
Poemas escolhidos de Gregório de Matos (Org.: José Miguel Wisnik) 

 

Contexto histórico: 

- Barroco oriundo da crise renascentista, esta oriunda da crise religiosa (reforma x 

contrarreforma) 

 

- Brasil Colônia (Portugal em decadência = restrições comerciais ao Brasil) 

 

- Arte Barroca: excesso 

 
(Basílica de Nossa Senhora do Carmo em Recife (PE), uma das glórias do barroco 

brasileiro.) 

 

- Ao antropocentrismo renascentista (valorização do homem) opôs-se o teocentrismo 

(Deus como centro de tudo), inspirado nas tradições medievais. 

 

- Movimento literário: Barroco (Cultismo – jogo de palavras x Conceptismo – jogo de 

ideias). Características textuais: Antíteses, Paradoxos, Interrogações, Metáforas, 

Personificação, Hipérbole. 

 

Exemplos: 

Metáfora: é uma comparação implícita. Tem-se como exemplo o trecho a seguir, escrito 

por Gregório de Matos: 

“Se és fogo, como passas brandamente? 

Se és neve, como queimas com porfia?” 

 

Antítese: reflete a contradição do homem barroco, seu dualismo. Revela o contraste que 

o escritor vê em quase tudo. Observe a seguir o trecho de Manuel Botelho de Oliveira, no 

qual é descrita uma ilha, salientando-se seus elementos contrastantes: 

“Vista por fora é pouco apetecida 

Porque aos olhos por feia é parecida; 



Porém, dentro habitada 

É muito bela, muito desejada, 

É como a concha tosca e deslustrosa, 

Que dentro cria a pérola formosa.” 

 

Paradoxo: corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Opõe-se 

ao racionalismo da arte renascentista. Veja a estrofe a seguir, de Gregório de Matos: 

“Ardor em firme Coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido.” 

 

Hipérbole: traduz ideia de grandiosidade, pompa. Veja mais um exemplo de Gregório de 

Matos: 

“É a vaidade, Fábio, nesta vida,  

Rosa, que da manhã lisonjeada, 

Púrpuras mil, com ambição dourada,  

Airosa rompe, arrasta presumida.” 

 

Prosopopeia/Personificação: personificação de seres inanimados para dinamizar a 

realidade. Observe um trecho escrito pelo Padre Antonio Vieira: 

“No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no Leão  

 generoso, no Sol o excesso de Luz.” 

 

- Início do Barroco no Brasil: “Prosopopeia”, de Bento Teixeira. (valor histórico) 

 

Temas recorrentes na Literatura Barroca: 

- fugacidade da vida e instabilidade das coisas; 

- morte, expressão máxima da efemeridade das coisas; 

- concepção do tempo como agente da morte e da dissolução das coisas; 

- castigo, como decorrência do pecado; 

- arrependimento; 

- narração de cenas trágicas; 

- erotismo; 

- misticismo; 

- apelo à religião.    

 

Poemas Satíricos 

 

Gregório de Matos é amplamente conhecido por suas críticas à situação econômica da 

Bahia, especialmente de Salvador, graças à expansão econômica chegando a fazer, 

inclusive, uma crítica ao então governador da Bahia Antonio Luis da Camara Coutinho. 

Além disso, suas críticas à Igreja e a religiosidade presente naquele momento. Essa atitude 

de subversão por meio das palavras rendeu-lhe o apelido de "Boca do Inferno", por 

satirizar seus desafetos 

 

Triste Bahia 

Triste Bahia!  

ó quão dessemelhante  

Estás e estou do nosso antigo estado! 



Pobre te vejo a ti, tu a mi abundante. 

A ti tricou-te a máquina mercante, 

Que em tua larga barra tem entrado, 

A mim foi-me trocando e, tem trocado, 

Tanto negócio e tanto negociante. 

 

Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia 

A cada canto um grande conselheiro, 

Que nos quer governar cabana e vinha; 

Não sabem governar sua cozinha, 

E podem governar o mundo inteiro. 

 

Em cada porta um bem frequente olheiro, 

Que a vida do vizinho e da vizinha 

Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, 

Para o levar à praça e ao terreiro. 

 

Muitos mulatos desavergonhados, 

Trazidos sob os pés os homens nobres, 

Posta nas palmas toda a picardia, 

 

Estupendas usuras nos mercados, 

Todos os que não furtam muito pobres: 

E eis aqui a cidade da Bahia. 

 

Poemas líricos 

 

Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado em face à vida, 

à religião e ao amor. Na poesia lírico-amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher 

bela que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo 

tempo que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela 

angústia do pecado. 

