indivisível. grande escultura, única e indivisível. 
• Apresenta complexos traçados geométricos (formas curvas e ovais) que 
imprimem qualidades dinâmicas aos espaços e às fachadas. 
• Abandonam-se os esquemas baseados nas ordens clássicas (usados no 
Renascimento).
• A arquitectura barroca recorre ao uso de:

- colunas, frisos, frontões, arcos e cúpulas; 
- curvas e contra curvas e nichos nas fachadas. 
- baixos-relevos, pinturas, mosaicos, mármores e talha dourada,
como decoração.
- decoração abundante, relevos supérfluos 
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Características:

• extrema complexidade e dinâmica da planta (associação 

Igreja de San Carlo alle Quatro Fontane, projecta em 1665 por Borromini
É um dos mais notáveis edifícios construídos no período barroco. 

• extrema complexidade e dinâmica da planta (associação 
entre elementos rectos e elementos curvos; fachada 
visualmente dinâmica, que não deixa os espectadores 
parados)

• forma ondulante das paredes

• Curvas irracionais (curvas e contracurvas)

• Relações livres das dimensões

• Ordem colossal, por vários andares

• Exagero ornamental
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Curvas irracionais (curvas e contracurvas)
Relações livres das dimensões

Ordem colossal, por vários andares
Exagero ornamental

Igreja do Carmo, Porto Catedral de Santiago de Compostela, Espanha



Igreja da Madalena – Pico, Açores

Altar lateral


