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Lista 08 – Atividades 
 

01. 
 

A uma crueldade formosa 
A minha bela ingrata 
Cabelo de ouro tem, fronte de prata, 
De bronze o coração, de aço o peito; 
São os olhos reluzentes 
Por quem choro e suspiro, 
Desfeito em cinza, em lágrimas desfeito; 
Celestial safira, 
Os beiços são rubins, perlas os dentes; 

A lustrosa garganta 
De mármore polido; 
A mão de jaspe, de alabastro a planta. 
Que muito, pois, Cupido, 
Que tenha tal rigor tanta lindeza, 
As feições milagrosas, 
– Para igualar desdéns a formosuras - 
De preciosos metais, pedras preciosas, 
E de duros metais, de pedras duras? 

 

Jerônimo Baía 
 

Ao ler o poema, é possível inclui-lo em que tendência barroca? 
 
02. Com referência ao Barroco, todas as alternativas são corretas, exceto: 

a) O Barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. 
b) O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento, com 

base na cultura greco-romana. 
c) O Barroco apresenta, como característica marcante, o espírito de tensão, conflito entre tendências 

opostas: de um lado, o teocentrismo medieval; de outro, o antropocentrismo renascentista. 
d) A arte barroca é vinculada à Contrarreforma. 
e) O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáforas. 

 

Identifique a alternativa e justifique o seu erro. 
 
03. Considere as afirmações que se seguem. Todas elas vinculam a poesia de Gregório de Matos aos 

princípios estéticos e ideológicos do Barroco brasileiro, exceto: 
a) A vertente lírica da poética de Gregório de Matos cultuou o amor feito de pequenos afetos, da 

meiga ternura e dos torneios gentis, tendo como cenário o ambiente campestre e pastoril. 
b) O “Boca do Inferno” insurgiu-se não só contra os desmandos administrativos e políticos da Bahia 

do século XVII, mas contra o próprio ser humano, que, na concepção do poeta, é por natureza 
corrupto e mau. 

c) Os poemas religiosos de Gregório de Matos fundiram a contemplação da divindade, o complexo de 
culpa, o desejo de arrependimento e o horror de ser pó, sensações, enfim, frequentes no 
atormentado espírito barroco. 

d) O significado social do Barroco brasileiro foi marcante, uma vez que a poesia de Gregório de Matos 
revestiu-se de alto sentido crítico aos vícios e violências da sociedade colonial. 

e) A produção literária de Gregório de Matos dividiu-se entre a temática lírico-religiosa e uma visão 
crítica das mazelas sociais oriundas do processo de colonização no Brasil. 

 
Identifique a alternativa e justifique o seu erro. 

 
04. Considerando a poesia de Gregório de Matos e o momento literário em que sua obra se insere, julgue 

os itens: 
1. Apresentando a luta do homem no embate entre a carne e o espírito, a terra e o céu, o presente 

e a eternidade, os poemas religiosos do autor correspondem à sensibilidade da época e encontram 
paralelo nas obras de seus contemporâneos espanhóis, como Quevedo e Gongora. 

2. Como bom exemplo da poesia barroca, a poesia do autor incrementa e exagera alguns recursos 
poéticos, deixando sua linguagem mais rebuscada e enredada pelo uso apenas de figuras de 
linguagem raras e de resultados tortuosos. 

3. A presença do elemento mulato nessa poesia resgata para a literatura uma dimensão social 
problemática da sociedade baiana da época: num país de escravos, o mestiço é um ser em conflito, 
vítima e algoz em uma sociedade violentamente desigual. 

 

a) Apresente a sequência de C (certo) e E (errado) 
b) Justifique o(s) errado(s), se houver. 


