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 RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar algumas influências fortes do 

Barroco nos dias atuais, simples detalhes que nos passam despercebidos 

todos os dias, o Barroco nos deixou uma herança tão grande que após tantos 

anos ainda existe traços marcantes, sendo eles presentes na Literatura 

Contemporânea, na moda atual, em músicas e na Arte Contemporânea. Na 

atualidade assim como na época do Barroco o homem ainda é assombrado por 

dúvidas sobre a existência do céu e do inferno, ainda precisa escolher entre o 

corpo e a alma e a religião ainda é fonte de grande controvérsia e polêmica. O 

trabalho a seguir mostrará os pontos que apresentam a influencia do Barroco 

nos dias de hoje. Foi desenvolvida uma pesquisa mostrando o grau de 

conhecimento das pessoas sobre o assunto. Apresentamos pra isso as 

influências deste movimento, na literatura, moda, arte contemporânea e na 

música popular brasileira. O Barroco está fortemente ligado ao mundo 

contemporâneo, mesmo com o passar de tantos anos, existem influências 

claras a esse respeito.  

 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar algumas influências fortes 

do Barroco nos dias atuais, simples detalhes que nos passam despercebidos 

todos os dias, o Barroco nos deixou uma herança tão grande que após tantos 

anos ainda existe traços marcantes, sendo eles presentes na Literatura 

Contemporânea, na moda atual, em músicas e na Arte Contemporânea. 

Na atualidade assim como na época do Barroco o homem ainda é 

assombrado por dúvidas sobre a existência do céu e do inferno, ainda precisa 

escolher entre o corpo e a alma e a religião ainda é fonte de grande 

controvérsia e polêmica. 

 Procurou-se para esta pesquisa fontes confiáveis, que proporcionaram 

ainda mais curiosidade estímulo para elencar as semelhanças ou influências 

desse movimento artístico que deixou grandes marcas na história.  

Mas o porquê se pesquisar Barroco?  

O Barroco está fortemente ligado ao mundo contemporâneo, mesmo com o 

passar de tantos anos, existem influências claras a esse respeito.  

 OBJETIVOS 
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  Verificar quais características do barroco se fazem presentes na 

atualidade. Fazer um contra ponto entre Barroco e Contemporaneidade. 

Descobrir as influências barrocas em cada segmento artístico, como a 

Literatura, a música e a Moda. 

 METODOLOGIA 

 O método de pesquisa escolhido neste estudo foi pesquisa bibliográfica, 

que é elaborada a partir de material já existente, ou seja, já publicado. 

 A pesquisa é o passo inicial na construção de uma investigação. 

Segundo SEVERINO (2007), pesquisa é o conjunto de procedimentos 

sistemáticos e tem como objetivo encontrar soluções para problemas mediante 

a utilização de métodos científicos. 

Realizado por meio de pesquisas em livros e materiais disponíveis na internet, 

a pesquisa bibliográfica é uma das principais técnicas de coleta de dados. E 

abrange a leitura, análise de textos e interpretação de todos os textos lidos e 

pesquisados. 

Para esta pesquisa foram utilizados materiais referentes ao Barroco e su 

influência na vida contemporânea. 

 DESENVOLVIMENTO 

Breve História das Origens do Barroco no Brasil.. 

O movimento artístico barroco iniciou-se na Itália no século XVII, e não 

tardou a se espalhar por outros países da Europa. Foi uma época de conflitos 

espirituais e religiosos, assim cita PINHEIROS (2013). 

Fez sua aparição no Brasil no início do século XVII, introduzido por 

missionários católicos, especialmente jesuítas, que tinham a finalidade 

de catequizar e aculturar os povos indígenas de acordo com a cultura 

portuguesa, que aqui habitavam desde 1500. 

  Neste panorama, em que a vida cultural ainda não tinha se 

desenvolvido, alguns críticos literários como RAMOS (1977) indica que não 

existia um movimento barroco brasileiro, os principais escritores citados como 

ícones deste momento, nos quais se percebe nítidas influências dos artistas 

espanhóis e portugueses, produziram no Brasil obras com elementos barrocos, 

mas não um Barroco legitimamente brasileiro. ARAÚJO (2014) 

Para elucidar a importância dessas características segue abaixo quadro 

com as principais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Missionário
https://pt.wikipedia.org/wiki/Católico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesuíta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catequese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aculturação
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LITERATURA 

Uso de recursos como antítese 

 Metáforas 

Paradoxo e sinestesia 

Pessimismo 

Linguagem rebuscada e obscura 

Intensidade, com presença da hipérbole; 
Contraste; Oposições. 

