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AUTOR: Gregório de Matos Guerra (“Boca do inferno”) nasceu,
provavelmente, em 20 de dezembro de 1633 (ou36). Filho de um senhor de
engenho. Gregório formou-se em direito em Coimbra. Em Lisboa exerceu o
cargo de juiz do cível. No Brasil, em certa altura da sua vida, abandonou
tudo percorrendo o interior da Bahia como cantador itinerante. Neste
momento, conviveu com todas as camadas da população. Devido a sua
vertente satírica acabou sendo exiliado na Angola podendo regressar ao
Brasil, mas não a Bahia. Morreu em 1696.

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1975 

GÊNERO LITERÁRIO: Gênero lírico (obra composta de 173 poemas)

OBRA: Poemas Escolhidos de Gregório de Matos

MOVIMENTO LITERÁRIO:Barroco
O termo Barroco está relacionado com a confecção da joia, com

o trabalho do ourives, é o “rigor, a construção paciente” ([arte,

assimila as mesmas funções do ourives, que lapida a pedra

bruta, transformando-a numa joia reluzente, com esplendor,

luxo e pompa. Os poetas barrocos aprenderam bem essa lição,

principalmente se tomarmos como referência o poeta espanhol

Luis de Góngora. Foi uma ilustre inspiração para outros poetas,

como o nosso Gregório de Matos. Sabe-se que no século XVII,

em Portugal, havia uma grande valorização da literatura

espanhola, fruto, obviamente, do período de dominação que a

Espanha exerceu sobre Portugal (1580-1640). O que vale

observar é a grande influência que Gôngora exerceu sobre os

jovens estudantes de Coimbra. (LIMA, Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de

Matos: do barroco à antropofagia. 2013. 319 f. Tese (Doutorado em Linguíst ica Aplicada; Literatura

Comparada) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013).

Gôngora e Gregório são arquitetos de línguas. É construção e é criação

de poesia. E pelo rigor com que trabalharam, o primeiro foi acusado de

hermético, obscuro, confuso, difícil; o segundo, acusado de imitar o

primeiro. Gôngora só era difícil para os que estavam acostumados com a

linearidade dos versos, com seu substrato perfeitamente percebido no

conteúdo primeiro da poesia. Mas a poesia gongórica trazia a

profundidade das imagens; era preciso ter inteligência para alcançar os

lugares dessa poesia barroca. Sobre isso, afirma Otto Maria Carpeaux

(1960, p. 740): Gôngora constrói com elementos da língua espanhola uma

nova língua particular, para seu uso e o de seus leitores, e tudo, nessa

nova língua, obedece tão rigorosamente às suas leis intrínsecas que seria

impossível escrever uma gramática e sintaxe da língua de Gôngora. (LIMA,

Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de Matos: do barroco à antropofagia. 2013. 319 f. Tese (Doutorado em

Linguística Aplicada; Literatura Comparada) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013).

BARROCO:

Nada no Barroco é comedido, mas sim reticente, num
jogo que reincide a cada volta, bem à imagem da
Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda,
representando o movimento cíclico do conhecimento.
Na poética do Barroco, por exemplo, a sintaxe visual
organiza-se em função de relações inéditas na torsão
dos termos, num jogo de relações que transita o
núcleo da poesia para suas extremidades num
movimento que representa a elipse, daí que surgiu o
re-torcimento da coluna, para provocar um espírito de
tensão emanada das dobras que alcançam o infinito.
(LIMA, Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de Matos: do barroco à antropofagia.
2013. 319 f. Tese (Doutorado em Linguíst ica Aplicada; Literatura Comparada) -

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013).

BARROCO: A linguagem barroca de Gregório de Matos propiciou o

surgimento dos temais tais como o desregramento, a chacota,

o acinte, a bufonaria ou o lirismo amoroso, a devoção, o

arrependimento, a angústia, a volúpia. Em Gregório, há o

embate entre o bem e o mal. A poética gregoriana reflete

perfeitamente as características do Barroco seiscentista, um

estilo artístico ancorado no gosto dos contrários, com o

manejo quase constante das antíteses e paradoxos, dos jogos

lúdicos com as palavras, exaltando o verbo a fim de expô-lo

num espaço cênico, travestindo-o. A poesia gregoriana revela

o ambiente barroco da dúvida, das incertezas da vida, do

gosto pelos temas fúnebres, bem como da abundância das

cores. (LIMA, Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de Matos: do barroco à antropofagia.

