
BOCA DO INFERNO: ECOS DO BARROCO
BRASILEIRO

CONTEXTO HISTÓRICO:
1. Após a instalação do Governo-Geral em 1549, a sociedade no Brasil Colônia

começa, de fato, a se desenvolver; A relação entre Colônia e Metrópole se
caracteriza pela extração de bens como tabaco e cana-de-açúcar, além da
extração de metais preciosos a partir do século XVII (Barroco Mineiro); A
burocracia emergente dos centros urbanos (ilhas culturais) como Salvador e
Rio de Janeiro começa a alfabetizar seus núcleos privilegiados de pequena
nobreza;

CONTEXTO LITERÁRIO: (Sistemas literários de Gregório)
1. Formalmente, apresenta três tipos de produção

a. Poesia Lírica: problemática amorosa;
b. Poesia Satírica: críticas à organização social da Colônia;
c. Poesia Religiosa: confissão de pecados e falhas morais, buscando a remissão

divina;

NOMES NOTÁVEIS:
GREGÓRIO DE MATOS GUERRA (1633-1692)

1. Quem, de fato, inaugura as movimentações de caráter barroco no Brasil é
Bento Teixeira Pinto, com Prosopopeia, em 1601. Entretanto é Gregório quem
detém vasta produção em termos estéticos da escola;

QUESTÕES -
1. (Upe-ssa 1) Do século XVI até meados do século XVIII,
duas manifestações estéticas são de extrema relevância para
a formação da literatura brasileira: o Barroco e o Arcadismo.
Para refletir sobre esses dois momentos e responder à
questão, leia os textos a seguir.

Texto 1

Discreta, e formosíssima Maria,
Enquanto estamos vendo claramente
Na vossa ardente vista o sol ardente,
E na rosada face a Aurora fria.

Enquanto pois produz, enquanto cria
Essa esfera gentil, mina excelente
No cabelo o metal mais reluzente,
E na boca a mais fina pedraria.

Gozai, gozai da flor da formosura,
Antes que o frio da madura idade
Tronco deixe despido, o que é verdura.

Que passado o zenith da mocidade,
Sem a noite encontrar da sepultura,
É cada dia ocaso da beldade.

(Gregório de Matos)
Texto 2

Brandas ribeiras, quanto estou contente
De ver-nos outra vez, se isto é verdade!
Quanto me alegra ouvir a suavidade,
Com que Fílis entoa a voz cadente!

Os rebanhos, o gado, o campo, a gente,
Tudo me está causando novidade:
Oh como é certo, que a cruel saudade
Faz tudo, do que foi, mui diferente!

Recebei (eu vos peço) um desgraçado,
Que andou té agora por incerto giro
Correndo sempre atrás do seu cuidado:

Este pranto, estes ais, com que respiro,
Podendo comover o vosso agrado,
Façam digno de vós o meu suspiro.

(Cláudio Manoel da Costa)

Sobre os textos 1 e 2 e seus respectivos autores, analise as
seguintes proposições.

I. Pode-se afirmar que uma das características do Barroco,
presente no texto 1, é o tema da efemeridade da vida,
como pode ser percebido no primeiro terceto.



II. Gregório de Matos foi um repentista, que sabia
improvisar; um menestrel baiano que buscava inspiração
no cotidiano, nas circunstâncias da vida, quer seja pelo
êxtase religioso quer pelo afetivo.

III. O texto 1 é marcado pela temática do Carpe Diem,
característica notável também do Barroco.

IV. O texto 2 tem sua temática ligada ao pastoralismo, ao
bucolismo e remete à mitologia grega.

V. Cláudio Manoel da Costa, cujo nome pastoral é
Glauceste Satúrnio, tem forte influência dos padrões
cultistas, elevada inventividade lírica e deseja exprimir a
realidade de seu país.

Estão CORRETAS, apenas:
a) I, II, III e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II e V.
d) III e IV.
e) II e V.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o soneto “A uma dama dormindo junto a uma fonte”, do
poeta barroco Gregório de Matos (1636-1696), para
responder à(s) questão(ões) a seguir:

À margem de uma fonte, que corria,
Lira doce dos pássaros cantores
A bela ocasião das minhas dores
Dormindo estava ao despertar do dia.

Mas como dorme Sílvia, não vestia
O céu seus horizontes de mil cores;
Dominava o silêncio entre as flores,
Calava o mar, e rio não se ouvia.

Não dão o parabém à nova Aurora
Flores canoras, pássaros fragrantes,
Nem seu âmbar respira a rica Flora.

Porém abrindo Sílvia os dois diamantes,
Tudo a Sílvia festeja, tudo adora
Aves cheirosas, flores ressonantes.

Poemas escolhidos, 2010.

2. (Unifesp) No soneto, a seguinte expressão é empregada
pelo eu lírico em lugar de sua musa Sílvia:

a) “Flores canoras, pássaros fragrantes”.
b) “À margem de uma fonte, que corria”.
c) “O céu seus horizontes de mil cores”.
d) “A bela ocasião das minhas dores”.
e) “Aves cheirosas, flores ressonantes”.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Ao 1valimentoque tem o mentir

Mau ofício é mentir, mas proveitoso...
Tanta mentira, tanta utilidade
Traz consigo o mentir nesta cidade
Como o diz o mais triste mentiroso.

Eu, como um ignorante e um baboso,
Me pus a verdadeiro, por vaidade;
Todo o meu 2cabedal meti em verdade
E saí do negócio 3perdidoso.

Perdi o principal, que eram verdades,
Perdi os interesses de estimar-me,
Perdi-me a mim em tanta 4soledade;

Deram os meus amigos em deixar-me,
5Cobrei ódios e inimizades...
Eu me meto a mentir e a aproveitar-me.

GREGÓRIO DE MATOS
PIRES, M. L. G. (org.). Poetas do período barroco. Lisboa:
Comunicação, 1985.

3. (Uerj) O barroco apresenta duas vertentes: o cultismo,
caracterizado pela linguagem rebuscada e extravagante,
pelos jogos de palavras; e o conceptismo, marcado pelo jogo
de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico.

O poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca,
insere-se em uma dessas vertentes. Identifique-a e justifique
sua resposta.

ANOTAÇÕES -