 

À mesma d. Ângela 
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 vira uma tal flor, que a não cortara, 

De verde pé, da rama fluorescente; 

E quem um Anjo vira tão luzente, 

Que por seu Deus o não idolatrara? 

 

Se pois como Anjo sois dos meus altares, 

Fôreis o meu Custódio, e a minha guarda, 

Livrara eu de diabólicos azares. 

 

Mas vejo, que por bela, e por galharda, 

Posto que os Anjos nunca dão pesares, 



Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda. 

 

"Aos Afetos, e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem" 
Ardor em firme Coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido: 

 

tu, que em um peito abrasas escondido; 

tu, que em um rosto corres desatado; 

quando fogo, em cristais aprisionado; 

quando cristal, em chamas derretido. 

 

Se és fogo, como passas brandamente, 

se és neve, como queimas com porfia? 

Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 

 

Pois, para temperar a tirania, 

como quis que aqui fosse a neve ardente, 

permitiu parecesse a chama fria. 

 

Poemas eróticos 

 

Também alcunhado de profano, o poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que 

conquistou na Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. 

 

Necessidades Forçosas da Natureza Humana 

Descarto-me da tronga, que me chupa, 

Corro por um conchego todo o mapa, 

O ar da feia me arrebata a capa, 

O gadanho da limpa até a garupa. 

 

Busco uma freira, que me desentupa 

A via, que o desuso às vezes tapa, 

Topo-a, topando-a todo o bolo rapa, 

Que as cartas lhe dão sempre com chalupa. 

 

Que hei de fazer, se sou de boa cepa, 

E na hora de ver repleta a tripa, 

Darei por quem mo vase toda Europa? 

 

Amigo, quem se alimpa da carepa, 

Ou sofre uma muchacha, que o dissipa, 

Ou faz da mão sua cachopa. 

 

Poemas religiosos 

 

A preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de textos que tratam do 

tema da salvação espiritual do homem. No soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de 



Deus, com um forte sentimento de culpa por haver pecado, e promete redimir-se. 

Observe: 

 

Soneto a Nosso Senhor 

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, 

Da vossa alta clemência me despido; 

Porque quanto mais tenho delinquido 

Vos tem a perdoar mais empenhado. 

 

Se basta a voz 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 e já cobrada 

Glória tal e prazer tão repentino 

Vos deu, como afirmais na sacra história. 

 

Eu sou, Senhor a ovelha desgarrada, 

Recobrai-a; e não queirais, pastor divino, 

Perder na vossa ovelha a vossa glória. 

 

Buscando a Cristo 

 

A vós correndo vou, braços sagrados, 

Nessa cruz sacrossanta descobertos 

Que, para receber-me, estais abertos, 

E, por não castigar-me, estais cravados. 

 

A vós, divinos olhos, eclipsados 

De tanto sangue e lágrimas abertos, 

Pois, para perdoar-me, estais despertos, 

E, por não condenar-me, estais fechados. 

 

A vós, pregados pés, por não deixar-me, 

A vós, sangue vertido, para ungir-me, 

A vós, cabeça baixa, p’ra chamar-me 

 

A vós, lado patente, quero unir-me, 

A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 

Para ficar unido, atado e firme. 

 

Poemas encomiásticos 

 

Gregório de Matos escreveu também poemas laudatórios (de elogio), de circunstância 

(festas, homenagens, fatos corriqueiros). Um exemplo curioso é o poema cujo inicio 

transcrevemos, uma homenagem ao desembargador Belchior da Cunha Brochado: 

 



 
 

 
 

O elemento lúdico (= de jogo) do Barroco é a marca predominante do texto. Cada par de 

versos tem em comum as terminações das palavras (ex.: 1ª palavra do 1º verso: douTO; 1ª 

palavra do 2ª verso: reTO), o que explica o estranho arranjo espacial do texto. A leitura 

deve ser feita como se se tratasse de versos comuns; assim sendo, os dois primeiros versos 

lêem-se: Douto, prudente, nobre, humano, afável, Reto, ciente, benigno e aprazível  

 

Questões Vestibular 

 

1. Enem 2012 

 



 
BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris 

Brasil, 1989. (Foto: Reprodução/Enem) 

 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura 

barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui 

por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em 

Congonhas (MG), esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente 

religiosa, sua obra revela 

 

a. liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. 

b. credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 

c. simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. 

d. personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. * 

e. singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. 

 

2. (UFPR 2013) Leia atentamente o poema:  
 

Soneto  

Carregado de mim ando no mundo,  

E o grande peso embarga-me as passadas,  

Que como ando por vias desusadas,  

Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo.  