2013. 319 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada; Literatura Comparada) - Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013).

GREGÓRIO DE MATOS aspectos gerais:



09/07/2020

2

Quando Gregório volta ao Brasil, já formado em leis, diz se que ele se
dedica mais fortemente ao seu trabalho poético. Começa a fazer
sátiras constantes à sociedade colonial baiana, como forma de
“punir” as atrocidades ali cometidas. A Bahia era o berço de uma
sociedade colonial em construção, o berço de uma nova cultura, com
suas mesclas, embebida pelas festas coloniais, pela religiosidade
exacerbada e punitiva, pela comercialização marítima, pelo sistema
escravista, pela gente que nascia. Tudo se tornou reflexo num Brasil
que se formava. A obra poética de Gregório de Matos foi escrita no
século XVII, porém não foi publicada. Naquele período, a literatura
era muito mais oral que escrita, não havia preocupação por parte dos
poetas, até onde se sabe, de publicar o que escreviam, mas seus
poemas eram lidos ao público da colônia e através da oralidade eram
repassados entre as pessoas. (LIMA, Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de Matos:

do barroco à antropofagia. 2013. 319 f. Tese (Doutorado em Linguíst ica Aplicada; Literatura
Comparada) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013).

GREGÓRIO DE MATOS aspectos gerais:

A imprensa estava proibida. Por falta dessa
publicação, os poemas de Gregório e os de outros
poetas foram reunidos em códices. Há em torno de
vinte e três códices apógrafos setecentistas que
trazem os poemas de Gregório de Matos e, a partir
desses códices, foram surgindo antologias que
buscaram reunir a obra completa dele. A maior parte
da produção gregoriana foi escrita durante os anos de
1683 e 1694, “com o poeta em plena maturidade
física e intelectual” (BARROS, 1986, p. 15). (LIMA, Samuel

Anderson de Oliveira. Gregório de Matos: do barroco à antropofagia. 2013. 319 f. Tese
(Doutorado em Linguística Aplicada; Literatura Comparada) - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2013).

GREGÓRIO DE MATOS aspectos gerais:

A vinda ao Brasil, depois de trinta e dois anos em Portugal, em 1682, vai marcar
de forma assustadora a vida de Gregório de Matos. Foram anos de mudanças
econômicas, sociais e religiosas. Primeiro, ele assume cargos importantes na
sociedade baiana, como o de tesoureiro-mor da Sé de Salvador e o de
desembargador da Relação Eclesiástica da Bahia, nomeado, ilustremente, pelo rei
D. Pedro II, motivo pelo qual ele volta à terra natal. Segundo, pela perda precoce
desses mesmos cargos, devido a problemas com a ordem religiosa local, quando
não aceita receber as ordens maiores para se tornar padre. Daí em diante, vai
cantarolar pelas ruelas soteropolitanas, continuará nutrindo-se de suas
mulheres, mulatas, folgazãs, nas noites de malemolência em sua cidade. Não há
mais impedimentos para ele desferir sua língua cáustica contra tudo e todos.
Ninguém escapará do seu fel. Ameaçado de morte por sua veia satírica atingir os
poderosos, ele consegue ser despachado para Angola, como já foi dito, em 1694,
mas logo regressa ao Brasil. (LIMA, Samuel Anderson de Oliveira. Gregório de Matos: do barroco à

antropofagia. 2013. 319 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada; Literatura Comparada) - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2013).

GREGÓRIO DE MATOS aspectos gerais:

A antologia de Gregório de Matos Guerra, segundo o professor José Miguel Wisnik,
pode ser organizada da seguinte maneira, levando em consideração critérios
temáticos:

1. Poesia de Circunstância

Arte poética que se volta 

“para a realidade 

circundante, o meio social, 

a cidade, o Recôncavo”. 

Essa categoria 

poética pode ser dividida da

Seguinte forma:

A) Sátira social

B) Poesia encomiástica

2. Poesia Amorosa

Poesia lírica e a “que 

resolvemos denominar 

erótica-irônica (que tem

também seus aspectos

satíricos, mas sempre

ligados aos motivos da 

sexualidade com 

aspectos

burlescos“).