 
 
 

NAS OBRAS, PINTURAS 
E ESCULTURAS: 

Detalhistas; 

Rebuscadas; 

Expressão de sentimentos da vida e do ser 
humano; 

Presença de curvas e detalhes decorativos 
(como por exemplo: flores, conchas, folhas e 
ramos). 

Temas ligados à mitologia grega e romana. 

Valorização das cores, sombras e luzes. 

Caráter religioso 

Entre os artistas que produziram na fase Barroca, destacou-se Gregório de 

Matos Guerra, que se firmou como o primeiro poeta brasileiro, nasceu em 

Salvador (BA), formou-se em direito em Coimbra (Portugal), cultivou a poesia 

lírica, satírica, erótica e religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de 

inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus poemas em vida. Por 

essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhe são 

atribuídos. Suas poesias eram diferenciadas pelo seu linguajar e temáticas que 

falavam de acordo com o momento que estava se passando a sociedade. 

Gregório é conhecido como  “O boca do inferno”, por causa de suas obras 

satíricas, uma de suas principais obras Triste Bahia, relata os problemas da 

seca, e uma critica ao governador da época. VIRTUOUS (2015). Triste Bahia. 

(...)Triste Bahia! Ó quão dessemelhante Estás e estou do nosso antigo estado!  

Pobre te vejo a ti, tu a mi abundante.. CAETANO (1972) 

  O Barroco Na Literatura Contemporânea 

  Na literatura o Barroco também se faz presente, visto que alguns autores 

criaram obras com características idênticas ou pelo menos próximas ao estilo 

Barroco. 

Uma escritora famosa pelas suas poesias e pelas suas críticas à sociedade 

é a escritora Rachel de Queiroz, nascida em Fortaleza, à primeira mulher a 

ingressar na Academia Cearense de Letras, segundo sua biografia, Rachel era 

descendente de José de Alencar, a maioria de suas obras relatavam problemas 

pelas quais a sociedade vivia, nestas obras Raquel utiliza uma linguagem crua 
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e mostra fé e a esperança do sertanejo em algo maior, um Deus o que os 

proverá. 

Sua relação com as poesias de Gregório são notáveis, os dois falam de 

problemas sociais, assim como da fé. (...) E se não fosse uma raiz de mucunã 

arrancada aqui e além, ou alguma batata-branca que a seca ensina a comer, 

teriam ficado todos pelo caminho, nessas estradas de barro ruivo, semeado de 

pedras, por onde eles trotavam trôpegos se arrastando e gemendo (...) “Rachel 

de Queiroz em O Quinze”. 

Outro expoente da literatura contemporânea, Nelson Rodrigues, nascido no 

dia 23 de agosto de 1912 em Recife, por sua vez, conhecido como “anjo 

pornográfico”, é considerado um dos maiores dramaturgos brasileiros. 

Suas obras sempre foram polêmicas porque retratavam a realidade da vida 

e por esta razão eram alvo de críticas boas e ruins. Escreveu romances, contos 

e obras. Uma peça que contem termos do barroco é: “A mulher sem pecado”, a 

história de um marido condenado por colocar vários pensamentos 

pecaminosos na cabeça de sua esposa. ARAÚJO (2015) afirma que o autor 

utiliza uma mistura de linguagens e culta e popular, assim como ambiguidades 

durante todo o texto. 

5.3 O Barroco e a música popular Brasileira 

 Atualmente encontramos ecos, influências do barroco na música popular 

brasileira. 

 Um exemplo da presença do barroco na atualidade é a música de Caetano 

Veloso “Triste Bahia”, essa música foi adaptada por Caetano, adaptação da 

poesia de Gregório de Matos que fala sobre os problemas sociais, a vida 

nordestina, tudo isso em meio a uma revolução, essa música tem um linguajar 

comum de fácil entendimento, propositalmente para que diferentes classes 

sociais possam ler sem impedimento.  

Podem ser encontradas influências do Barroco em várias músicas, 

principalmente nas de Caetano, um exemplo é a música: O Quereres. “Onde 

queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão . Onde 

queres descanso, sou desejo.  E onde sou só desejo, queres não.  E 

onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão .E 

onde pisas o chão, minha alma salta.  E ganha liberdade na amplidão”.  