 

O remédio será seguir o imundo  



Caminho, onde dos mais vejo as pisadas,  

Que as bestas andam juntas mais ousadas,  

Do que anda o engenho mais profundo.  

 

Não é fácil viver entre os insanos,  

Erra, quem presumir que sabe tudo,  

Se o atalho não soube dos seus danos.  

 

O prudente varão há de ser mudo,  

Que é melhor neste mundo, mar de enganos,  

Ser louco c’os demais, que só, sisudo.  

 

A poesia satírica de Gregório de Matos emprega modelos e procedimentos variados. José 

Miguel Wisnik indica que ela pode ser entendida como “uma luta cômica entre duas 

sociedades, uma normal e outra absurda”. (WISNIK, J. M. “Prefácio”. Poemas escolhidos 

de Gregório de Matos. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.23).  

 

Com base nisso, é correto dizer que este soneto:  

a) apresenta a imagem de um “mundo às avessas”, em que a maioria aceita a sociedade 

absurda como se fosse a ideal. * 

b) desenha a sociedade ideal e utópica, que deverá ser alcançada no futuro.  

c) explora a dualidade conflituosa entre corpo e espírito e associa a vertente satírica à 

sacro-religiosa.  

d) apresenta um sujeito poético “sisudo e só”, o que retira do soneto o tom cômico que 

caracteriza a sátira.  

e) apresenta a crítica aberta e racional como solução para o estado insano do mundo. 

 

3. (UFPR 2013) Considere o soneto a seguir, de Gregório de Matos:  

 

Descreve com galharda propriedade o labirinto confuso de suas desconfianças  

Ó caos confuso, labirinto horrendo,  

Onde não topo luz, nem fio achando;  

Lugar de glória, aonde estou penando;  

Casa da morte, aonde estou vivendo!  

 

Oh voz sem distinção, Babel* tremendo;  

Pesada fantasia, sono brando;  

Onde o mesmo que toco, estou sonhando;  

Onde o próprio que escuto, não o entendo;  

 

Sempre és certeza, nunca desengano;  

E a ambas pretensões com igualdade,  

No bem te não penetro, nem no dano.  

 

És ciúme martírio da vontade;  

Verdadeiro tormento para engano;  

E cega presunção para verdade.  

_ _ _  



*Babel: bíblico, torre inacabada por castigo divino; quando de sua construção os homens 

viram seus idiomas se confundirem, gerando o desentendimento que os obrigou a se 

dispersarem. Por extensão, desentendimento, confusão.  

(MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Seleção e organização: José Miguel Wisnik. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 219.)  

 

O soneto transcrito apresenta características recorrentes da poesia de Gregório de Matos 

e do período literário em que ele o escreveu, o Barroco. Acerca desse soneto, é correto 

afirmar:  

a) O poema descreve um labirinto e, de modo semelhante à imagem descrita, utiliza uma 

linguagem em que a ideia central só se apresenta no fim do texto. * 

b) O poema se apropria de duas imagens, Babel e labirinto, com a intenção de tematizar 

um sentimento conturbado: a presunção.  

c) O poema se estrutura como um soneto típico, em que a ideia central está apresentada 

no primeiro quarteto.  

d) As figuras de linguagem utilizadas associam ideias contrárias, o que se contrapõe às 

imagens do labirinto e de Babel.  

e) O poema apresenta nos quartetos duas imagens concretas, dissociadas das abstrações 

apresentadas nos tercetos. 

 

4. Leia o poema abaixo e responda ao que se pede: 

 

(VUNESP) 

Ardor em firme coração nascido; 

pranto por belos olhos derramado; 

incêndio em mares de água disfarçado; 

rio de neve em fogo convertido: 

2. tu, que em um peito abrasas escondido; 

tu, que em um rosto corres desatado; 

quando fogo, em cristais aprisionado; 

quando crista, em chamas derretido. 

3. Se és fogo, como passas brandamente, 

se és fogo, como queimas com porfia? 

Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 

4. Pois para temperar a tirania, 

como quis que aqui fosse a neve ardente, 

permitiu parecesse a chama fria. 

 

O texto pertencente a Gregório de Matos e apresenta todas seguintes características: 

 

(A) Trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da 

sensualidade e do refreamento, antíteses claras dispostas em ordem direta. 

(B) Sintaxe segundo a ordem lógica do Classicismo, a qual o autor buscava imitar, 

predomínio das metáforas e das antíteses, temática da fugacidade do tempo e da vida. 

(C) Dualidade temática da sensualidade e do refreamento, construção sintática por 

simétrica por simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos 

que tendem para o paradoxo. * 

(D) Temática naturalista, assimetria total de construção, ordem direta predominando 

sobre a ordem inversa, imagens que prenunciam o Romantismo. 



(E) Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista evidente no uso das 

síntese, dos anacolutos e das alegorias, construção assimétrica. 

 

5. (SANTA CASA) A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta 

barroco a assumir uma atitude que: 

 

(A) descrê da misericórdia divina e contesta os valores da religião; 

(B) desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza; 

(C) se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos; 

(D) se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus; 

(E) quer gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura. * 

 

6. (UEL) Identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos: 

 

(A) No seu esforço da criação a comédia brasileira, realiza um trabalho de crítica que 

encontra seguidores no Romantismo e mesmo no restante do século XIX. 

(B) Sua obra é uma síntese singular entre o passado e o presente: ainda tem os torneios 

verbais do Quinhentismo português, mas combina-os com a paixão das imagens pré-

românticas. 

(C) Dos poetas arcádicos eminentes, foi sem dúvida o mais liberal, o que mais claramente 

manifestou as idéias da ilustração francesa. 

(D) Teve grande capacidade em fixar num lampejo os vícios, os ridículos, os desmandos 

do poder local, valendo-se para isso do engenho artificioso que caracteriza o estilo da 

época. * 

(E) Sua famosa sátira à autoridade portuguesa na Minas do chamado ciclo do ouro é prova 

de que seus talento não se restringia ao lirismo amoroso. 

 

7. (UFSM-RS) A respeito da poesia de Gregório de Matos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Tematiza motivos de Minas Gerais, onde o poeta viveu. * 

(B) A lírica religiosa apresenta culpa pelo pecado cometido. 

(C) As composições satíricas atacam governantes da colônia. 

(D) O lirismo amoroso é marcado por sensível carga erótica. 

(E) Apresenta uma divisão entre prazeres terrenos e salvação eterna. 

 

8. (UEPA-PA) Na obra de Gregório de Matos Guerra, a ansiedade e a aflição 

frente à passagem do tempo sempre levaram à idéia singular de aproveitar o 

presente. Em qual dos fragmentos abaixo fica evidente essa afirmação? 

 

(A) A vós, Divinos olhos eclipsados 

de tanto sangue e lágrimas cobertos; 

pois para perdoar-me estais despertos 

e por não condenar-me estais fechados… 

(B) Senhora Beatriz, foi o demônio, 

Este amor, esta raiva, esta porfia 

Pois não canso de noite nem de dia 

Em cuidar desse negro matrimônio. 

(C) Hoje poderei 

Convosco casar 



E hoje consumar 

Amanhã não sei 

Porque perderei 

a minha saúde 

e em um ataúde 

me podem levar 

o corpo a enterrar, 

porque vos enoje: 

casemo-nos hoje, 

que amanhã vem longe. * 

(D) Pequei senhor: mas não porque hei pecado, 

da vossa Alta Piedade me despido: 

Antes, quanto mais tenho delinqüido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado… 

(E) Quem a pôs nesse socrócio? 

Quem causa tal perdição? 

E o maior desta loucura? 

Notável desaventura 

De um poço néscio e sandeu, 

Que não sabe o que perdeu 

Negócio, ambição, usura. 

 

9. (UFLA) Leia as estrofes abaixo para responder à questão. 

 

"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." 

 

Pode-se reconhecer nos versos acima, de Gregório de Matos, 

 

(A) o caráter do jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando 

piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. 

(B) o estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das 

funções de um autêntico moralizador. 

(C) o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica, em tom 

de sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. * 

(D) o caráter do jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do 

arrependimento do poeta pecador. 

(E) o estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do 

poeta sobre o perfil da cidade da Bahia. 

 

10. (UFLA) Leia o poema para responder à questão. 

 

EPÍLOGOS 

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. 

 

Sobre o fragmento da poesia Epílogos, de Gregório de Matos, todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

 

(A) Valeu-lhe o apelido de “Boca do Inferno”, que se refere à sua capacidade de 

provocação. 

(B) O aspecto satírico do poema é um dos traços que contribuiu para “abrasileirar” o 

Barroco. 

(C) Há uma tentativa de fundir o aspecto material com o espiritual, representado pelo uso 

de antíteses perfeitas. * 

(D) Tem como objetivo provocar e ridicularizar os políticos e os que viviam para bajular 

os poderosos. 

(E) O uso das palavras “verdade”, “honra”, “vergonha” nos finais dos versos constituem 

um recurso de linguagem para enfatizar a mensagem. 