3. Poesia Religiosa

“Nessa parte ficou a 

poesia

que tematiza a culpa e o

perdão, e também 

aquela

que tematiza a vida como 

trânsito”

POESIA DE CIRCUNSTÂNCIA

I

SATÍRICA

Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira definição do 
que em todos os tempos é a Bahia.
1
Que falta nesta cidade?...................................................................................................... ... Verdade.
Que mais por sua desonra?.................................................................................................... .. Honra.
Falta mais que se lhe ponha?...............................................................................................Vergonha.

O demo a viver se exponha,
Por mais que a fama a exalta,
Numa cidade onde falta
Verdade, honra, vergonha.

2
Quem a pôs neste socrócio?............................................................................................... Negócio.
Quem causa tal perdição?................................................................................................. Ambição.
E no meio desta loucura?..................................................................................................... . Usura.

Notável desaventura
De um povo néscio e sandeu,
Que não sabe que perdeu
Negócio, ambição, usura.

LEITURA E ANÁLISE
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À CIDADE DA BAHIA

Triste Bahia! Ó quão dessemelhante 
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

A ti trocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando, e tem trocado, 
Tanto negócio e tanto negociante. 

Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
Simples aceitas do sagaz Brichote. 

Oh se quisera Deus que de repente 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fora de algodão o teu capote!

LEITURA E ANÁLISE

Contemplando nas cousas do mundo desde o seu retiro, lhe atira como seu ágape, como
quem a nado escapou da tormenta

Neste mundo é mais rico, o que mais rapa:
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa:
Com sua língua ao nobre o vil decepa:
O Velhaco maior sempre tem capa.

Mostra o patife da nobreza o mapa:
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa
Quem menos falar pode, mais increpa:
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.

A flor baixa se inculca por Tulipa;
Bengala hoje na mão, ontem garlopa:
Mais isento se mostra, o que mais chupa.

Para a tropa do trapo vazo a tripa,
E mais não digo, porque a Musa topa
Em apa, epa, ipa, opa, upa.

LEITURA E ANÁLISE

Define a sua cidade

MOTE

De dois ff se compõe
esta cidade a meu ver

um furtar, outro foder.
Glosa

1
Recopilou-se o direito,
e quem o recopilou
com dous ff o explicou
por estar feito, e bem feito:
por bem digesto, e colheito
só com dous ff o expõe,
e assim quem os olhos põe
no trato, que aqui se encerra,
há de dizer que esta terra
de dous ff se compõe.

LEITURA E ANÁLISE Se de dous ff composta
está a nossa Bahia,
errada a ortografia,
a grande dano está posta:
eu quero fazer aposta
e quero um tostão perder,
que isso a há de perverter,
se o furtar e o foder bem
não são os ff que tem
esta cidade ao meu ver.

Provo a conjetura já,
prontamente como um brinco:
Bahia tem letras cinco
que são B-A-H-I-A:
logo ninguém me dirá
que dous ff chega a ter,
pois nenhum contém sequer,
salvo se em boa verdade
são os ff da cidade
um furtar, outro foder.

Estrofe onde é recuperado e explicado um determinado tema apresentado num mote que é colocado no início
do poema e do qual pode repetir um ou mais versos em posição certa, como um refrão. A glosa prolifera
como estrutura formal da poesia lírica do séc. XV, designando as estrofes da poesia obrigada a mote, que
desenvolviam o tema proposto por este. Inicialmente fazia parte de composições poéticas breves, como
o vilancete, que apresentava uma ou mais glosas de sete versos, ou como a cantiga, que apresentava uma
glosa de oito ou dez versos. O verso utilizado era o heptassílabo e, menos frequentemente, o pentassílabo. O
hábito de realizar glosas implementou-se em todas as cortes do ocidente latino europeu, constituindo um dos
principais passatempos dos serões do paço onde praticamente todos os participantes eram simultaneamente
produtores e ouvintes deste tipo de composições sujeitas a um mote. Os temas abordados eram
essencialmente de cariz amoroso ou satírico, visando geralmente pessoas conhecidas por todos. A
improvisação e o amadorismo dos seus intervenientes tornaram algumas destas composições artificiais e
dignas de pouco interesse, sendo frequente a repetição exaustiva de ideias, vocábulos e rimas A glosa
continuou a sofrer transformações durante a Renascença, começando a ser constituída por um mote de quatro
versos que lhe servia de introdução e quatro estrofes de dez versos cujo último verso era a repetição de cada
um dos versos do mote inicial, mantendo a medida velha. Mais tarde, especialmente em Espanha, durante o
Século de Ouro, a glosa continuou a ser uma forma poética bastante utilizada, através da qual os poetas
demonstravam grande perícia intelectual e verbal, combinando conceitos subtis e figuras de retórica .
Tendo sido ignorada pelo Romantismo, esta forma de discorrer sobre um determinado tema acabou por chegar
até aos nossos dias, continuando alguns poetas populares a glosar diversos assuntos.

