
 
 
 
Olá, sejam todos bem-vindos a nossa sétima aula de Literatura.  

- Professoras: Carolina Martins e Isabella Orlandini.  

 

Aula 7 de Literatura 
  

Barroco 

 

Não é uma aula repetida, tá? É sequência e revisão, já que essa escola literária é 
uma das mais cobradas no ENEM.   

Vídeo extra, explicação da Contra Reforma:  

‘CONTRARREFORMA | Na Cola da Prova’ 

https://www.youtube.com/watch?v=yNU3pFaWKH0 



Técnicas estilísticas e argumentativas utilizadas no Barroco 

Cultismo  

Significa “jogo de palavras”.  

Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, linguagem rebuscada e ornamental 

para expressar as ideias. 

Além do uso desses termos, o cultismo valoriza os detalhes e a forma textual. É 

comum o uso de diversas figuras de linguagem. 

Para compreender melhor essa tendência literária, veja abaixo um soneto do 

escritor barroco Gregório de Matos: 

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. 

 

 

Conceptismo 

O conceptismo significa “jogo de ideias”.  

Nessa vertente literária, a retórica aprimorada bem como a imposição de 

conceitos é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. 

Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, 

do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. 

O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o leitor além 

de instruí-lo por meio de diversos argumentos. 

Em relação ao cultismo, que prezava pela descrição e o exagero, o conceptismo 

preferia a concisão. 

No exemplo abaixo, Padre Antônio Vieira critica o estilo cultista: 



“(...) Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, 

um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado toda a arte e 

a toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito 

natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. (...) Não fez Deus o céu em xadrez 

de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se uma parte 

está branco, da outra há de estar negro (...). Basta que não havemos de ver um sermão 

de duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu 

contrário? (...) Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito 

distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito 

claro.” 

(“Sermão da Sexagésima” de Padre Antônio Vieira) 

 

Texto retirado de: https://www.todamateria.com.br/cultismo-e-conceptismo/  

Vamos falar sobre figuras de linguagens? É difícil entendermos ou resolvermos 
algumas questões da área das linguagens sem termos conhecimento delas. Tanto 
que estão beeem presentes nessa escola literária que estamos trabalhando, o 
Barroco, então vamos dar uma revisada nas queridinhas figuras de linguagens.  

O material sobre figuras de linguagem está entre as páginas 22 e 31 da apostila 
de português do site Me Salva: 

https://materiais.mesalva.com/apostila-portugues-enem-vol1 
Vocês devem tá se perguntando: tá mas não é aula de literatura? É, mas nos 

textos literários aparecem muitaaaas figuras de linguagem. Então vamos ver por 
aqui, ok?  

 

https://www.todamateria.com.br/cultismo-e-conceptismo/
https://materiais.mesalva.com/apostila-portugues-enem-vol1