Nela, fica clara a oposição de ideias, características do Barroco, onde o ser 
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amado nunca contra a realização no eu-lírico o que leva a infelicidade e 

sofrimento do mesmo, o compositor também abusa no uso de metáforas, que é 

uma das características do Barroco. RIBEIRO (2015) 

5.4 A Influencia do Barroco na moda contemporânea 

A moda Barroca começou com o nascimento do protestantismo e o 

enfraquecimento do catolicismo (séc.XVI e XVII), visto que o catolicismo 

condenava a vaidade, então os protestantes procuraram uma forma de suprir 

seus princípios, foi aí que surgiu a arte impactante e Barroca e as tendências 

de moda, é o que afirma  MARTARELLI (2013). 

A moda ganha força ainda segundo MARTARELLI (2013), no período de 

Maria Antonieta que reinou na corte de Varsailes, caracterizado pelos excessos 

e pelo uso de brilhos e dourados que remetiam ao ouro, cores fortes como 

vermelho, preto, azul e purpura. 

Um grande exemplo é a releitura feita  para a coleção de Inverno 2013, 

onde peças estruturadas, com muitos bordados e principalmente com uma 

mistura do dourado com preto ou vermelho tomaram a passarela, assim como 

os acessórios exageradamente ornamentados. MARTARELL I (2013). 

A marca Italiana Dolce e Gabbana já vinha trabalhando esta tendência 

desde o inverno de 2012, arriscando segundo MARTINELI (2015) com  as 

cores preto e dourado em sua coleção, seguindo a tendência na semana de 

moda de Milão em 2013, utilizaram muito dourado com vermelho e cruzes 

remetendo as igrejas ornamentadas do Barroco. 

A moda Barroca não é apenas apreciada pelas mulheres, o tão vaidoso 

Luís XIV sobe ao trono da França e cria a primeira escola de moda no mundo 

com tendências voltadas para o Barroco, o que o fez o mundo todo  conhece-lo 

como Pai do Luxo, sofisticação e do status da moda. SANA (2010).  

Essa tendência barroca tem sobrevivido ao longo do tempo e está presente 

em diversos segmentos da moda, como roupas, acessórios e maquiagens. 

Exemplo disso é a coleção de maquiagens do Boticário criada com o nome 

Barroco Tropical, que segundo o site da marca trabalha com cores e texturas 

inspiradas nas tendências de moda Barroca adotadas pelo mundo da moda. 

FRAGA (2015).  

5.5  A Influência do Barroco na arte contemporânea 
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O termo Barroco rapidamente ganhou circulação nas línguas francesas e 

italiana, mas nas artes plásticas só foi usada no fim do período em questão 

(séculos XIV e XV), quando novos classistas começaram a criticar excessos e 

irregularidades de um estilo já então revisto como decadente e uma simples 

degeneração dos princípios clássicos, assim descreve Márcia Oliveira na 

revista FORMA. 

Artistas como Jacob Burckhardt e Heinrich Wolflin descrevem em seu livro 

“A Cultura do Renascimento na Itália”, cinco traços principais canônicos: o 

privilégio da cor e da mancha sobre a linha; da profundidade sobre o plano; das 

formas abertas sobre as fechadas; da imprecisão sobre a clareza, e da unidade 

sobre a multiplicidade. 

Segundo Lara Bastos, na revista FORMA, o palco da arquitetura Barroca 

está na França, ela cita como exemplo mais conhecido o Palácio de Versalhes, 

para ela este movimento contribuiu para a harmonia da arte que coexiste na 

arquitetura, pintura e escultura. Para ela esta arquitetura exuberante nas 

construções Barroca, tem como foco a curva e a complexidade do estilo, 

caracterizada por efeitos assimétricos, cores sombrias impactantes e ilusórias 

através da cenografia, contrastes cheios de produção e efeitos luminosos, tudo 

isso modificam totalmente a estrutura de dramaticidade da arquitetura que 

produz um aspecto do Barroco. 

Nos dias de hoje ainda há quem se expresse no estilo Barroco no Brasil, 

escreve Maria do Carmo Arantes em seu blog, o artista Maurino Araújo traz a 

necessidade de se expressar neste estilo, com peças em madeira ele toma 

como Mestre o grande Aleijadinho, estuda minuciosamente suas obras. Por 

meio de um pedaço de madeira ele cria esculturas de dramaticidade acentuada 

pelo sombrio das cores: o azul profundo, vermelho escuro, o sépia e o marrom 

invocam antigos dramas perdidos, ’’ Nenhuma de suas imagens imita, ou 

repele os padrões da hagiografia tradicional”, é o que diz Clarival do Prado 

Valladares, 1979 sobre o artista. 

 RESULTADOS 

Com a pesquisa concluída foi apresentado todas as possíveis influencias do 

Barroco na atualidade, são elas na moda, na arte contemporânea, na música 

popular brasileira e na literatura. 
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Percebeu-se que ao falar da manipulação da igreja na sociedade, as 

pessoas acreditam infelizmente que há ainda esse traço que veio do Barroco. 

Assim como na época barroca, 60% das pessoas disseram que acredita 

num mundo após a morte, acredita- se que o homem vive uma constante luta 

em se entregar aos prazeres da carne em contradição da salvação de sua 

alma. 

Foi revelado um baixo nível de conhecimento em relação à arte 

contemporânea, destacando-se 40% das pessoas sabem da influencia do 

Barroco para os dias de hoje. 

As pesquisas mostraram a confirmação da falta de conhecimento sobre 

essa influência nos dias de hoje, dando maior razão para que o trabalho fosse 

realizado. 

Sendo assim ao final nos deparamos com a grande escola literária que foi o 

Barroco e da grande importância que ela teve nos dias de hoje. 

60% dos entrevistados são do sexo feminino e 40% do sexo masculino. 

Sobre a idade dos entrevistados, o gráfico aponta que 70% destes, tem 

idade média de 19 entre 25 anos, 20%  acima de 30 anos e restando apenas 

10% com idade média de 26 a 30 anos. 

Na pesquisa constatamos que 100% dos entrevistados acreditam num 

mundo após a morte, credo que data de séculos passados e que foi muito 

difundido no barroco. 

90% dos entrevistados acreditam que o Barroco está presente na 

atualidade. E 10% não acreditam que isso ocorra, o que mostra que a maioria 

tem consciência da influência das obras barrocas na atualidade. 

Entre as características do Barroco, destacam-se: Antítese e Paradoxo, 

ou seja, palavras e sentidos opostos, como: morte, vida, céu, inferno, amor, 

ódio, luz e escuridão. Você acredita que no mundo em que vivemos hoje, há 

uma luta do ser humano em se render aos desejos da carne contradizendo a 

salvação de sua alma? 

80% das pessoas acreditam que sim, pois o ser humano luta 

diariamente contra os desejos da carne. 

Em sua opinião qual dos itens abaixo foram implantados Graças ao 

estilo Barroco? Anote Sim ou Não. 
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Como se observa no gráfico setenta por cento (70%) dos entrevistados 

tem a necessidade de aproximar o que é clássico ao estilo Barroco, com isso 

aproximam a resposta à Casa de Ópera, Cinema e Academias de Arte. 

Em sua opinião, quais gêneros musicais foram impulsionados no Brasil 

pelo período Barroco? Anote Sim ou Não. 

 

Como se é notado no gráfico acima existe uma certa dúvida na cabeça 

das pessoas  em relação as musicas provindas do Barroco, e pode se notar 

que as Clássicas e o MPB não há uma opinião clara sobre o assunto. 

Nota-se no gráfico acima que até os dias de hoje não existe uma resposta 

certa em relação à manipulação da Igreja, quando se trata de religião percebe-

se que há um certo receio em acreditar ou não que possa existir algo de ruim 

dentro dela, com isso não há conclusão sobre manipulações. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Durante este trabalho chegamos à conclusão do quão importante foi à 

passagem do Barroco em nossa literatura, já que este influenciou muito até 

mesmo na cultura do nosso país, seja, na literatura, na moda, em músicas, ou 

até na arte em si. O mais interessante e curioso sobre este tema é sua forte 

presença na música popular brasileira e na arquitetura de alguns lugares 

importantes do nosso país. 

Atualmente, o termo Barroco “Carpe Diem”, é frequentemente adotado 

como estilo de vida. Muitas pessoas tatuam o corpo com a expressão em latim, 

tatuagens com a expressão barroca “Carpe Diem”. NORONHA (2014).  

Outra maneira de encontrar o Barroco na presente atualidade é na própria 

relação com o homem, assim como o homem do séc. XVII vivia angustiado ao 

perceber a sua impotência diante do mundo, o homem do séc. XXI vive 

angustiado pelo fato de viver em meio a catástrofes, como fome, seca, mortes 

e pela própria incerteza de quem é e se existe algo além desta vida. 

7 FONTES CONSULTADAS 

< https://badulakit.wordpress.com/2013/04/18/5812/.> Acesso em 18/abr.2015. 

APOLINARIO. Daniel. Escolas literárias brasileira e portuguesa. Disponível 

em:<http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/escolas-

literarias-brasileira-portuguesa-702798.shtml > Acesso em: 12/maio.2015. 

ARANTES, Maria do Carmo. Revista de Literatura e Arte. Disponível 

em:<http://www.germinaliteratura.com.br/2009/arsnova_josealoisebahia_jun09.

htm Acesso em 23/06/2015.> Acesso em 28/maio.2015. 

ARAÚJO, Felipe. Literatura barroca no Brasil. Disponível 

em:<http://www.infoescola.com/literatura/literatura-barroca-no-brasil/ >Acesso 

em: 17/maio/2015. 

CARDOSO, Siane. Escritores Brasileiros Contemporâneos. Disponível 

em:<http://escritores-brasileiros.info/escritores-brasileiros-

contemporaneos.html. >Acesso em: 12/maio.2015 

CASTRO, Ruy. No terreno baldio com Nelson Rodrigues. Disponível em: 

<http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/terreno-baldio-nelson-

rodrigues-434135.shtml >Acesso em: 23/jun.2015. 

DIORIO JUNIOR, Eduardo. O Barroco nos dias de Hoje. Disponível 

em:<https://prezi.com/zw217d19ltir/o-barroco-nos-dias-de-hoje/ >Acesso em 

24/jun.2015. 



10 
 

FRAGA, Ronaldo. Barroco Tropical. Disponível em: 

http://www.boticario.com.br/make-b--barroco-tropical-trio-de-sombras-

201310c1040011/p. Acesso em 08/07/2015. 

GOMES, Cristiane. Nelson Rodrigues. Disponível 

em:<http://www.infoescola.com/literatura/nelson-rodrigues/ >Acesso em:  

MARQUES,Viviane. Revista Forma. Disponível 

em:<http://pt.slideshare.net/arqfipmoc/revista-forma-beatriz-milhazes-barroco-

contemporneo >Acesso em: 10/mar.2015. 

MARTARELLI, Haldry. Badulakit Blog. Disponível em: 

OTÁVIO, Wesley Intertextualidade Triste Bahia! Ó qual dessemelhante 

(Gregório de Matos) e Triste Bahia (Caetano Veloso). Disponível 

em:<http://estudemaisbr.blogspot.com.br/2014/09/intertextualidade-triste-bahia-

o-quao.html >Acesso em: 23/jun.2015. 

PEREIRA, Mauricio Gomes.Comunicação Cientifica. Disponível 

em:<http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S1679-

49742012000400017&script=sci_arttext.> Acesso em: 20/abr.2015. 

PINHEIRO,Carlos.Arte Barroca.Disponível 

em:<http://pt.slideshare.net/ladonordeste/arte-barroca-

16778913?related=2>Acesso em: 19/abr.2015. 

RAMOS, Péricles Eugênio. Poesia Barroca. Ed.Melhoramentos.1977,SP. 

 RIBEIRO, Luna. O barroco e o Arcadismo na Atualidade. Disponível em: 

<http://pt-br.toque105.wikia.com/wiki/12-

_O_Barroco_e_o_Arcadismo_na_atualidade >Acesso em 15/maio.2015 

SANA. História da Moda. Disponível em: 

<http://modahistorica.blogspot.com.br/2013/05/a-moda-na-era-barroca.html>  

Acesso em 19/08/2015.  

SCHEFFEL,Lauren.Moda de Subculturas. Disponível em:  

<http://modahistorica.blogspot.com.br/search/label/Era%20Barroca> Acesso 

em: 19/0jun.2015. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Cortez, 2007. 

VIRTUOUS. Barroco no Brasil. Disponível em: 

<http://www.soliteratura.com.br/barroco/barroco05.php> Acesso em: 

20/jun.2015. 