Dedicatória extravagante que o poeta faz destas obras ao mesmo governador satirizado

ROMANCE

Desta vez acabo a obra,
porque é este o quarto
tomo das ações de um Sodomita,
dos progressos de um fanchono.

Esta é a dedicatória,
e bem que preverto o modo,
a ordem preposterando
dos prólogos, os prológios.

Não vai esta na dianteira,
antes no traseiro a ponho,
por ser traseiro o Senhor,
a quem dedico os meus tomos.

LEITURA E ANÁLISE
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A vós, meu Antônio Luís,
a vós, meu Nausau ausônio,
assinalado do naso
pela natura do rosto:

A vós, merda dos fidalgos,
a vós, escória dos Godos,
Filho do Espírito Santo,
E bisneto de um caboclo:

A vós, fanchono beato,
Sodomita com bioco,
e finíssimo rabi
sem nascerdes cristão-novo:

A vós, cabra dos colchões,
que estoqueando-lhe os lombos,
sois fisgador de lombrigas
nas alagoas do olho:

A vós, vaca sempiterna
cosida, assada, e de molho,
Boi sempre, Galinha nunca
in secula seculorum:

A vós, ó perfumador
do vosso pagem cheiroso,
para vós algália sempre,
para vós sempre mondongo:

A vós, ó enforcador,
e por testemunhas tomo
os Irmãos da Santa Casa,
que lhes carregam os ossos:

Pois no dia dos Finados,
quando desenterram mortos
também murmuram de vós
pela grã carga dos ombros:

A vós, ilustre Tucano,
mal direito, e bem giboso,
pernas de rolo de pau,
antes de o levar ao torno:

A vós: basta tanto vós,
porque este insensato Povo
vendo, que por vós vos trato,
cuidará, que sois meu moço:

A vós dedico, e consagro
os meus volumes, e tomos,
defendei-os, se quiserdes,
e se não, vai nisso pouco.

Ao casamento de Pedro Álvares da Neiva

Sete anos a nobreza da Bahia
Servia a uma pastora indiana e bela,
Porém servia a Índia, e não a ela,
Que a Índia só por prêmio pretendia.

Mil dias na esperança de um só dia
Passava, contentando-se com vê-la:
Mas frei Tomás, usando de cautela,
Deu-lhe o vilão, quitou-lhe a fidalguia.

Vendo o Brasil que por tão sujos modos
Se lhe usurpara a sua Dona Elvira
Quase a golpes de um maço e de uma goiva:

Logo se arrependeram de amar todos,
Mas qualquer mais amara se não vira
Para tão limpo amor tão suja noiva.

LEITURA E ANÁLISE

POESIA DE CIRCUNSTÂNCIA

II

ENCOMIÁSTICA

Ao mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado

LEITURA E ANÁLISE

AO BOM GOVERNADOR ANTÔNIO LUIS

O Apolo, de ouro fino coroado:
O Marte, em um Adônis desmentido;
O Fênix, entre aromas renascido;
O cisne, em doces cláusulas banhando:

O abril, de mil galas matizado;

O maio, de mil cores guarnecido;
O Parnaso, de plectros aplaudido;
E o Sol, de ambos os mundos venerado:

O prodígio maior, que tudo o clama,
O assunto melhor da fama digno;
Do tronco mais ilustre a melhor rama:

O herói celestial, quase divino,
O maior que o seu nome, e a sua fama;
É esse que estás vendo, oh peregrino.

Prossegue pois agora o teu destino;

E a qualquer de que fores perguntado,
Dirás que o bom governo é já chegado.

LEITURA E ANÁLISE
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POESIA AMOROSA

I

LÍRICA

TEORIZANDO 

 Em um movimento contrário, observe que nos poemas centrados na mulher branca há
a relação com figuras divinas ou de alto valor, evidenciada pelo próprio nome, como
Ângela, em uma referência óbvia a anjo, ou outras denominações que, acompanhadas
de substantivos, conferem graciosidade a estas integrantes da velha nobreza: Catarina,
“pintura de admirável nobreza” (MATOS, 2010, p. 237), ou Arminda, aquela da “mão
formosa” (MATOS, 2010, p. 240). Em sua tentativa de buscar uma justificativa para o
diferente tratamento conferido às provenientes da branca fidalguia e às mulheres
negras ou mulatas, Bosi (1992) tece uma série de considerações bastante pertinentes
para o retrato do Brasil colônia do século XVII, cercado de preconceito.

Rompe o poeta com a primeira impaciência querendo declarar-se e temendo perder por ousado

Anjo no nome, Angélica na cara,
Isso é ser flor, e Anjo juntamente,
Ser Angélica flor, e anjo florente,
Em quem, senão em vós se uniformara?

Quem veria uma flor, que a não cortara
De verde pé, de rama florescente?
E quem um Anjo vira tão luzente,
Que por seu Deus, o não idolatrara?

Se como Anjo sois dos meus altares,
Fôreis o meu custódio, e minha guarda
Livrara eu de diabólicos azares.

Mas vejo, que tão bela e tão galharda,
Posto que os Anjos nunca dão pesares,
Sois Anjo, Que me tenta, e não me guarda.

LEITURA E ANÁLISE

Pondera agora com mais atenção a formosura de d. Ângela

Não vi em minha vida a formosura,
Ouvia falar nela cada dia,
E ouvida me incitava, e me movia
A querer ver tão bela arquitetura.

Ontem a vi por minha desventura
Na cara, no bom ar, na galhardia
De uma Mulher, que em Anjo se mentia,
De um Sol, que se trajava em criatura.

Me matem (disse então vendo abrasar-me)
Se esta a cousa não é, que encarecer-me.
Sabia o mundo, e tanto exagerar-me.

Olhos meus (disse então por defender-me)
Se a beleza hei de ver para matar-me,
Antes, olhos, cegueis, do que eu perder-me.

LEITURA E ANÁLISE

POESIA AMOROSA

II

ERÓTICO-IRÔNICA

TEORIZANDO 

 Há uma enorme diferença entre a maneira como escreve sobre a mulher branca e a
mulher negra. Esse princípio se faz notar, segundo Bosi (1992), especialmente nos poemas
erótico-irônicos centrado na abordagem de minorias, como a mulher negra ou mulata e as
freiras.

 O texto poético que evoca as minorias, emprega um vocábulo chulo, agressivo,
concentrado em apresentar essas figuras como fonte de prazer, diversão e nada mais. De
acordo com Bosi (1992, p. 108), elas, de tantos nomes variados, como Maria Viegas, Inácia,
Babu, Luísa Çapata “se confundem em uma galeria de fantasmas lúbricos onde não se
conseguem ver rostos de mulher, mas tão-só exibições escatológicas de partes genitais e
anais”. Com efeito, cabe nos perguntar como é o rosto da Babu? O que é possível dizer
acerca dela? O que sabemos da moça, afinal? Há, portanto, uma desclassificação objetiva
da mulher que nunca se tomaria por esposa, situação que a cor negra pertencia, e à qual
corresponde uma violência ímpar de tom, de léxico, em suma, de estilo. (BOSI, 1992, p. 109,
itálico do autor)
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A uma freira que satirizando a delgada
fisionomia do poeta lhe chamou "Pica-Flor".

Se Pica-Flor me chamais,
Pica-Flor aceito ser,
Mas resta agora saber,
Se no nome que me dais,
Meteis a flor que guardais
No passarinho melhor!
Se me dais este favor,
Sendo só de mim o Pica,
E o mais vosso, claro fica,
Que fico então Pica-Flor.

LEITURA E ANÁLISE

À mulata Vicência, amando ao mesmo tempo três sujeitos

Com vossos três amantes me confundo,
Mas vendo-vos com todos cuidadosa,
Entendo, que de amante, e amorosa
Podeis vender amor a todo o mundo.

Se de amor vosso peito é tão fecundo,
E tendes essa entranha tão piedosa,
Vendei-me de afeição uma ventosa,
Que é pouco mais que um selamim sem fundo.

Se tal compro, e nas cartas há verdade,
Eu terei quando menos trinta Damas,
Que infunde vosso amor pluralidade.

E dirá, quem me vir com tantas chamas,
Que Vicência me fez a caridade,
Porque o leite mamei das suas mamas.

LEITURA E ANÁLISE

POESIA RELIGIOSA

TEORIZANDO 

 Importa pensarmos que o confronto ocorrido no Barroco, quanto a crença religiosa,
está centrado especialmente na dualidade: o sagrado e o profano, o cristianismo e
o paganismo. Esses elementos são introduzidos em sua poesia a partir da
perspectiva de um poeta que teme a morte, mas, ao mesmo tempo, vê-se aliviado
ao pensar na existência de um Deus, entidade que traz com Ele a ideia de uma vida
eterna, a ser vivida no Paraíso depois da morte do corpo físico.

 Temos, nesse aspecto, um confronto entre o desejo de acreditar na vida após a
morte, proveniente da crença cristã, e o medo dos desdobramentos da existência
dessa condição, isto é, as consequências acarretadas por uma vivência cheia de
pecado.

A Jesus Cristo nosso senhor

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Porque, quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida já cobrada
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História,

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

LEITURA E ANÁLISE

A Cristo S. N. crucificado estando o poeta na última hora de sua vida 

Meu Deus, que estais pendente em um madeiro,
Em cuja lei protesto de viver,
Em cuja santa lei hei de morrer
Animoso, constante, firme e inteiro:

Neste lance, por ser o derradeiro,
Pois vejo a minha vida anoitecer,
É, meu Jesus, a hora de se ver
A brandura de um Pai, manso Cordeiro.

Mui grande é vosso amor e o meu delito;
Porém pode ter fim todo o pecar,
E não o vosso amor, que é infinito.

Esta razão me obriga a confiar,
Que, por mais que pequei, neste conflito
Espero em vosso amor de me salvar.

LEITURA E ANÁLISE
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Considerando a poesia de Gregório de Matos e o momento literário em que sua obra se insere, avalie as seguintes
afirmativas:

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 na obra de um seu
contemporâneo, Padre Antônio Vieira.
2. Os poemas erótico-irônicos são um exemplo da versatilidade do poeta, mas não são representativos da melhor
poesia do autor, por não apresentarem a mesma sofisticação e riqueza de recursos poéticos que os poemas líricos
ou religiosos apresentam.
3. 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 de figuras de linguagem raras e de resultados
tortuosos.
4. 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.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

Exercícios de aplicação:
Leia com atenção o texto a seguir:

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
Depois da Lua 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 é tão formosa a Luz, 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)

Exercícios de aplicação:

Sobre as características barrocas desse soneto, considere as afirmações a seguir:

I. Há nele um jogo simétrico de contrastes, expresso por pares antagônicos como Sol/Lua, dia/noite, 
luz/sombra, tristeza/alegria, etc., que compõe a figura da antítese.
II. Este é um soneto oitocentista, que cumpre os padrões da forma fixa, quais sejam, rimas ricas, 
interpoladas nas quadras ("A-B-A-B") e alternadas nos tercetos ("A-B-B-A").
III. O tema do eterno combate entre elementos mundanos e forças sagradas é indicado ali, por 
"ignorância do mundo" e "qualquer dos bens", por um lado, e por "constância", "alegria" e "firmeza", de 
outro.

A respeito de tais afirmações, deve-se dizer que:

a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) somente III está correta.
d) somente I e III estão corretas.
e) todas estão corretas.

Exercícios de aplicação:


