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Gregoriano
Estes secretos primores
Não são da idéia sonhados,
São da escritura tirados,
E dos Santos Escritores:
E se não cito os Doutores,
E poupo esses aparatos,
É porque basta a insensatos
Por rudeza e por cegueira,
Que em prosa o compôs Vieira,
Traduziu em versos Matos.
Francisco Ivan (A chave azul)

(Metáfora Paralela)
Se não falar
Da flor de meu quintal,
Não sou poeta de Natal.
Discute o poeta municipal
Com o estadual,
Para bater
O poeta federal.
Enquanto isso o poeta universal
Tira ouro do barroco
Da idade do ouro.
Francisco Ivan (A Chave Azul)

RESUMO

A presença da Bíblia na poesia de “O boca do inferno” é fato inquestionável para quem
detenha uma memória literária das composições consideradas sagradas pela percepção
religiosa. A dissertação Deus e o diabo na poesia de Gregório de Matos, para responder
à questão de como o poeta baiano se apropria do legado bíblico, desenvolve o tema da
busca gregoriana pelas Escrituras para fazer paródia ao elaborar poesia. Para efetivar tal
trabalho, o estudo recorre principalmente à fortuna crítico-teórica construída na
ensaística por Haroldo de Campos ao abordar a obra gregoriana e os textos bíblicos
enquanto legados literários de alto valor. Além disso, este trabalho busca as
constatações sobre a arte-cultura barroca, apresentadas por Helmut Hatzfeld e por José
Antonio Maravall, e a teoria antropofágica da formação cultural brasileira, estabelecida
por Oswald de Andrade, a fim de dar sustentação às observações registradas quando da
abordagem da poesia gregoriana. A antropofagia bíblica ritualizada por Gregório de
Matos como trabalho precedente à ironia paródica recuperável em seus textos é aspecto
de sua obra responsável por torná-la una: narrativas da Bíblia hebraica, a poesia do
Eclesiastes, passagens dos Evangelhos ecoam na obra do poeta barroco brasileiro.

Palavras-chave: Poesia, Barroco; Paródia, Gregório de Matos; Bíblia.

RÉSUMÉ

La présence de la Bible dans la poésie du Boca do Inferno est un fait certain pour
ceux qui gardent une mémoire littéraire des compositions tênues comme sacrées
par la perception religieuse. Ce travail de conclusion de Mestrado, qui a comme
titre Dieu et le diable dans la poésie de Gregório de Matos, pour répondre à la
question portant sur la façon dont le poète baihanais s’approprie de l’héritage
biblique, développe le thème de la quête grégorienne des Écritures pour faire de la
parodie au moment d’élaborer sa poésie. Pour rendre effectif un tel travail, l’étude
fait recours surtout à la fortune critique-théorique construite dans les essais de
Haroldo de Campos qui se consacrent à l’oeuvre de Gregório de Matos et aux
textes bibliques en tant qu’héritage littéraire de haute valeur. Ce travail fait encore
recours aux constatations sur l’art-culture baroque formulées par Helmut
Hatzfeld et par José Antonio Maravall, et à la théorie anthropaphagique de la
formation de la culture brésilienne, établie par Oswald de Andrade, à fin de
donner un support aux observations faites lors de la lecture de la poésie
grégorienne. L’anthropophagie biblique mise en rite par Gregório de Matos en
tant que travail qui précède l’ironie parodique repérable dans ses textes est un
aspect de son oeuvre qui répond pour son caractère unique: récits de la Bible juive,
la poésie de l’Ecclésiaste et des passages des Évangiles font écho dans l’oeuvre du
poète brésilien.
Mots-clés: Poésie, Baroque; parodie; Gregório de Matos; Bible.
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INTRODUÇÃO
Um exame da poesia de Gregório de Matos e Guerra (1633?-1696) permite
a um estudioso perceber uma busca do poeta pela literatura bíblica para elaboração de
seus versos. Tanto de modo explicitamente perceptível quanto de forma sutilmente
apreensível, os textos gregorianos apresentam marcas advindas das obras sacralizadas
pela tradição religiosa ocidental. Fato inquestionável para quem detenha uma memória
literária do legado bíblico, a constatação do recurso às composições consideradas
sagradas realizado para elaboração da poesia de “O boca do inferno” faz nascer aos
olhos de um investigador da literatura a questão de como o poeta baiano se apropria da
Bíblia. O cronista da antiga capital brasileira teria realizado profanação das Escrituras,
fazendo por merecer a perseguição e o anátema de ser um poeta infernal? Gregório de
Matos seria o portador de uma voz satânica tamanha, a ponto de fazer jus à antonomásia
que se lhe atribuíram?
Ao simular uma defesa de Gregório de Matos contra sua demonização,
encontra-se um pretexto para empreender a diletante tarefa de explicitar comentários a
vinte e nove poemas do escritor baiano com desvios para trechos de livros da Bíblia.
Tais digressões são capazes de conduzir a um ponto de onde é possível fechar uma
percepção da unidade da obra gregoriana para além da classificação em poesia religiosa,
encomiástica, lírica e filosófica. Uma constante permeia todo o compêndio dos poemas
de Gregório de Matos organizado por James Amado: referências a Deus, ao diabo; a
pessoas, a lugares, a episódios das narrativas bíblicas. Aspectos doutrinários e motivos
poéticos, oriundos dos textos escriturais, também são encontrados em poemas
gregorianos.
As páginas seguintes propõem uma leitura da poesia gregoriana por meio da
busca das referências bíblicas, elaborada a partir da apreciação dessa obra com vistas a
verificar a hipótese de que o poeta faz uma livre e criativa apropriação dos textos
sagrados. Com o estudo da Bíblia como legado literário a que Gregório de Matos
recorre para fazer paródia, seu procedimento de elaboração poética, busca-se resgatar
como o escritor baiano se apropriou do texto bíblico: questão típica do barroco, pois os
autores seiscentistas são, por excelência, leitores do cânone sagrado. O objetivo
propulsor desta Dissertação limita-se ao de alcançar a discussão inicial de como o poeta
se apropria do Livro Sagrado para construir poemas.
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Estudos da Bíblia realizados a partir de abordagem literário-cultural são
clássicos no âmbito internacional. No domínio brasileiro, porém, ainda é bem tímido o
acervo de trabalhos acadêmicos elaborados a partir de leitura não religiosa das
Escrituras. Perceber o poeta seiscentista como leitor da Bíblia implica captar a recepção
da tradição textual bíblica em seus poemas, assim como implica identificar as possíveis
armadilhas passíveis de tornar a leitura dos poemas equivocada. A aceitação de tal
dualidade permite, o mais nitidamente possível, construir uma imagem do poeta
colonial e de sua expressividade como leitor paródico da Bíblia, como também
apresentar a forma pela qual “O boca de brasa”, Gomes (1985) chama assim poeta, toca
os leitores com o procedimento poético da paródia.
Constrói-se este estudo como fruto de pesquisa norteada pela associação da
poesia de Gregório de Matos com a literatura da Bíblia (matriz poética dos autores
barrocos), enquanto resultante de interesse artístico-intelectual similar ao de Haroldo de
Campos, estudioso da estética barroca: arte, por excelência, de caráter bibliográfico,
pelo que livros geram livros. Campos (2000) lança-se ao trabalho tradutóriocomposicional de título Bere’shith: a cena da origem (e outros estudos da poética
bíblica) ao dedicar-se a transcriar partes do Livro de Gênesis (1:1-30 e 2:1-4), além do
capítulo trinta e oito do Livro de Jó. Além disso, em outra publicação, Éden: um tríptico
bíblico, Campos (2004) torna pública uma tradução poética para o Cântico dos cânticos
e se dedica a traduções criativas para os episódios do Livro do Gênesis (3:1-24 e 11:19), intitulados pelo poeta de Bere’shith II: a segunda história da criação (relato da
sagacidade da serpente, da astúcia da mulher e da expulsão humana do paraíso) e
Bere’shith/ Gênesis XI (relato do episódio da torre de Babel). No livro Qohélet = Oque-sabe: Eclesiastes, Campos (2004) divulga sua tradução criativa do poema
sapiencial bíblico Eclesiastes para o português e apresenta estudo à composição
atribuída ao sábio Salomão, além de reunir um grande conjunto de notas ao
cumprimento de sua tarefa de tradutor. Os ensaios crítico-analíticos, os integrantes
dessas publicações e os dispersos em outros livros do autor, assim como as traduções
criativo-transcriadoras integrantes da obra de Campos, demonstram seu interesse pela
Bíblia, bem como seus estudos provam sua afeição crítica pela obra de Gregório de
Matos. O conjunto de objetos de estudo e de trabalhos desenvolvidos por Campos está
longe de ser fruto de mera coincidência, pois quem quer que se aproxime da poesia
gregoriana haverá de se voltar também para a literatura bíblica. Gregório de Matos é o
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grande leitor criativo-recriador de textos santos em seu século, assim como Campos é o
grande leitor de Gregório de Matos e da Bíblia na contemporaneidade.
O fato já apresentado de que esta Dissertação se identifica como uma
abordagem à poesia de Gregório de Matos para aproximá-la dos livros da Bíblia faz
com que se constituam, assim, os resultados do estudo realizado para sua elaboração um
argumento para a leitura da obra gregoriana como unitária construção, permeada pela
presença bíblica. Para elaboração deste texto, lança-se mão de um conjunto de estudos
especializados na análise literária da Bíblia e na crítica da obra de Gregório de Matos.
Os ensaios de Harold Bloom (1996, 1992, 2006, 2008, 2009) são adotados como fortuna
crítica para orientar a leitura bíblica, assim como as indicações crítico-literárias
organizadas e construídas por Robert Alter e Frank Kermode (1997), bem como as
observações historiográficas de David Maeso (1960) relativas à literatura hebraica. Os
estudos de Haroldo de Campos (1975, 1989, 1992, 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2005,
2010, 2011) sobre Gregório de Matos e sobre a literatura bíblica também são adotados,
a fim de auxiliar a construção de comentários aos poemas gregorianos. Para abordagem
dos episódios da biografia do cronista do viver baiano seiscentista (de acordo com o
licenciado Manuel Pereira Rabelo), recorre-se aos textos de Fernando da Rocha Peres
(2004) e de Pedro Calmon (1983). Para empreender análise crítica da obra gregoriana,
buscam-se também os estudos de João Adolfo Hansen (2004) e de João Carlos Gomes
(1985). A teoria antropofágica de Oswald de Andrade (1990), construída para análise da
formação cultural brasileira, é adotada como pertinente para explicar a paródica
reescritura dos textos sagrados procedida pela pena gregoriana.
A Bíblia adotada como referência para o estudo foi a Bíblia de Jerusalém,
em sua quinta reimpressão, de 2008, publicada em português no Brasil pela editora
Paulus. A tarefa de tradução desenvolvida pela Escola Bíblica de Jerusalém tem
relevante valor atribuído da parte dos estudiosos. O tradutor do clássico ensaio de
Robert Alter (2007), A arte da narrativa bíblica, opta por ela para seu trabalho,
conforme indica em nota (ALTER, 2007, p. 12). A Bíblia de Jerusalém também foi
escolhida para serem dela retiradas as citações do Guia literário da Bíblia, conforme
nota do tradutor (ALTER e KERMODE, 1997, p. 12). Campos (2010) relata o percurso
e a intenção de sua tarefa de tradutor, executada ao tomar como objeto de estudo para
elaboração artística passagens bíblicas do chamado Antigo Testamento, ao transpor para
o português As formas literárias da Bíblia: a poesia. O autor faz esse relato em artigo
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no qual ressalta a seriedade do trabalho da Escola Bíblica de Jerusalém. A Biblia
Vulgata, versão em latim das Escrituras, publicada na Espanha em 1977, lançada ao
público em sua sexta edição sob a responsabilidade da Universidade de Salamanca, foi
consultada quando conveniente para reforçar a leitura de Gregório de Matos. A Vulgata
foi a Bíblia de Gregório de Matos, tradução em evidência à época de seu trabalho de
elaboração poética. A versão em latim deixa marcas nos poemas do jurista-religioso;
diga-se, embora não sejam trazidos versos diretamente escritos em língua latina para a
leitura da obra gregoriana.
O objetivo perseguido ao longo das seções desenvolvidas a seguir, o de
apresentar leituras para poemas de Gregório de Matos, mediadas pela literatura bíblica,
é buscado com a elaboração de três capítulos, além desta introdução para apresentação
deste estudo e de um prelúdio para situar esta abordagem à obra gregoriana frente a
estudos evocados para desenvolvê-la. O Prelúdio para uma leitura da poesia de
Gregório de Matos é um desenvolvimento inicial deste trabalho em que se pensa com
Sarduy (1979), com Hatzfeld (2002) e com Campos (2005) a relação do estilo barroco
com o procedimento de elaboração paródica para se apresentar a concepção de paródia
adotada ao longo dos três capítulos, além de se sintetizar o debate acadêmico travado
por Campos (1989) com Cândido (2000) sobre a relevância do barroco na literatura
brasileira; de se apresentar a concepção de Hansen (2004) relativa à identificação vidaobra quando da leitura do legado gregoriano e de se abordar a pertinência de se
relacionar a obra do poeta baiano seiscentista com a teoria da Antropofagia de Oswald
de Andrade (1990).
A prévia à leitura dos poemas gregorianos com ênfase na paródia bíblica
neles verificada foi elaborada com vistas a situar brevemente as considerações
apresentadas nas partes seguintes deste estudo em relação ao universo discursivo
existente correlacionado sem a necessidade de operar grandes digressões quando da
meditação sobre os poemas. O pretexto bíblico na poesia de Gregório de Matos é um
capítulo em que se discute o epíteto gregoriano “O boca do inferno”, um pretexto para
apresentar o poeta barroco como um exilado em sua terra natal no século de crise e de
desengano humano, com a leitura de sua poesia enquanto indício de que ele foi um autor
de paródia bíblica na Bahia do século XVII: poemas do livro dos Salmos e narrativas
dos Evangelhos são retomados pelo poeta por meio do procedimento da paródia. O
guerreiro Javé e o decrépito invejoso é um capítulo em que se trata da presença de
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Deus e do diabo na poesia de Gregório de Matos com uma breve comparação de um
poema gregoriano com o relato bíblico da campanha militar empreendida por Gedeão
(BÍBLIA DE JERUSALÉM. JUÍZES. 16) com o apoio de seus trezentos homens
escolhidos por Iahweh. Além disso, constrói-se uma síntese bíblico-historiográfica,
permeada por poemas gregorianos representativos para o questionamento da ideia de
haver um conjunto de seres supra-humanos, rebelados contra um Deus habitante do céu,
liderados por outro anjo, cujo propósito único é o de prejudicar os seres humanos, o
decrépito invejoso milenar, Lúcifer. O Eclesiastes na poesia de Gregório de Matos é
um capítulo em que se apresenta o poema sapiencial bíblico Eclesiastes, antes de se
fazer uma aproximação dos temas tomados como motivos poéticos em seis poemas
gregorianos, motivos esses recorrentes, tanto para elaboração de sonetos da poesia de
Gregório de Matos, quanto para a composição do poema atribuído a Salomão; quais
sejam: a fragilidade humana, a inconstância dos bens da vida e a imperscrutabilidade
dos desígnios divinos.
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PRELÚDIO PARA UMA LEITURA DA POESIA DE GREGÓRIO DE MATOS

Tocai a trombeta em Sião,
Dai alarme em minha montanha santa!
Tremam todos os habitantes da terra,
porque está chegando o dia de Iahweh!
Sim, está próximo
um dia de trevas e de escuridão,
um dia de nuvens e de obscuridade!

(JOEL. 2:1-2)
Lá haverá choro e ranger de dentes, quando
virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas
no Reino de Deus, e vós, porém, lançados fora.

(LUCAS. 13:28)
Quando o Senhor, ao sinal dado,
à voz do arcanjo e ao som
da trombeta divina,
descer do céu, então os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro;

(1 TESSALONICENSES. 4:16)
AO DIA DO JUIZO.
O alegre do dia entristecido,
O silêncio da noite perturbado
O resplendor do sol todo eclipsado,
E o luzente da lua desmentido!
Rompa todo o criado em um gemido,
Que é de ti mundo? onde tens parado?
Se tudo neste instante está acabado,
Tanto importa o não ser, como haver sido.
Soa a trombeta da maior altura,
A que a vivos, e mortos traz o aviso
Da desventura de uns, d'outros ventura.
Acabe o mundo, porque é já preciso,
Erga-se o morto, deixe a sepultura,
Porque é chegado o dia do juízo.

(GREGÓRIO DE MATOS)

Estudar a poesia de Gregório de Matos quanto ao paródico procedimento de
reelaboração dos textos bíblicos no Brasil seiscentista implica reapresentar o poeta
nessa cena histórica em que feiticeiros, bruxas, sodomitas, bígamos e blasfemadores
eram condenados a açoites e ao degredo para terras brasileiras e africanas (PIERONI,
2006). Assim como pessoas de bem, pessoas lúcidas, críticas quanto ao seu tempo, ou
mesmo absolutamente vítimas de vis acusações diante do autoritário tribunal do Santo
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Ofício eram condenadas por banalidades hoje jamais consideradas crimes; também o
poeta baiano do século XVII corre risco de sofrer penalidade injusta e é muito mais do
que um desbocado escritor infernal: o poeta parodista é homem à frente de seu século
ao, lúcida e criticamente, ler os textos sagrados. Na verdade, o doutor eclesiástico é
vítima de difamadora acusação por não se ajustar ao discurso imperante na Bahia capital
da colônia portuguesa com seus sucessivos Governadores Gerais detentores de títulos e
pertencentes a ordens religiosas (CALMON, 1981). Do conjunto de expressões
literárias seiscentistas, a obra de Gregório de Matos é singular pelo seu modo paródico
de congregar referências bíblicas justapostas como procedimento de elaboração literária.
Diversos são os poemas gregorianos em que se verificam imbricadas passagens do
Livro Sagrado, tais quais as que se recupera no soneto Ao dia do juízo.
O poema em epígrafe apresenta a congregação de ao menos três fragmentos
bíblicos de referência a juízos divinos perceptíveis como leituras do poeta realizadas
para elaboração do soneto. Por óbvio, quem conheça a Bíblia poderá recuperar muitas
outras, pois o cânone sagrado é repleto de imagens de ações vindicativas advindas da
divindade a serem lançadas sobre o povo conforme suas obras, conforme sua fidelidade
ou infidelidade ao Deus Iahweh. São constantemente recorrentes referências, tanto a
possíveis castigos a serem derramados na vida cotidiana, quanto previsíveis danos a
serem aplicados com efeitos ou com duração eternos, para além da morte, em uma vida
para além do túmulo. Como a Bíblia é livro, por excelência, composto por textos
elaborados com relações intertextuais, ecoam entre si, de um livro bíblico para outro,
referências a penalidades divinas. Estão nos oráculos dos profetas, a advertência de Joel
é exemplo; estão nos ensinamentos do erudito leitor dos textos hebraicos, Jesus, o
Cristo, das narrativas dos evangelhos; estão nas cartas dos apóstolos, Paulo escreve
epístola sobre; estão na visão profética do julgamento do Ancião de Dias (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. DANIEL. 7:9-14), nos textos sobre a cólera do cordeiro, sobre o dia da
colheita, da ceifa do Senhor (BÍBLIA DE JERUSALÉM. APOCALIPSE. 6:1-17). Tal
qual o soneto Ao dia do juízo, a obra de Gregório de Matos é elaborada marcadamente
em justaposição aos textos sagrados: do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é leitura
exigida por quem queira apreciar a obra gregoriana; é leitura realizada indiretamente por
quem a aprecie, é leitura realizada para sua elaboração. Como se sabe, todos os
escritores seiscentistas recorreram à Bíblia para tomá-la como fonte de inspiração, por
isso um estudo da obra do escritor colonial implica satisfazer da necessidade de se
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observar a influência dos textos sagrados sobre seus poemas. Verificar a existência de
centenas de referências bíblicas na poesia de um escritor conhecido pelo diabólico
apelido de “O boca do inferno” propicia a encenação de um simulacro de defesa a uma
subentendida acusação de o poeta haver blasfemado ao se apropriar dos textos sagrados
a uma mente capaz de perceber as narrativas e os poemas bíblicos como conjunto de
composições literárias integrantes de um legado cultural, mesmo sem negar-lhes
quaisquer valorações de ordem espiritual ou religiosa.
As referências bíblicas dos poemas do escritor satírico da Bahia do século
XVII se distanciam de ser catequéticas, constituem- se paródicas. No contexto social e
histórico do mundo luso-brasileiro dessa época, fazer paródia do Livro Sagrado era
dessacralizar um documento religioso de poder suficiente para determinar a constituição
do ordenamento jurídico dos anos seiscentos e seu sistema penal (PIERONI, 2006): um
grande risco assumido em nome de uma prática de livre pensar, de livre criar. O tempo
de elaboração poética da literatura barroca americana é uma época de um Brasil colonial
de extensão já continental, uma região paradoxalmente considerada edênica e infernal:
as terras brasílicas são destino de aventureiro em busca do paraíso; são destino de
condenados a degredo (CALMON, 1981). O poder católico-cristão do império filipino
tinha hegemonia no mundo luso-brasileiro de então e a justiça do reino português era
um misto de leis laicas com leis religiosas, organizadas nas Ordenações do reino. Sob as
normas das Ordenações Filipinas, sabe-se, os homens do século barroco convivem com
o constante risco de serem submetidos às mais variadas penas. O marcante aspecto da
realidade de vida do jurista eclesiástico, a leitura normativo-catequética da Santa Bíblia,
realizada mesmo em universidades como a de Coimbra, tamanho era o envolvimento da
vida secular com questões de ordem religiosa, teve, na paródia das Escrituras procedida
pelo poeta, uma expressão criativa admirável. O caráter crítico-lúdico da leitura
gregoriana para o legado bíblico, descolando-o de seu contexto de exegese normativa,
por certo tornou o poeta baiano um homem sob o risco constante de ser condenado pelo
Direito de então.
O mundo luso-brasileiro de um povo em cujo imaginário católico-cristão
habitavam Deus e o diabo tem, nos trabalhos artísticos de características a que se
chamou estilo barroco quando se lançou visada crítica sobre o século XVII
(WÖLFFLIN, 2005), um dos elementos para sua coesão. Nessa cena histórica, o Brasil
é unido ao império português não somente via política na condição de colônia, também
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é relacionado com a metrópole na condição de espaço para criatividade artística pela
poesia gregoriana, assim como pela criação arquitetônica, cujas marcas uniformizadoras
estão por todo o Brasil em igrejas e conventos (CALMON, 1981). O artista brasileiro
tem sua obra marcada por influência religiosa, mas é paródico o modo de se deixar
influenciar, por isso uma leitura proficiente do legado gregoriano exige que um leitor se
permita ir à Bíblia para poder fruir esse principal aspecto do procedimento poético do
satírico parodista baiano.
Um estudo da paródia na poesia de Gregório de Matos exige refletir sobre
algumas questões pertinentes à expressão do escritor colonial, já levantadas por
oportunidade da realização de outras abordagens. Investigar seu procedimento de
elaboração, enquanto artista inserido no contexto de auge da arte barroquista, requer
assimilar a relação da paródia com o estilo barroco latino-americano. Dissertar a
respeito da obra gregoriana exige uma tomada de partido sobre qual a relevância do
estilo barroco na constituição da literatura brasileira. Ler os poemas de Gregório de
Matos implica ter de pensá-los em associação com sua vida de poeta, mas de modo a
considerar seus textos peças resultantes de trabalho criativo, não relatos biográficoconfessionais. Olhar atentamente o trabalho do escritor implica perceber o fato de ele
não haver meramente assimilado, alheio a si mesmo, os textos bíblicos em franca
circulação à sua época de formação intelectual, mas haver devorado e reelaborado as
obras sagradas para poder realizar construção poética. Gregório de Matos toma o legado
bíblico-literário como pretexto para seu fazer poético, resultante do que é uma obra que,
séculos depois de sua primeira recepção, homens importantes do cenário intelectual
brasileiro travam debate acadêmico para atribuir-lhe valoração.
Qual a relação da poesia gregoriana com o estilo de arte barroca e com o
procedimento paródico de elaboração literária, se se considera estilo como “sentimento
formal genérico” (WÖLFFLIN, 2005, p. 89)? Cotejar a obra de Gregório de Matos com
textos da Bíblia à luz da estética do barroco quanto aos motivos poéticos exige cuidado
relativo ao uso para não incorrer em abuso do termo barroco como ocorre na história
da literatura (HATZFELD, 2002). Um levantamento do emprego da palavra barroco
recupera seu uso desde suas primeiras ocorrências no comércio de pérolas e na
designação de silogismo, nos dois casos, com acepção negativa; até sua adoção no
campo das artes para designar toda expressão estranha ao Classicismo. Sintetizar assim
as observações de Hatzfeld (2002) implica atender à orientação consuetudinária de que
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todo estudo do barroco deve passar por uma reflexão sobre a palavra (SARDUY, 1979).
Quando se chama Gregório de Matos de poeta barroco, se quer dizer que sua elaboração
literária tem em si as marcas de “uma fase do desenvolvimento do classicismo
renascentista [...] que supõe a distorção (sem nenhuma intenção pejorativa) das formas
clássicas para que possam expressar algo diferente” (HATZFELD, 2002, p. 291). O
predicativo atribuído ao poeta se torna útil não só para situá-lo em “uma época literária,
mas também em um estilo cultural não estritamente literário, em uma manifestação
cultural do espírito da Reforma católica e do Absolutismo político” (HATZFELD, 2002,
p. 291). A paródia é um procedimento próprio do estilo barroco – de seu “sentimento
formal genérico” (WÖLFFLIN, 2005, p. 89) –, conforme observa Sarduy (1979) ao
estabelecer um sistema operatório para estudo preciso da expressão americana,
resultante da expansão europeia para as terras do Novo Mundo, cujo apogeu ocorre no
século XVII.
São inquestionáveis, se ouvidos por quem perceba a influência da literatura
bíblica sobre o fazer poético de Gregório de Matos com sua poesia barroca, tanto
Sarduy (1979), quanto Campos (1989) ao afirmarem que o poeta e seu estilo são
paródicos. O trabalho do escritor é exemplar de que “o texto literário da modernidade se
constrói no exercício pleno de sua ambigüidade estrutural, como coro de falas e
contrastes”, explicitamente assimilando o “procedimento formal típico da práxis
paródica” (DIAS e LYRA, 1980, p. 4). Em sua obra Deus e o diabo no Fausto de
Goethe, Campos (2005) pouco fala sobre Deus, apesar do título, e apresenta o diabo
como elemento literário universal, advindo das ânsias humanas por transcendência,
como o declara em entrevista publicada em O arco-íris branco (CAMPOS, 1997),
quando responde Questões fáusticas a J. Jota de Moraes, sobre a presença do diabo em
narrativas populares, ao que o entrevistado remete ao livro sobre a obra máxima de
Goethe. Em uma indicação teórica registrada em nota a respeito de Escrito sobre um
corpo de Sarduy (1979) em seu estudo do Fausto, Campos (2005, p. 133) revela a
pertinência dos estudos do ensaísta cubano para a linguagem barroca quanto ao seu
artifício paródico de composição.
Gregório de Matos é poeta destacado dentre os autores do barroco latinoamericano em Por uma ética do desperdício, estudo estimado por Campos (2005),
ensaio em que Sarduy (1979) estabelece a paródia como elemento do “esquema
operatório preciso”, criado por ele para “restringir o conceito de barroco”, a fim de
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codificar “a permanência de sua aplicação” (SARDUY, 1979, p. 59). Uma breve
incursão pelo infernal território da teoria, sem pretensão de lhe domar o demônio, se faz
necessária para esclarecer o que se quer dizer quando se diz que Gregório de Matos é
paródico-poeta. Toma-se, então, como pertinente ao estudo dos poemas do parodista
seiscentista a concepção de paródia “que não deve ser necessariamente entendida no
sentido de imitação burlesca”, conforme ensino de Campos (2005), ao entendê-la
“enquanto „canto textual‟”, da maneira como ele a encara, “etimologicamente, [...]
enquanto „canto paralelo‟”, acercando-a “tanto da idéia bakhtiniana de dialogismo (gr.
diá, entre, através; logos, discurso) como da noção de inter (entre)-textualidade
kristeviana” (CAMPOS, 2005, p. 73-74).
No fazer poético do escritor barroco brasileiro, há “variedade de enfoques e
posições em torno” de sua realidade, expressos admiravelmente através da paródia, em
uma obra, na qual se verifica um misto de interesses literários de um poeta leitor de
poetas com uma intenção de cronista observador do viver de sua época. O versejador
seiscentista, assim, adota um procedimento que, “além de inscrever-se, desde a
Antigüidade, nas manifestações de cunho popular-carnavalesco (através das máscaras e
disfarces cômicos), constitui-se na vigência da estética barroca, em função de seu
caráter crítico-lúdico, recurso bastante difundido” (DIAS, 1996, p. 21-22). O cantador
baiano pode frequentar a paródia, fazer canto paralelo à Bíblia, de modo até a
ridicularizar a rigidez e o formalismo da normatividade clássica: “como intelectual
bastante sintonizado com a práxis poética do seu tempo, não dispensaria o concurso de
tal técnica” (DIAS, 1996, p. 21-22).
A fruição da obra de Gregório de Matos exige uma leitura em filigrana, para
recuperar os textos bíblicos parodiados pelo poeta, pois seu legado literário “esconde,
subjacente ao texto [...] – outro texto – outra obra – que este revela, descobre, deixa
decifrar” (SARDUY, 1979, p. 68). As analogias são por vezes sutis em seu parodiar não
somente os textos sagrados, mas também os ritos, o discurso, os atos de penitência
católicos. O trabalho gregoriano de elaboração poética se ajusta a uma concepção de
“barroco latino-americano”, que “participa do conceito de paródia, tal qual o definia em
1929 o formalista russo Bakhtin” (SARDUY, 1979, p. 68). Na obra gregoriana, há uma
legítima manifestação artística de paródica construção de textos resultantes de uma
operação com seu desenvolvimento e proliferação orientados pelo princípio da paródia,
o de fazer o novo a partir do antigo, típico do barroco literário latino americano.
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O fazer poético-paródico da obra gregoriana se aproxima da própria
etimologia da palavra paródia, “canto paralelo”, noção que assinala o seu caráter duplo
de estrutura e de leitura, cuja característica é a de afirmar e negar “a existência de um
texto-referência, ao refazê-lo, deformá-lo e/ou recriá-lo” (DIAS e LYRA, 1980, p. 5).
Ocorre uma profunda hipermetropia responsável por impedir a visão da literatura
bíblica nos poemas gregorianos, mesmo quando vistos bem de perto, de onde é possível
enxergar o procedimento parodístico, daí Dias e Lyra (1980) calarem sobre a paródia
das obras sagradas efetivada por Gregório de Matos. Fenômeno também ocorrido com o
ensaio de Segismundo Spina (1995), a propósito de sua antologia da poesia de Gregório
de Matos, esquematizado por Campos (1995), no sentido de o antologista, ao escrever
ensaio de introdução à coletânea de poemas, haver realizado a evocação “do carnaval
barroco”; destacado o levantamento da “linguagem brasileira”; reconhecido o valor dos
poemas como difusores de informação; haver libertado o poeta do libelo acusatório de
ser um imitador com a fiança da valorização da paródia; enfatizado o “lirismo crioulo”
gregoriano. Nada, porém, menciona Campos (1995) sobre o fato de Spina (1995) calar
sobre a franca presença de releituras da Bíblia, operadas por Gregório de Matos como
prática de seu fazer poético. À necessidade de se “levar em conta a dignidade estética da
tradução, como categoria da criação”, destacada por Campos (1975, p. 209) como
necessária a uma “edição rigorosa e cuidada da obra” gregoriana, acrescente-se a
importância de uma poética sincrônica, operada pela retificação das “coisas julgadas da
poética histórica”, resgatar a dignidade estética da paródia dos textos bíblicos para se
construir uma edição dessa natureza.
Gregório de Matos procede a um fazer poético com realização de paródia
bíblica à revelia de normas coercitivas, à deriva de princípios catequéticos, como um
poeta desregrado. Exige, por isso, de seu leitor, não só algum conhecimento das obras
milenares, mas também a perspicácia para recuperar marcas de uma prática de ruptura,
como pressupostos a uma apreciação mais plena de sua prática de poeta. A recepção da
literatura bíblica é um aspecto da recepção da literatura europeia pela América Latina
por ocasião da qual "os modelos eram aceitos pela cultura não-oficial, porém eram
imediatamente parodiados", por mentes criativas como a do poeta “popular” e “erudito
Gregório de Matos” (MONEGAL, 1980, p. 11). A erudição do poeta brasileiro fica
evidenciada pela presença da literatura bíblica em sua poesia, com sua leitura deslocada
da oficial, como um canto paralelo aos textos da Antiguidade e às interpretações típicas

23

do espírito de seu tempo. No contexto social e histórico do Brasil colonial, o escritor
baiano é mediador antropófago da “profunda penetração do espanhol como idioma
literário no Portugal seiscentista” (GOMES, 1985, p. 30), em cujo cerne histórico estão
medidas contrarreformistas, impregnando o Novo Mundo de leitura doutrinária da
Bíblia na construção da “cultura de uma época barroca” europeia, que “pode ser
encontrada também, e com certeza o foi, em países americanos sobre os quais
repercutiram as condições culturais européias desse tempo” (MARAVALL, 1997, p.
41).
Qual o lugar do barroco na literatura vernácula do Brasil, se se pensa sua
constituição originária como país colonizado sob absoluta dependência de sua
metrópole? A poesia barroco-paródica de Gregório de Matos é digna de um lugar de
relevância, enquanto obra de estética fundadora da literatura nacional, pois, embora o
barroco nas terras americanas também não tenha sido fruto do trabalho de apenas um
indivíduo, como também não foi nas europeias (WÖFFLIN, 2005, p. 88), encontrou no
poeta um artista hábil para adotá-lo como estilo, como sentimento formal a ser
abraçado. Na fortuna crítica de estudos dedicados ao legado gregoriano, o
questionamento da exclusão do barroco, operada no importante estudo Formação da
literatura brasileira: momentos decisivos, é um capítulo fundamental. Antônio Cândido
(2000) inicia o desenvolvimento de sua visão ideológico-reducionista de literatura como
sistema integrado por público-leitor, escritores conscientes de seu papel social e um
estilo com a afirmação de ser Gregório de Matos “homem de peso” da raiz literária
brasileira. Não obstante, opta por não estudar o poeta barroco, operando sua exclusão da
literatura brasileira propriamente dita, devido a uma suposta inadequação da obra
gregoriana a sua convenção de sistema literário. Candido (2000, p. 18) chega a afirmar
que Gregório de Matos, por muito tempo, “não influiu, não contribuiu para formar” o
sistema literário brasileiro.
Em sua investigação também sobre a origem da literatura brasileira,
resultante do que é seu estudo O seqüestro do barroco na formação da literatura
brasileira, Campos (1989)1 reconhece o valor do estudo de Antônio Cândido com a

1

O ensaio O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Matos tem
nova edição em 2011, apresentada com introdução de Affonso Ávila, intitulada Viva Haroldo – viva
Gregório. O poeta e ensaísta mineiro destaca a atualidade do estudo de Haroldo de Campos frente aos
atuais rumos da pesquisa acadêmica que “perpetra a minimização criadora de um Gregório de Matos e de
um Aleijadinho, quer dizer, dos ícones que sustentam a origem barroca da cultura brasileira” (ÁVILA,
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afirmação de se tratar do “mais lúcido e elegante (enquanto articulação do modelo
explicativo) ensaio de reconstrução historiográfica” da evolução literária nacional
(CAMPOS, 1989, p. 12). Não obstante, opta por estudar o caso Gregório de Matos para
demonstrar o seu ponto de vista desconstrutor da abordagem de Antônio Cândido
(2000) com o desenvolvimento de uma refutação para a tese de exclusão ideológicoreducionista do poeta baiano do ponto inicial da linha cronológica da constituição das
letras vernáculas. O ensaísta apresenta sua análise em relação ao barroco com a
demonstração das falhas teóricas do estudo Formação da literatura brasileira para dar
apoio ao resgate do barroco. Campos (1989) demonstra como, ao modelo de sistema
literário, estruturado por Antônio Cândido (2000) sob o tripé “conjunto de produtores”,
“conjunto de receptores” e “características internas” (CÂNDIDO, 2000, p. 6) se adequa
o trabalho de elaboração poética de Gregório de Matos, além de demonstrar como o
modelo histórico-sistemático do autor de Formação da literatura brasileira privilegia a
função emotiva da linguagem em detrimento de sua função poética. Campos (1992, p.
244) descreve o poeta parodiador da Bíblia como “primeiro „herói‟ (anti-herói)
malandro”, como “antropófago”, como “o primeiro antropófago-malandro”, tal qual “o
admite, desse novo ângulo de visada, o próprio Antônio Cândido [explicita Haroldo de
Campos], numa quase apostila à sua formação, onde Gregório, barrado pela clausura do
argumento sociológico não tem vez nem via de acesso” (CAMPOS, 1992). Assim
comenta o poeta paulista o ensaio de Antônio Cândido (2004) A dialética da
malandragem, relacionando-o com o estudo Formação da literatura brasileira.
O modelo de “leitura da tradição literária” proposto por Antônio Cândido
para a “historiografia literária brasileira”,

economizando operacionalmente o Barroco por um argumento de ordem
sociológia (ausência de produção impressa e de público) e individuando o
Arcadismo pré-romântico o “momento formativo” inaugural; montado, com a
elegância e a coerência interna de um construto matemático, sobre o esquema
da transmissão de mensagens referenciais (temático-nativistas),
privilegiando, no processo, a função comunicativa e a emocional
(exteriorizadora de “veleidades profundas”) da linguagem e, por extensão, da
literatura; alimentando, porém, por outro lado, certo ceticismo irônico quanto
à arbitrariedade do gesto crítico de objetivação interpretativa e à rentabilidade
estética do modelo assim construído (nesse sentido, disfórico) (CAMPOS,

1992, p. 238)

2011, p. 15). A pesar da publicação mais atual, mantém-se a referência à edição de 1989 do diálogo de
Haroldo de Campos com Antônio Cândido sobre o barroco na literatura brasileira.
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termina por excluir o legado barroco do conjunto de expressões literárias da cultura
brasileira. Tem razão Campos (1989) para atribuir valoração diversa da de Antônio
Cândido à obra de Gregório de Matos uma vez que a analisa do ponto de vista da
inventividade artística.
Para resgate do barroco, contribui o estudo da obra do poeta enquanto
parodista bíblico na Bahia do século XVII por demais lido, cuja poesia tinha “circulação
regular pelas ruas da capital colonial, era lida e disputada pelo povo, estava submetida a
um sistema de distribuição que poderia ser deficiente e precário, mas que, de qualquer
forma, existia” (GOMES, 1985, p. 32). O escritor parodista, desde seu primeiro gesto
criador, é poeta dedicado a trabalho de construção textual escrita, embora tenha
elaborado trabalho artístico também “antes para ser ouvido do que para ser lido”, traço
barroco da obra gregoriana comentado por Ávila (1994, p. 135). Em nada esse crítico
situa o poeta de modo dissonante à observação crítica relativa ao caráter público da
escrita gregoriana: “suas obras eram „publicadas‟ (entenda-se: tornadas públicas, e não
editadas) pelas ruas, com grande expectativa popular” (GOMES, 1985, p. 32). Mais e
mais se evidencia inequívoco o valor do barroco e do legado gregoriano para os
momentos formativos iniciais da expressão literária brasileira. As feições da origem da
literatura do Brasil, marcadas pela poética da paródia bíblica do doutor Gregório de
Matos, são herdadas pela malandragem comicamente trapaceira de Leonardo, do filho
de uma pisadela e de um beliscão, criado por Manuel Antônio de Almeida em
Memórias de um sargento de milícias; até atingir a malandragem preguiçosamente
lascívia do anti-herói, do herói sem caráter, criado por Mário de Andrade, Macunaíma,
conforme bem explicita Antônio Cândido (2004) em Dialética da malandragem para
dar nova valoração ao barroco brasileiro.
O Portugal da Restauração, da mentalidade jesuítica, da “Contra-reforma e
da consciência dividida entre a moral pública, ascética, e a prática sensual, privada; as
agudezas conceptistas, os labirintos formais do cultismo, o pessimismo do desengaño
pós-renascentista" (WISNIK, 2009, p. 13), metrópole imperial cuja configuração sóciohistórica marca também sua colônia americana: essas são as referências do escritor
baiano. A poesia gregoriana, porém, não traz em si marcas de joelhos dobrados diante
das cruzes trazidas de além-mar nas embarcações jesuíticas. Gregório de Matos
“canalizou a força e grandeza do barroco ibérico, num século, como o XVII, em que,
por circunstâncias literárias ou extraliterárias que não mais voltariam a repetir-se”
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(GOMES, 1985, p. 45). Nas terras do Novo Mundo, a literatura, tomada para fins
catequéticos há séculos, encontra, na pena gregoriana, nova forma de apropriação
durante o século XVII, uma forma díspar da mentalidade jesuítica por ser insubordinada
ao intento religioso e imperialista do Estado português e da Igreja Católica.
Qual a relação da vida de Gregório de Matos com seu fazer satírico e com
seu proceder paródico? Tanto quanto a obra gregoriana revela um homem cuja vida
dedica a construir sátira, tal obra revela também um poeta cujo procedimento adotado
para fazer poético é a paródia. Essa afirmação ganha mais vida se se considera verdade
a noção de que, mesmo uma técnica não sendo capaz por si só de criar um estilo, falar
em arte implica um sentimento de forma (WÖLFFLIN, 2005), daí que a paródia é a
técnica de proceder a elaboração textual de que fez uso o satírico do Brasil colonial para
dar vazão ao seu sentimento de forma artística, experimentado por ele com o artista das
letras. Ocorre uma querela sobre a relação da vida com a obra de Gregório de Matos, da
qual uma apreciação da paródia bíblica verificada em seus poemas pode participar.
“Esclarecedores indícios textuais” e “os próprios elementos da biografia do poeta” são
aspectos levados em conta por Gomes (1985) para defender a autoria de Gregório de
Matos para o legado literário que se lhe atribui, em um método adotado “contra a
ortodoxia dos teóricos formalistas, que querem deixar a vida do lado de fora da obra”
(GOMES, 1985, p. 21) quando do estudo de poesia. Se, por um lado, era impossível ao
poeta “ser uma exceção, no seu tempo vivido, impregnado de fé e repressão religiosa,
da censura, do sagrado e do profano, da santidade e do pecado, do céu e do inferno”
(PERES, 2004, p. 133); por outro, não lhe foi impossível construir um modo
peculiarmente criativo de ler as Escrituras em uma época de imersão do mundo em uma
realidade marcada pela presença constante de Deus e do diabo na mentalidade do povo.
A biografia do escritor baiano do Brasil colonial é atestada por sua obra; a vida
do poeta se “esparrama de tal sorte no Gregório dos apógrafos que é inviável e
artificioso separar os dois, tão amalgamados eles se encontram” de maneira que “os
indícios, os fortes sinais da existência de um autor homogêneo que estão dentro do texto
e não no lado de fora” (GOMES, 1985, p. 22-23). Não obstante essa realidade ateste a
existência humana e autoral de um Gregório de Matos escritor, a crítica incorre em
equívoco quando opera a fusão vida-obra ao abordar o legado literário do poeta baiano.
Hansen (2004) apresenta os desdobramentos dos estudiosos da literatura cometerem
essa falha:
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Desde o século XIX a crítica brasileira vem atribuindo ao homem Gregório
de Matos e Guerra, suposto autor da sátira produzida na Bahia no final do
século XVII, as características dos personagens dos poemas. Eliminando,
com a atribuição, o preceito retórico-poético que lhe modela o caráter como
persona ficcional, a crítica rotineiramente propõe a poesia como expressão da
psicologia e da psicopatologia do homem, em várias versões: “simplesmente
um nervoso, quiçá um nevrótico, um impulsivo, um espírito de contradição e
de negação, um mal criado e um rabugento e malédico” (José Veríssimo);
“[...] um reles boêmio, quase louco, sujo, malvestido, a percorrer os engenhos
do Recôncavo [...] o fauno de Coimbra [...] degenerava no velho sátiro do
mulutame” (Araripe Júnior); “Madraço por índole, parasita vitalício”
(Agripino Grieco); “Negligente e obsceno tocador de viola” (Sílvio Júlio)
(HANSEN, 2004, p. 458).

Para recuperar a paródia da Bíblia, efetivada pelo escritor barroco do Brasil colonial, é
preciso se situar na dualidade de saber da existência de um homem em interação com a
realidade histórica de seu tempo, enquanto cria personagens para dar voz aos seus
poemas, a fim de um leitor atual não se perder em extremos como os apresentados por
Hansen (2004) e se deixar de fruir a parodização dos textos bíblicos e dos rituais
católicos dos versos gregorianos.
Rotular o poeta com expressões estigmatizantes é fruto de compreensões
equivocadas de sua obra, resultante de um fazer poético de alguém com lucidez e
erudição elevadas. Ler a poesia gregoriana implica levar em conta que, “se
considerarmos que a sinceridade literária é um problema insolúvel – porque antes de
tudo literatura é ficção – teremos que encarar a produção literária do autor como fruto
independente de fatores de ordem pessoal” (SPINA, 1995, p. 60), mas sem ir ao
extremo de desconsiderar os estudos históricos e biográficos como auxiliares para uma
leitura mais plena daquela obra. As observações teóricas sobre a criação de personagens
ficcionais por Gregório de Matos são úteis para se pensar seu trabalho de literato sem
incorrer no equívoco preconceituoso de fundir absolutamente vida-obra em Gregório de
Matos sem considerar o aspecto criativo, próprio do fazer literária manifesto em sua
obra, tal como os autores citados pelo levantamento da fortuna crítica dedicada ao poeta
baiano realizado por Hansen (2004). Um estudo da paródia bíblica na poesia de
Gregório de Matos jamais terá como resultado algo sequer próximo da caricata
descrição:

Pessimista objetivo, alma maligna, caráter rancoroso, relaxado por
temperamento e por costumes, o poeta de "Marinícolas", verte fel em todas as
suas sátiras; e, apesar de fruto de produto imediato do meio em que viveu,
desconhece a sua cumplicidade, pensa reagir quando apenas traduz, cuida
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moralizar quando apenas enlameia. Seja, porém, o que for, [...] Gregório de
Matos é o satírico mais acabado, o gênio ferocíssimo da relaxação mais
acentuado que já produziu a natureza (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p.

281).
Sobre a influência de pressupostos sociológicos (“produto imediato do meio”) e
darwinista-naturalistas (“verte fel”, “gênio ferocíssimo”, “produziu a natureza”), o
crítico, embora em parte deprecie o poeta baiano ao descrever sua suposta
personalidade, termina por reconhecer o valor singular de sua obra satírica.
O autor não destaca a atividade de leitor criativo da literatura em circulação no
século XVII, não identifica o fato de Gregório de Matos fazer criação de personagens
cuja voz se percebe ao ler seus poemas. Spina (1995), embora tenha seu estudo de
abertura de sua antologia à obra gregoriana com reflexões que se coadunam
inicialmente às ideias de Hansen (2004) sobre dissociação vida-obra na expressão
poética de Gregório de Matos pela adoção do procedimento de criação de “persona
satírica” com a elaboração de seus poemas, termina por seguir o caminho fácil, por ser
simplista, de se ajustar a Júnior (1978) quanto à confusão de se fundir em absoluto vida
e obra nos poemas gregorianos:

Gregório [...] já havia feito a sua profissão de fé à ortodoxia católica sobre a
conduta moral do homem aqui na terra; e, através de uma contrição “sincera”
– “Arrependido estou de coração” –, o Poeta confia na “Providência de Deus,
alto e profundo”.
[...] É nota característica do barroquismo espiritual de Gregório esta ânsia
contínua de identificação com a divindade, procurando imergir na pessoa
divina, a ponto de tornar divino o que é humano, ou humano o que é divino

(SPINA, 1995, p. 63-64).
O crítico parece não objetivar desmerecer o poeta, mas comete o equívoco de apreciar
sua obra como expressão de fé, em se tratando de um subconjunto de poemas ditos
religiosos, por desconsiderar o fingimento, o simulacro, o jogo paródico com a literatura
bíblica e com a ritualística católica, verificados nos poemas de culpa e de confissão da
obra gregoriana.
Veja-se, a despeito de tal debate inflamado, a presença marcante da
literatura bíblica na poesia de um homem cuja vida esteve ligada à religião em um
século de dominação católica violenta, realizando uma obra à margem das coerções dos
poderes instituídos, abraçando o procedimento da paródia, e, então, as observações de
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Araripe Júnior (1978) e de Spina (1995) serão ressignificadas, à medida que seja
construída nova leitura para a obra gregoriana. A impossibilidade de se determinar a
cronologia composicional dos poemas do escritor baiano indica o fato de ser mera
convenção estabelecer período rigoroso para a elaboração desse ou daquele texto. Os
versos gregorianos não são datados para permitir as inferências de Spina (1995), melhor
é sua apreciação quanto ao fato de que “Gregório, como toda a massa devota de sua
época, parece que trazia Deus mais nos lábios que no coração” (SPINA, 1995, p. 67).
Alguém pode considerar como verossímil uma alegação de os poemas
escolhidos para este estudo não serem da autoria do burocrata eclesiástico, um dia
tesoureiro-mor da Sé da Bahia, segundo Calmon (1983) e Peres (2004). Ocorre de
alguém considerar acertada a hipótese de o poeta Procurador do Brasil em Portugal não
haver existido de fato como pessoa. Acontece, também, de alguém negar a relevância
literária do legado elaborado pelo bacharel literato para as letras brasileiras. Embora já
refutadas por Campos (2011) – segundo sua abordagem de A questão Gregório de
Matos, é absolutamente impertinente questionar a existência histórico-biográfico do
maior dos poetas do Brasil colonial –, essas teses podem ainda ser adotadas como úteis
para relativizar ou refutar no todo ou em parte o estudo tecido nestas páginas sobre a
obra do poeta baiano, filho de rico casal de portugueses, Gregório de Matos e Maria da
Guerra. Discussões centradas em polêmicas relativas à referência autoral, à existência
biográfica e à importância literária do poeta baiano são consideradas exploradas o
suficiente (no sentido de se se simular, na medida do possível, a existência de consenso
relativo a tais questões) para se construir uma reflexão sobre a obra desse homem de
Estado poeta-tradutor-recriador, propiciada pelas considerações consolidadas pelo
debate acadêmico em torno do maior dentre os primeiros dos poetas brasileiros, o
fundador da literatura brasileira (CAMPOS, 1989).
Melhor do que quaisquer opções estagnadoras, é o posicionamento de
Augusto de Campos (1978, p. 91) a respeito Da América que existe: Gregório de
Matos, quanto ao fato de que “a eterna, adiada e insolúvel querela dos eruditos sobre o
que é e o que não é de Gregório de Matos não deveria inibir a fruição e estudo dos
textos que levam o seu nome”. Assim sendo, considera-se o estadista-poeta Gregório de
Matos e Guerra livre de quaisquer cativeiros, como pressuposto à leitura de seus
poemas, com a convicção de que os textos compilados por James Amado (GUERRA,
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1999)2 seguramente resultam do trabalho de figura humana, não de “legenda, emblema,
núcleo gerador de uma profícua atmosfera criativa e instigante” (DIAS, 1996, p. 16),
não “de toda poesia do século XVII” (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 282), não da “época
chamada Gregório de Matos” (AMADO, 1999, p. 18), mas do filho de portugueses
nascido e criado nas terras brasileiras, embora com idas e vindas para Portugal, além de
um período de exílio em África, Calmon (1983), Peres (2004). Tais considerações se
apropriarão dos estudos de Campos não para investigação histórico-autoral, como a
brevemente empreendida por Maria Aparecida Ribeiro (RIBEIRO, 2008) em seu curto
ensaio sobre A imagem de Angola no espelho barroco: canções de Exílio de Gregório
de Matos, elaborado para um colóquio barroco, mas para ressaltar, o trabalho poéticocriativo de elaboração literária do artista seiscentista.
Como o satírico paródico natural da primeira capital do Brasil assimila a
leitura da Bíblia e as doutrinas do catolicismo, elementos fundamentais da atmosfera de
sua época, a qual é responsável por dar origem à arte, à filosofia e à arquitetura
(WÖLFFLIN, 2005, p. 90)? O procedimento de elaboração poética de Gregório de
Matos mais permite aproximá-lo de um devorador antropofágico, deixando em sua obra
uma evidência de que a antropofagia literário-cultural é a “única lei do mundo”, a
responsável por união social, uma “expressão mascarada de todos os individualismos”
(ANDRADE, 1990, p. 47), do que permite aproximá-lo de um piedoso contrito leitor da
Bíblia, mesmo em seus poemas forjados com palavras de culpa e de confissão piedosas,
mesmo em seus textos elaborados em tom de salmos bíblicos. Muito mais se mostra à
revelia de doutrinas católico-cristãs o poeta, quando se apropria de passagens dos
evangelhos, de narrativas do Antigo Testamento. A máscara antropofágica da
individualidade guarda atrás de si a universalidade da construção cultural: sua obra
evidencia os ideais do Manifesto Antropófago, sobretudo à medida que se levanta
“contra todas as catequeses”, “contra todos os importadores de consciência enlatada”,
ao se impor como “consciência participante” de um procedimento paródico de releitura
da Bíblia, ao imprimir uma “rítmica religiosa” (ANDRADE, 1990, p. 47-48) às avessas
em relação às leituras normativas do Livro Santo, elaboradas pelos sacerdotes, ávidos
2

Sobre a publicação da obra do poeta baiano organizada por James Amado, Augusto de Campos registra:
“a edição de James – a única completa dessa poesia – foi lançada, em 1969, na generosidade dos seus sete
volumes”, e acrescenta: “somente no século 19 é que se deu, no Florilégio da Poesia Brasileira, de
Varnhagem (1850), a primeira impressão de parte considerável dos poemas de Gregório, escritos cerca de
200 anos antes”; faz isso o ensaísta, a fim defender o trabalho de James Amado de quem tentou
“desmerecer o empreendimento, sob a alegação de que a obra de Gregório de Matos já estava difundida
em demasia” (CAMPOS, 1978, p. 91).
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por fazer da fé um negócio.
A razão antropofágica que move Gregório de Matos a fazer diferença na
cultura brasileira em relação à metrópole ao realizar uma elaboração poética de
Vanguarda em uma colônia marcada pelo Subdesenvolvimento só logrou êxito pelo fato
de que o poeta soube muito bem construir diálogo da “questão do nacional” com o
“universal (notadamente do europeu)” no seu trabalho de literato pioneiro na
constituição de uma “cultura latino-americana” (CAMPOS, 1992, p. 231-232). A
paródia bíblica empreendida pela pena gregoriana leva em conta que “as obras
intelectuais de uma nação tornam-se a propriedade comum de todas (MARX e ENGELS
apud CAMPOS, 1992, p. 233) e comprova o equívoco de considerar que “la relación
entre prosperidad económica y excelencia artística sea de causa y efecto (PAZ apud
CAMPOS, 1992, p. 234). Antes de a “„Antropofagia‟ de Oswald de Andrade, nos anos
20 (retomada depois em termos de cosmovisão filosófico-existencial, nos anos 50, na
tese A Crise da Filosofia Messiânica)” se constituir como abordagem vanguardista em
cena social de subdesenvolvimento, o Brasil já tivera “um sentido agudo da necessidade
de pensar o nacional em relacionamento dialético e dialógico com o universal” no fazer
poético de Gregório de Matos (CAMPOS, 1992, p. 234).
Precisamente, em termos de uma transposição da literatura da Europa para o
Brasil com a poesia de Góngora, de Quevedo, de Camões, trazidas para as terras
americanas pela pena gregoriana, também responsável pela assimilação da literatura
bíblica, reinterpretada à deriva do peso das leituras catequéticas; parodiada para
reformulação criativa, Gregório de Matos é o primeiro antropófago da literatura
brasileira. O poeta parodista tem lugar na marcha das utopias e desempenha papel
importante no ritmo do século XVII com a elaboração de uma poesia barroca em
oposição à Contrarreforma. O satírico baiano é exemplo prototípico de artista que faz
dos brasileiros os “campeões da miscigenação tanto de raça como da cultura”, enquanto
povo que é “resultado da Contra-reforma”, que é “a utopia realizada, bem ou mal, em
face do utilitarismo mercenário e mecânico do Norte”, que é “a caravela que ancorou no
paraíso ou na desgraça da selva” (ANDRADE, 1990, p. 166). O índio não se curvou
perante as cruzes trazidas à caravela, também teve resistência ao trabalho explorador
imposto pelo homem branco. Os nativos da América participaram do sacramento, mas
tiveram resistência ao que ele simbolizava, pois permaneceram alheios às concepções de
culpa e de pecado do homem europeu. Não houve, além disso, genuflexa adequação dos
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africanos (mantiveram vivos seus orixás, bateram capoeira) à religião dos europeus. No
mais, o branco doutor Gregório de Matos não cedeu às pressões contrarreformistas
(parodiou os textos sagrados, enfrentou os poderosos). As matrizes étnicas geracionais
da cultura brasileira devoraram as influências europeias, de sorte que o poderio católico
e estatal dominou pela espada, mas teve o poder da cruz devorado e reassimilado pela
antropofagia cultural, ocorrida nas terras brasileiras.
O antropófago parodista colonial miscigenou a cultura da nação nascente,
marcada pela complexidade de se constituir das matrizes africana, indígena e europeia,
com a cultura literária bíblica. A influência da Europa lançada sobre a formação da
América chega-lhe impregnada da cultura judaica metamorfoseada pelo cristianismo em
sua forma de catolicismo. O poeta baiano inovou com sua leitura do legado judaico e do
legado cristão, ao fazer apropriação criativa dos textos milenares em pleno paraíso
adâmico, ponto marcante do Ciclo das utopias (ANDRADE, 1990, p. 161) da história
universal, como representava o Novo Mundo, mesmo sem Deus, a utopia celeste
materializada na terra, conforme o diz Andrade, ao contrastar a dominação jesuíta da
América Latina com a dominação protestante da América do Norte. Nesse seu estudo
em que “pode-se então compreender, com maior precisão a seriedade do pensamento
oswaldiano e da tese antropofágica”, o diz Augusto de Campos (1975, p. 120), o poeta
modernista apresenta a leitura da história ocidental relativa à Reconquista quanto à
transposição da religião europeia para o Novo Mundo, visão pertinente para se
compreender o valor literário-cultural de haver Gregório de Matos se dado à liberdade
de se apropriar da Bíblia para fazer poesia, “enquanto o deus vivo do deserto, deus de
caravana, se metamorfosearia transformado no Cristo, deus de caravela, sob a condução
compreensiva da roupeta jesuítica na direção da conquista da América” :
Foi essa religião de caravela que presidiu ao arfar das Utopias [...].
A Reconquista foi um fenômeno político e militar puramente de superfície. A
arabização já tinha raciado a Península e produzido esse minúsculo, mas
gigantesco Portugal que marcou com a abadia guerreira de Thomas o apogeu
do barroco e de toda arte de seu tempo.
A arabização já se tinha transferido para a roupeta inaugural de Loiola.
[...]
Vinda da Arábia petrificada e saída do deserto, a gente sarracena se mesclaria
na Península para continuar pelos caminhos de oceano o seu impulso
exógeno e conquistador, que trazia em si o errático e o imaginoso, a aventura
e fatalidade. E que só havia de estacar nos verdes da Descoberta. Na Ilha de
Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Utopia, Brasil (ANDRADE, 1990,

p. 169-170).
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Por via da paródia bíblica, a poesia gregoriana coordena as concepções de Andrade
(1990), expostas em seus estudos sobre a formação cultural luso-brasileira, quanto à sua
formação enquanto resultado de uma devoração cultural e de arabização do Novo
Mundo, do Brasil colonial, da terra da utopia. Gregório de Matos é de uma modernidade
modernista, pois devora a cultura bíblico-religiosa, sendo exemplo de produção
literário-cultural capaz de garantir pertinência à concepção da teoria da antropofagia 3,
desenvolvida por Andrade (1990) enquanto processo de fundação da cultura brasileira,
marcada como foi pelos desdobramentos da arabização da Península Ibérica.
Tal qual indicado por Monegal (1980, p. 10), os “antropófagos não só
dessacralizaram os modelos, mas também dessacralizaram a própria atividade poética”,
o parodista seiscentista procede quebra da sacralidade dos textos bíblicos em terras
brasileiras. Na obra do poeta baiano, há uma síntese estética, uma fecunda conciliação
de uma “necessidade vital de ajustamento do fazer nacional à tradição literária
européia” (realizada quando da reconfiguração das obras sagradas milenares em versos
barrocos no século XVII) com uma “criação artística da realidade local” (DIAS e
LYRA, 1980, p. 5). Com Campos (1995, p. 16), pode-se dizer: "é sempre saudável que
de tempos em tempos regressemos à poesia de um poeta que não pode e não deve ser
ostracizado". Com Campos (1995, p. 12) também se encontra razão para retornar "a
contestação, a partir do 'conceito clássico da imitação', reforçado pelas noções [...] de
paródia e adaptação poética, do libelo acusatório de plágio, movido contra Gregório" de
Matos. Do largo “campo de propostas da poesia de Gregório de Matos”, de “muitas
perspectivas de abordagem para o leitor moderno” (CAMPOS, 1978, p. 93),
desenvolve-se uma investigação para verificar a hipótese de que “O boca do inferno”
concretiza paródico procedimento de elaboração literária por via do deslocamento do
texto doutrinal para o espaço da poesia.
3

Oswald de Andrade (1990) diferencia o canibalismo da antropofagia em A crise da filosofia messiânica,
tese na qual se lê, inicialmente, sobre a antropofagia:“mal se presta à interpretação materialista e imoral
que dela fizeram os jesuítas e colonizadores. Antes pertence como ato religioso ao rico mundo espiritual
do homem primitivo. Contrapõe-se, em seu sentido harmônico e comunal, ao canibalismo que vem a ser a
antropofagia por gula e também a antropofagia por fome, conhecida através da crônica das cidades
sitiadas e dos jovens viajantes perdidos” (ANDRADE, 1990, p. 101). Andrade segue seu estudo para
demonstrar como as sociedades mais primitivas praticavam o canibalismo glutão e as mais desenvolvidas
a antropofagia ritual. Exemplo de crônica tal qual a assinalada por Andrade é a publicada sob o título e
subtítulo As aventuras e estranhos infortúneos de Anthony Knivet: memórias de um aventureiro inglês
que em 1591 saiu de seu país com o pirata Thomas Cavedish e foi abandonado no Brasil, entre índios
canibais e colonos selvagens. A obra apresenta uma geografia da população nativa do território brasileiro:
todos os povos nativos, em maior ou em menor quantidade, com maior ou com menor frequência, ritual
ou famelicamente, consumiam carne humana.
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1 O PRETEXTO BÍBLICO NA POESIA DE GREGÓRIO DE MATOS
HISTÓRIA PÁTRIA
Lá vai uma barquinha carregada de
Aventureiros
Lá vai uma barquinha carregada de
Bacharéis
Lá vai uma barquinha carregada de
Cruzes de Cristo
Lá vai uma barquinha carregada de
Donatários
Lá vai uma barquinha carregada de
Espanhóis
Paga prenda
Prenda os espanhóis!
Lá vai uma barquinha carregada de
Flibusteiros
Lá vai uma barquinha carregada de
Governadores
Lá vai uma barquinha carregada de
Holandeses
Lá vem uma barquinha cheiinha de índios
Outra de degradados
Outra de pau de tinta
Até que o mar inteiro
Se coalhou de transatlânticos
E as barquinhas ficaram
Jogando prenda côa raça misturada
No litoral azul de meu Brasil.

(OSWALD DE ANDRADE)
Para se discutir o tema do pretexto bíblico na poesia de Gregório de Matos,
o escritor é apresentado como um paródico poeta leitor da Bíblia a partir de comentários
a catorze textos de sua obra. Exilado em sua terra natal, ou degredado para terras
africanas, ou estudante da universidade portuguesa de Coimbra, ou em seus últimos dias
em terras pernambucanas, o fazer poético foi uma constante na vida do leitor de profetas
e de evangelistas, de escritores bíblicos. Este capítulo objetiva apresentar o poeta baiano
enquanto parodista inscrito na história pátria com a realização de trabalho artístico
elaborado à época de um Brasil de aventureiros, de bacharéis, de ostentadores de cruzes
de Cristo, de governos estrangeiros em disputa pela exploração das terras do Novo
Mundo, tal qual bem descreve Oswald de Andrade (1991) no poema História Pátria
apresentado em epígrafe. É curioso o fato de que uma poesia construída colada à Bíblia
não seja assim percebida enfática e explicitamente pela crítica, talvez por essa ignorar a
literatura sagrada milenar, talvez por julgar pouco importante observá-la na obra
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gregoriana. A escolha do poema encontrado em O primeiro caderno do aluno de poesia
(ANDRADE, 1991) do teórico da antropofagia ocorre por descrever o contexto de vida
do artista baiano para quem se apresentou a cultura europeia, assimilada com lucidez de
estudioso para ser associada à erudição de seu tempo, inescapavelmente ligada à
influência clerical. Quem conheça os textos do cânone sagrado e conheça a literatura de
Gregório de Matos se depara com o impasse: trata-se de um homem que reza ou que faz
poesia? Os versos andradeanos são já um pretexto para se dizer o que se pretende com a
apresentação de Gregório de Matos como parodista da Bíblia: trata-se do primeiro
antropófago cultural a inscrever a América na cultura do ocidente pela mescla das
condições sociais locais com influências literárias estrangeiras.
Sessenta e três anos de vida, tempo suficiente para legar uma obra
giganteforme e uma biografia dinâmica distantes de consenso. Os poemas de Gregório
de Matos são verdadeiras releituras bíblicas, elaboradas mesmo sobre forte coerção de
exegese normativa cuja força em seu tempo se fazia impor. Sua elaboração poética
afronta um mundo de dominação católica ao fazer nascerem poemas em sintonia com a
estética de seu tempo, mas para enfrentamento do poderio religioso responsável pela
criação da arte segundo os padrões das resoluções tomadas no Concílio de Trento
(1545-1563). Os parâmetros estabelecidos pelo conclave são adotados com fins de
dominação embevecedora dos fiéis: o barroco traz “excitação, êxtase, ebriedade”,
constata Wölfflin (2005, p. 47-48). As técnicas empregadas para envolver as mentes
piedosas, sob a justificativa de ser um modo de alcançarem a Deus (KOHNEN, 1960),
deram por resultado um conjunto de obras a que se chamaram posteriormente barrocas:
lograram êxito quanto ao seu propósito, mas tiveram na poesia gregoriana um trabalho
dissonante.
Existe uma série de epítetos, colecionados por Gomes (1985), para o poeta
do barroco brasileiro, estilo em relação ao qual Hatzfeld (2002) apresenta considerações
de vários teóricos. “O boca do inferno” não cede à “força estatal” do barroco, estilo que
“esconde sua arte” (WÖLFFLIN apud HATZFELD, 2002, p. 15); mas devora sua
cultura, exigindo de seus leitores energia para recuperar sua arte-paródia da Bíblia. O
corte operado por “Gregório Guaranha”, relativo às linhas de leitura normativa dos
textos milenares, é prova do equívoco de igualar a arte barroca ao “realismo católico”
(HAUSTEN apud HATZFELD, 2002, p. 18). O “Poeta-foice” é prova de o barroquismo
literário ser marcado pelo “individualismo” (PLAJO apud HATZFELD, 2002, p. 23)
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por sua apropriação singular do legado bíblico-literário. “O Boca do Brasil” usa “letras
contra armas” (HATZFELD, 2002, p. 25), as do poderio religioso-estatal, não faz poesia
para “propaganda moral” (TOFFANIN apud HATZFELD, 2002, p. 25). O estilo
barroco como “a evidência do sobrenatural”, cujo estudo permite compreender o
“ocidental-cristão [...] em suas formas artísticas e sua psicologia”, qualificando “o
espírito barroco como „emoções e vivências religiosas‟” – compreensão aplicável a
“todos os países latinos” – (FERRARI apud HATZFELD, 2002, p. 26), encontra, no
parodista, seu deslocamento do sobrenatural catequizador para o sobrenatural parodiado
pela livre reescritura dos textos sagrados. Dessa forma, “a arte e a devoção de ContraReforma” que recebem “do fundador da Companhia de Jesus” um impulso
perfeitamente claro, seguido por sua época, com fidelidade e consequências admiráveis
(FERRARI apud HATZFELD, 2002, p. 26), tem, na obra de Gregório de Matos, uma
voz dissonante de rebelde e artística resistência paródica pela não contrição de sua
leitura bíblica.
O parodiador pode, então, ser aproximado de “princípios da arte literária
que” abranjam “tanto a forma como a psicologia” do estilo artístico do século XVII, no
sentido de que o barroco, tal qual se manifesta em seus poemas:
não seria uma doçura (delcezza), mas sim austeridade; não indulgência
(soavità), mas sim responsabilidade; não simplicidade (semplicitàs), mas sim
complexidade, tanto formal como psicológica; não meio termo (onesta
mediocrità), mas sim decisão radical: santidade e pecado; não algo que
abraçasse todo o mundo material (universalità), mas sim o mundo espiritual:
caoticidade (JANNER apud HATZFELD, 2002, p. 31).

O literato brasileiro seiscentista é austero leitor bíblico com responsabilidade assumida
diante da indulgente população baiana ao tomar a radical decisão de elaborar obra na
qual se refletem os males do governo e da clerezia de seu tempo, assim como
influências do mundo bíblico-espiritual por ele parodiado. O poeta é assim devorador,
com seu barroco cujo procedimento geracional é regido pelo “princípio da paródia”,
diga-se para associar o exame crítico do desenvolvimento das teorias do barroco
construído por Hatzfeld (2002) com o estudo do barroco construído por uma ética do
desperdício por Sarduy (1979). A antropofagia gregoriana da cultura bíblica europeia
não tem a doçura castrada pela hipocrisia, mesclada à demagógica indulgência passível
de ser verificada em quem não toma partido, ficando no meio termo na reflexão sobre o
mundo espiritual; diga-se, assim, mais, a fim de efetuar uma livre associação da obra

37

gregoriana com a concepção teórica do barroco defendida por Janner (JANNER apud
HATZFELD, 2002, p. 31). Mais ainda, diga-se: a paródia gregoriana é austeridade;
elaborada com a responsabilidade de um doutor leitor da Bíblia e integrante da camada
social privilegiada de seu tempo, voltando-se contra ela em uma poesia com a
complexidade de materializar em si uma posição radical, situar-se radicalmente para
além da santidade e do pecado, na época de caoticidade do mundo católico lusobrasileiro.
Gregório de Matos vive a época histórica de plenitude do barroco, vive sob
o auge das medidas contrarreformistas de Trento (1545-1563). Empedernido em sua
insubordinação, perde o alto cargo de Procurador do Brasil no reino português, sem
ascensão a posto superior, na verdade, mais por abrir mão de proposta oferecida pelo
príncipe regente do que pela inércia diante das reivindicações da colônia (CALMON,
1983, p. 50). Deliberadamente, jamais se submeteu a ordens senhoriais de sua época de
retrocessos medievais. Calmon (1981), em sua História do Brasil, comenta a relação do
poeta com a vida eclesiástica, sobre o fato de que o escritor não se demove de sua
postura de contumaz crítico por honras pequenas, recebidas depois de sua formação em
Coimbra, e de que “também não se incomodou com as grandes; nem as alheias”, pois
“mandaram-no para o Brasil, quase ironicamente, como desembargador da Relação
Eclesiástica, dignidade conegal incompatível (é claro) com seus debochados costumes”,
acrescenta o historiador (CALMON, 1981, p. 946). Por forças de perseguições sofridas,
é destituído também da posição de tesoureiro mor da Sé da Bahia. Os poemas do
parodista baiano são de um escritor que não se nega o direito de ressignificar o cânone
bíblico; não são de alguém que se subjuga ao barroco que “significa espiritualmente,
muitas vezes, intensificação e ressurgimento da Idade Média”; enquanto “reflexo da
última onda de entusiasmo religioso, que abarcava o povo em sua extensão e
profundidade” (KOHNEN, 1960, p. 336).
O privilégio de ser de classe abastada, por um lado, pode ter protegido o
poeta de ser vítima dos ditames estatais de sua época; por outro, pode tê-lo impedido de
erguer deliberadamente bandeira em favor de fracos e de oprimidos. O poeta, porém,
terminou por ser a voz de quem não tinha voz para se erguer em favor da utopia de um
espaço social melhor para a vida coletiva. Com o reconhecimento de que os textos
gregorianos podem ser assim lidos como voz de quem era emudecido pelo aparato
repressor estatal-religioso, de modo algum se deseja descrever seu autor como um
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militante, pois, na verdade, foi poeta antes de tudo. Sua elaboração poética corrobora a
constituição do fato estético brasileiro, vinculado como era aos valores formativos do
Brasil em voga quando de seu processo civilizatório relativo à sua inserção no contexto
do mundo de caráter europeu. As medidas resultantes das decisões tomadas em Trento
(1545-1563) fazem a época moderna sentir a força medieval da Inquisição, além da
organização político-administrativa feudal de capitanias hereditárias divididas em
sesmarias, da economia baseada na grande propriedade rural monocultora. Nesse
contexto, o barroco se impõe ao Novo Mundo, revalorizando o Medievo, de sorte que a
literatura repercutiu o barroco no Brasil açucareiro na poesia de Gregório de Matos. A
essa complexidade social some-se o trabalho fundamental e grandioso dos jesuítas para
se pensar como se constituiu o legado artístico de “caráter definidor” dos “primórdios
culturais” brasileiros (ÁVILA, 1994, p. 33), o barroco americano do qual participa
Gregório de Matos.
O poeta é responsável por fazer uma “obra protótipo do barroco no Brasil”,
com qualidade, extensão, tipicidade características de homem dedicado às letras: tratase de um artista que “assume, como nenhum outro contemporâneo, a totalidade” da
“instância barroca” brasileira (ÁVILA, 1994, p. 43 e 44). Transposto de seu berço
europeu, o barroco vem para o continente americano em sua plenitude para dominar
todas as formas de manifestações artísticas. Gregório de Matos é representante máximo
do estilo, cujo clímax pleno se dá entre 1630 e 1680, sendo homem de vida
intrinsecamente ligada ao barroco, há sincronia de datas: em 1682, retorna
definitivamente de Portugal para o Brasil (CALMON, 1983), no auge, portanto, da
expressão barroca. Nesse contexto conturbado, sobre a compleição da arte dos
seiscentos, embora a poesia não tenha apego a ideologias, o versejador baiano faz
incidir olhar crítico-recriador sobre a realidade a partir do pretexto bíblico-religioso,
para vê-lo com olhar lúcido, de sorte que, sobre a estrutura econômica monocultora,
sobre a realidade patriarcal e feudal do século XVII, “recaiu a veemência satírica de
Gregório de Matos” (ÁVILA, 1994, p. 35). A permanência da poesia gregoriana deve-se
ao fato de seu trabalho artístico importar por quanto tempo importe a leitura bíblica,
enquanto as ideologias passam. Sua inspiração ter na bíblia uma fonte em nada é
surpreendente, talvez surpreenda em Gregório de Matos o modo como a Bíblia chega
aos seus poemas.
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O poeta adotou um modo subversivo em relação ao dos religiosos para ler a
Bíblia ao retomar o texto sagrado em seus poemas com vistas a operar parodização.
Certamente, a expressão poética nascida disso não fez de sua obra uma afronta direta ao
modo normativo de ler as Escrituras ao ponto de fazer de seus poemas um registro de
concepção de mundo absolutamente divergente da dos sacerdotes. Não obstante,
certamente uma leitura capaz de destronar o sagrado para levá-lo ao cotidiano, por si
mesma tão dissonante do modo empregado pela exegese cristã, foi motivo de escândalo
para sua época. Embora não preocupado em construir uma obra sobre a sistemática
preestabelecida por uma escola literária, a consciência crítica manifesta em labor
criativo, plasmado em uma poética de parodização das obras santas, fez recair
especificamente sobre ele o epíteto de “O boca do inferno”. Tal antonomásia se lhe
atribuíram aqueles cuja postura era crítica em relação às atitudes artísticas e sóciopolíticas de Gregório de Matos, seus inimigos, conforme Araripe Júnior (1978). Teria
sido a alcunha criada pela boca do povo, também conforme o diz ainda Araripe Júnior
(1978). Porém, segundo Sérgio Buarque de Holanda (1991), nascera da pena de Lope de
Vega (1562-1635), quando o literato espanhol retruca em versos o mal falar de um
poeta italiano, Boccalini (1556-1613), em relação aos espanhóis (HOLANDA, 1991, p.
418) antes de se tornar epíteto do poeta brasileiro.
Uma nota registrada em Gomes (1985, p. 20) apresenta o esclarecimento de
que “Lope, num soneto, usou o epíteto „O boca do inferno‟ contra o satírico italiano
Trajano Boccalini (1556-1613), autor de críticas aos espanhóis”. Eis o referido poema:
Señores españoles, qué le hicistes
al Bocalino o boca del infierno,
que con la espada y militar gobierno
tanta ocasión de murmurar le distes?
El alba, con que siempre amanecistes
noche quiere volver de oscuro invierno
y aquel Gonzalo y su laurel eterno
com quien a Italia y Grecia oscurecistes.
Esta frialdad de Apolo y la estafeta
no sé que tenga tanta valentía,
por más que el decir mal se la prometa;
pero sé que un vecino que tenía
de cierta enfermidad sanó secreta
poniéndose un reguallo cada día.

(VEGA apud GOMES, 1985, p. 20)
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Gomes (1985) conclui seus esclarecimentos sobre o apelido recebido por Gregório de
Matos, afirmando que:
não se sabendo quando a alcunha de „Boca do Inferno‟ foi atribuída a
Gregório – nada informando a respeito o seu primeiro biógrafo, Manuel
Pereira Rabelo – não pode ser descartada a hipótese de que tenha partido de
algum eventual leitor de Lope, caso em que não teria tido origens populares.
O fato ressalta, de qualquer maneira, como eram conhecidos os poetas
espanhóis na Bahia do século XVII (GOMES, 1985, p. 20).

Dois aspectos chamam a atenção: a obra gregoriana relaciona-se com a de escritores de
valor canônico inquestionável e o poeta brasileiro tem referência bíblico-religiosa até na
alcunha recebida. Gomes (1985, p. 7) trata ainda de outros epítetos menos difundidos e
sem marca de relação bíblico-doutrinária (“Boca de Brasa”, “Gregório Guaranha”,
“Boca do Brasil”); além de tentar ultrapassar o limite expresso por Araripe Júnior
(1978) nos termos de que "o povo pôs em Gregório de Matos a alcunha d'O boca do
inferno, e nunca professores de crítica ultrapassaram a exatidão dessa psicologia em
palavras”, pois cria sua alcunha: “Gregório (Gadanha) de Matos, o Poeta-foice”
(GOMES, 1985, p. 11).
Holanda (1991), em seu Panorama da literatura colonial, não cita o
trabalho de Gregório de Matos como resultante de leitura da Bíblia, mas fala sobre
"plágio deslavado" e "pecado" de copiar obras alheias ou de lhes traduzir, arrogando-se
a autoria (HOLANDA, 1991, p. 416), quando se conhece o fato de que o século XVII
ignora a problemática autoral pertinente aos estudos da sociologia literária e aos
interesses editoriais do mundo capitalista. Para os autores barrocos, a regra era se
apropriar do legado literário, tanto do elaborado em outras, quanto do de sua época. Não
obstante sua análise da apropriação de textos de um autor por outro, para fins de
reconstrução, tradução literária, como recurso censurável, Holanda (1991) apresenta
Gregório de Matos como poeta leitor de Quevedo (1580-1645) e Quevedo como artista
leitor de Camões (1524?-1580); Gregório de Matos como literato leitor de Góngora
(1561-1627) e Góngora como leitor de Garcilaso (1503-1536) (HOLANDA, 1991, p.
416). Entretanto, somente o poeta brasileiro é estigmatizado. O parodiador da época do
Brasil colonial toma o Livro Sagrado para fazer como o narrador do Livro do
Apocalipse (BÍBLIA DE JERUSALÉM. APOCALIPSE. 10:8-11) fez com o livrinho
aberto, tomado da mão do anjo por ordem da voz que lhe relatou as cenas da revelação :
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tanto o poeta baiano, vítima de exílio para Angola, quanto o profeta bíblico, submetido
ao degredo para ilha de Patmos, devoram livros e sentem a doçura na boca, seguida de
amargor no estômago, provocado pela ingestão das palavras santas.
O parodista barroco fez de sua leitura da Bíblia um ato de criação, um
processo de elaboração poética, constituído não pela validação sustentadora do status
quo de leituras, mas pelo deslocamento dos textos santos, para subverter as
significações necessárias à manutenção do estado de coisas por meio de uma “escrita
transgressora” (JOZEF, 1980), que é a escrita paródica. Exemplar de escrita assim
realizada é o soneto “ao [...] illustrissimo senhor chegando de visita a Villa de S.
Francisco, onde ò esperavam muytos clérigos para tomarem ordens”, ao senhor “D.
João Franco de Oliveyra 4”, segundo nota de James Amado, “arcebispo em Salvador de
1697 a 1700”. A primeira estrofe revela um poeta conhecedor da literatura clássica tanto
de suas referências historiográficas, quanto de seus artifícios formais: o chamado “verso
alcaico” é uma construção de métrica hendecassilábica, criada pelo poeta grego Alceu
(sVII a. C):

Bem-vindo seja, Senhor, Vossa Ilustríssima
A este sítio famoso do Seráfico,
Onde nesta canção de verso alcaico
Ouça a ovelha balar sua amantíssima
Aqui verá correr água claríssima
Do grande Seregipe rio antártico,
Onde para tomar o eclesiástico
Caráter Santo há gente prestantíssima.
Aqui de Pedro a rede celebérrima
Cuido, que fez os lanços hiperbólicos,
Que na Bíblia se lêem Santa integérrima.
Porque estes Pescadores tão católicos
Nunca uma pesca fazem tão pulquérrima,
Que os buchos nos não deixem melancólicos.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 200)
4

Para introdução-apresentação dos textos de Gregório de Matos a serem comentados para recuperação do
modo como o poeta se apropria dos textos bíblicos, serão empregadas, integral ou fragmentariamente, “as
legendas explicativas que precedem os poemas”, conforme se encontram “conservadas em sua forma
original” nos documentos consultados por James Amado para elaboração de sua reunião da poesia
gregoriana, pela ausência de “interesse em atualizar a ortografia de pequenos e curiosos textos, tanto mais
pitorescos quanto mais se conservam na roupagem antiga”, composições essas que “não interferem nos
poemas e não foram escritos por Gregório, dando apenas cor da época à página que se lê”, conforme
esclarece Miécio Táti em nota sobre o critério adotado para a ortografia da primeira edição do Códice
James Amado (TÁTI in GUERRA, 1999, p. 7).
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O soneto é surpreendente composição exemplar da noção de paródico canto paralelo de
um texto em relação a outro, no sentido de que se constitui por analogia com referência
bíblica, de modo cômico ao trazer à tona passagem do evangelho, mas sem desmerecer
burlescamente o texto santo. A personagem cuja voz recita o poema, de início, se autoidentifica como “ovelha”, metáfora de mansidão, de inofencibilidade, de desproteção,
de sujeição. Seus primeiros versos criam um suspense sobre o que será “balido” de sorte
que a estrofe inicial convida o suposto eclesiástico para quem o soneto oferece boas
vindas a observar um recanto capaz de lembrar a atmosfera experimentada pelos anjos
serafins.

O

poema

passa,

então,

a

mencionar

passagem

evangélica,

lida

convencionalmente para exaltar o poder miraculoso de Jesus. Os versos subsequentes,
pela referência ao feito miraculoso, criam uma expectativa de um discurso que validará
a exegese cristã para a narração bíblica. O término do poema, porém, não deixa que isso
se observe, pois revela o fato de em nada serem amantíssimas as palavras proferidas
diante da autoridade clerical.
No poema, em lugar da pacata calmaria subjugada, tem-se a mordaz
gargalha, a cortante provocação de lobo devorador. O ambiente inicial do texto tem um
clima de elogio inofensivo; assim seria toda a composição, não fosse sua estrofe final,
responsável por reformulá-la pelo contraste estabelecido da vivência de homens
anfitriões muito católicos e pouco cristãos, se postos em relação com os homens da
narrativa bíblica da pesca milagrosa. O contraste dos homens ditos de fé ocorre pela
simulação de uma confirmação da veracidade de haver ocorrido de fato uma pesca
milagrosa realizada por Pedro, ironicamente, no sítio descrito pelo poema. Pode parecer
supérfluo transpor a narrativa evangélica sobre a qual se constrói o soneto, porém é
preciso ler o fragmento bíblico para um leitor poder fruir a paródia gregoriana das
Escrituras:
Quando acabou de falar, disse a Simão: “Faze-te ao largo; lançai
vossas redes para a pesca”. Simão respondeu: “Mestre, trabalhamos a
noite inteira sem nada apanhar; mas, porque mandas, lançarei as
redes”. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que
suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco
para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a
ponto de quase afundarem (BÍBLIA DE JERUSALÉM. LUCAS.

5:4-7).
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O trecho que registra o diálogo de Jesus com Simão Pedro é suficiente para se perceber
o desmonte barroco das sentenças elogiosas, construídas, quando da recepção de uma
autoridade por uma comitiva de cunho diplomático, seja a presença da autoridade
desejável ou não, sejam os anfitriões queridos entre si ou não: ao desenvolver-se o
soneto, tem-se uma passagem do louvor à derrocada na quebra protocolar de maldizer
os anfitriões por meio de analogia com a narrativa bíblica da chamada pesca milagrosa.
O soneto não deprecia a narrativa bíblica sobre o fato miraculoso vivido
pelos discípulos, quando de seu recrutamento por Jesus, devido à ordem de quem
lançaram mais uma vez as redes após noite de trabalho pesqueiro inócuo. A pena do
escritor baiano toma o episódio evangélico para simular uma homenagem dos
subordinados à autoridade eclesiástica, deslocando a leitura piedosa das Escrituras,
sempre constituída para validar a vida clerical. Os versos subvertem as leituras
ideológicas através do procedimento da paródia, de modo que o novo texto construído a
partir do bíblico é capaz de gerar riso. Há a criação de uma expectativa do anúncio da
certeza de encontrar pessoas devotas para a suposta autoridade, no caso de ela atentar
para declamação do poema em seu início, as duas primeiras estrofes:

Bem-vindo seja, Senhor, Vossa Ilustríssima
A este sítio famoso do Seráfico,
Onde nesta canção de verso alcaico
Ouça a ovelha balar sua amantíssima
Aqui verá correr água claríssima
Do grande Seregipe rio antártico,
Onde para tomar o eclesiástico
Caráter Santo há gente prestantíssima.

As duas últimas, por sua vez, constituem uma quebra protocolar plena da solenidade
pelo estabelecimento do deboche, do ultraje. A penúltima estrofe prepara para o
desfecho de caricaturização da cena, do ridículo a que são expostos os “pescadores tão
católicos” do soneto, consumado pela última:

Aqui de Pedro a rede celebérrima
Cuido, que fez os lanços hiperbólicos,
Que na Bíblia se lêem Santa integérrima.
Porque estes Pescadores tão católicos
Nunca uma pesca fazem tão pulquérrima,
Que os buchos nos não deixem melancólicos.
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A pesca bíblica, realizada por milagre, ocasionado pela obediência a uma ordem de
Jesus, teria, em uma paródica quebra de tempo e espaço, esgotado os peixes do Rio
Seregipe: inevitável não julgar hilária a canção de boas vindas tecida nesses termos em
canto paralelo ao relato evangélico sem sua subversão, mas com leitura não religiosa. Se
é verdade que poemas são objetos artístico-verbais construídos como arte feita para
recitar, declamar e ouvir sua voz; então imagine-se a cena de um soneto assim
elaborado sob a reformulação da narrativa bíblica, uma vez sendo recitado nas
circunstâncias para as quais fora, em tese, elaborado, e será possível recuperar a
comicidade paródica dos versos.
Um soneto de boas vindas a um suposto arcebispo escracha o contraste do
poder da fé dos homens católicos em relação aos homens de fé personagens das
histórias bíblicas: é o jogo irônico da poesia gregoriana posto em evidência para gerar
como produto notável a percepção de que são por demais tênues, senão inexistentes, as
barreiras delimitadoras das categorias tradicionalmente estabelecidas para a poesia
gregoriana. Um mesmo soneto é satírico, é bíblico-religioso, é encomiástico ao modo
barroco de Gregório de Matos. Por agir dessa forma, o poeta tem sua vida incluída no
rol das demonizadas pelos poderes constituídos, responsáveis pelas leituras canônicas
dos textos bíblicos, odiosos da livre apropriação paródica empreendida por Gregório de
Matos. O poeta foi mais um lançado na lista dos instrumentos infernais de uso do
maligno pai da mentira destinados a prejudicar o homem.
Gregório de Matos não constrói leitura da Bíblia como a praticada pelos
católicos de seu tempo, pois abraça a “paródia enquanto cena textual afinada com uma
espécie oblíqua de fazer poético, já que resolvido no deslocamento/descentramento
crítico de sua própria validade e suficiência” (DIAS e LYRA, 1980, p. 5). Nesse
sentido, sua obra ilustra o fato de a “criação literária” ocorrer “como um fenômeno que
se tem desenvolvido coletiva e solidariamente no tempo”, em um “„continuum‟
ininterrupto que, acima e além das literaturas nacionais, articulou uma realidade literária
supranacional e marcada por poderosa vocação intertextual” (GOMES, 1985, p. 45).
Ademais, se é bem verdade que a remissão ao legado bíblico-literário e à literatura
europeia de sua época, constantes na obra de Gregório de Matos, fazem dele um poeta
supranacional, é verdade mais ainda que seu espírito barroco já fazia dele um
nacionalista, de um nacionalismo não político-idealista, mas de raiz: a paisagem baiana
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está inteira na poesia gregoriana inegavelmente. Não há bairrismo subserviente às
ideologias nacionalistas, embora o poeta ame sua cidade, não tem razão para se ufanar
de sua pátria.
Antes de qualquer ideologia romântica de amor pátrio, de criação de uma
literatura nacional, Gregório de Matos já construía uma expressão genuinamente
americana nas terras da América. O poeta não só atinge a elaboração de uma obra na
qual se percebe o Brasil do século XVII, como também a tipicamente barroca superação
do nacional para atingir o universal em seu trabalho de parodiador dos textos santos,
constituindo-o um deslocado do ajustamento catequético imperante. À medida que não
se ajusta às leituras normativas, os poemas gregorianos tecem armadilhas ao serem
escritos colados à Bíblia; armadilhas capazes de apanhar o leitor desatento ao trabalho
de reescritura de passagens bíblicas nela constituído. O soneto seguinte é uma expressão
confessional exemplar desse deslocamento paródico, sem desmerecimento das preces
bíblicas, mas com parodização do rito católico da confissão. Trata-se de poema tido
como composição “A N. Senhor Jesus Christo com actos de arrependido e suspiros de
amor”:

Ofendi-vos, Meu Deus, bem é verdade,
É verdade, meu Deus, que hei delinqüido
Delinqüido voz tenho, e ofendido,
Ofendido vos tem minha maldade.
Maldade, que encaminha à vaidade,
Vaidade, que todo me há vencido;
Vencido quero ver-me, e arrependido,
Arrependido a tanta enormidade.
Arrependido estou de coração,
De coração vos busco, dai-me os braços,
Abraços, que me rendem vossa luz.
Luz, que claro me mostra a salvação,
A salvação pertendo em tais abraços,
Misericórdia, Amor, Jesus, Jesus.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 68-69)

O poema se organiza em uma estrutura esquemática límpida aos olhos de quem conheça
a doutrina bíblica da salvação mediante graça redentora alcançada por meio do
arrependimento de uma alma pecadora. A composição faz lembrar um salmo bíblico de
confissão e arrependimento elaborado para louvor a Iahweh, o Deus cujo nome é
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registrado arcaicamente pelo tetragrama impronunciável YHWH5.
A organização do poema apresenta uma oscilação assim perceptível em
termos esquemáticos: da confissão de pecado da primeira estrofe, ao desejo de
arrependimento e à admissão de não arrependimento da segunda; da alegação de ver-se
arrependido da terceira, até uma confissão de “pertender” obtenção da salvação seguida
de uma subversão cômica da doutrina de recebimento de perdão mediante
arrependimento. Tal deslocamento da seriedade doutrinária para o nível do risível da
paródia é recuperável pelas notas de desespero cômico do verso final, vale ressaltar,
entoadas ao término de uma oração de profunda introspecção: “Misericórdia, Amor,
Jesus, Jesus”. De fato, o riso é inevitável: trata-se de uma alma fadada à punição, nem a
misericórdia divina, nem o amor divinal, nem os méritos de Jesus a podem salvar, sua
confissão vem tarde, além de ser pouco verossímil. Os versos encadeados em sintaxe de
volutas fazem uma súplica em seu sibilar serpentino de descentramento gracejador da
imagem de Deus e da doutrina cristã, alinhando-se à concepção de divindade
antigotestamentária. Diferente do Deus-Pai da tradição cristã; o Iahweh da religião
hebraica apresenta aos homens as consequências de seus atos no presente, não no
porvir. O poeta parodista, embora subverta a constante bíblica do ritual confessional,
não descontrói burlescamente a Bíblia, pois, em verdade, apresenta sua pluralidade de
modos como o homem se relaciona com o divino.
Nem de longe se trata de feito inédito o procedimento de elaboração de
poema de súplica à clemência divina: trata-se, pois, de retomada de motivo poético já
elaborado em salmo bíblico. O rito doutrinal da confissão é tomado como motivo
poético por Gregório de Matos, mas não ocorre para validar a prática bíblica tornada em
ritual sacramental do catolicismo rezado em termos da prece: “meu Deus, eu me
arrependo de todos os meus pecados e prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar”.
A confissão expressa no poema em nada leva a um conforto de alma ou a um pacto de
eternal humana obediência ou à prática de ações piedosas. Faz mesmo é bulha da
necessidade humana de se sentir perdoado por suas falhas ao simular o desespero de
5

As várias formas de escrever o nome do Deus da Bíblia hebraica são propositalmente apresentadas ao
longo do desenvolvimento dos capítulos como forma de ressaltar a diversidade de traduções que o
chamado tetragrama impronunciável recebe sem precisar construir uma digressão para apresentá-las. As
quatro letras YHWH advém do original Yahweh, conforme se emprega transliterado em inglês. As
traduções da Escola Bíblica de Jerusalém, ao assinar traduções bíblicas, preserva o nome próprio do
Deus, por inúmeras vezes recorrente na Bíblia hebraica: em espanhol e em francês, lê-se Yahvé; em
português, Iahweh. A configuração do nome divino assim grafado em português é a mais empregada
nestas páginas.
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uma alma incapaz de se arrepender, de obter perdão. Muito diferente do salmo
possivelmente elaborado pelo grande rei, quem sabe somente atribuído a Davi, quem
sabe tão somente composto ao seu modo (MAESO, 1960), cujo conforto gerado pela
confissão é patente. Até seu texto oito, o livro dos Salmos tem as composições
integrantes dele enumeradas linearmente, sem haver dupla numeração, conforme se
observa para o Salmo 32 (31). Uma nota da Escola Bíblica de Jerusalém esclarece o fato
de os salmos de número nove e dez haverem sido compostos originalmente um único
poema, mas sendo dividido em dois por problemas de mal estado do material original
tomado para estudo tradutório pela Escola (BÍBLIA DE JERUSALÉM, p. 370). Daí
decorre o fato de que o número entre parênteses é o “correto”, caso não se considere a
divisão dada pelos estudiosos tradutores, conforme não ocorre na vulgata, por exemplo:

SALMO 32 (31)
A confissão liberta do pecado
De Davi. Poema.
Feliz aquele cuja ofensa é absolvida,
cujo pecado é coberto.
Feliz o homem a quem Iahweh
não atribui seu erro,
e em cujo espírito não há fraude.
Enquanto calei, meus ossos se consumiam,
o dia todo rugindo,
porque dia e noite a tua mão
pesava sobre mim;
meu coração tornou-se um feixe de palha
em pleno calor de verão.
Pausa
Confessei a ti o meu pecado,
e meu erro não te encobri;
eu disse: “Vou a Iahweh,
confessar o meu pecado!”
E tu absolveste o meu erro,
perdoaste o meu pecado.
Pausa
Assim, todos os fiéis suplicarão a ti
no tempo da angústia.
Mesmo que as águas torrenciais transbordem,
jamais o atingirão.
Tu és um refúgio para mim,
tu me preservas da angústia
e me envolves com cantos de libertação.
Pausa
Vou instruir-te, indicando o caminho a seguir,
com os olhos sobre ti, eu serei teu conselho.
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Não sejas como o cavalo ou como o jumento,
que não compreende nem rédea nem freio:
deve-se avançar para domá-lo,
sem que ele se aproxime de ti.
São muitos os tormentos do ímpio,
mas o amor envolve quem confia em Iahweh.
Alegrai-vos em Iahweh, ó justo, e exultai,
dai gritos de alegria,
todos os de coração reto.

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. OS SALMOS. 32 (31))
O texto é um elogio irrestrito à piedosa devoção confessional do ser humano perante a
divindade, elaborado com imagens poéticas e jogo linguístico dignos de admiração por
quem aprecie poesia, mesmo que se não julgue carente de qualquer sujeição religiosa
seja diretamente a Deus, seja intermediariamente via seus dignitários humanos. O salmo
32 se aproxima da categoria de canto de sabedoria da classificação de Alter (1887, p.
267) e da de texto “didactico” sobre “vida moral” do estudo de Maeso (1960, p. 137).
Os textos integrantes do livro dos Salmos compõem “una síntesis poética de todos los
demás libros del Antiguo Testamento, [...] cifra de las grandezas de Yahvé y memorial
de su providencia através de la historia israelítica” (MAESO, 1960, p. 133).
O poema de Davi apresenta em seu início os resultados benéficos da
confissão em abertura na qual menciona a consequência última do homem levar suas
culpas a Iahweh: a felicidade obtida mediante perdão divino. A divisão em estrofes, os
espaços em branco, demarcam a passagem de um momento do texto para outro,
marcados entre si por diferenças muito significativas. Da parte primeira para a segunda,
percebe-se uma passagem da consequência da vivência humana de se confessar perante
Iahweh para a explicitação de uma prece, na medida em que o texto passa a se dirigir a
Deus: passa o poema assinalar as consequências de o ser humano se calar em relação à
sua necessidade de obter perdão. A segunda parte do poema apresenta linguagem com
escolhas estéticas comovedoras para o leitor que aprecie poesia, mesmo que esteja
alheio a credo. Para tematizar a angústia ocasionada pela culpa, o salmista escolhe
confessar que seus “ossos se consumiam”. Para falar de sua sensação de iminente
aniquilação, de sua possível destruição em vida devida à angústia de guardar com
consigo seus pesares, o salmista constrói uma árida imagem bucólica:
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meu coração tornou-se um feixe de palha
em pleno verão

O homem sente “o dia todo rugindo” sobre si quando lhe pesa a mão da divindade,
atribuindo-lhe culpas. O fragmento revela a faceta divina de Iahweh de se envolver
diretamente na experiência humana, pois era a mão divina que pesava sobre o salmista,
fazendo-lhe sentir seus ossos serem consumidos por angústia de uma sensação de
aniquilamento. Percebe-se o princípio bíblico de construção poética na medida em que
os segmentos, os versetos, repetem não para redundância mecânica, mas para acréscimo
semântico com resultado estético: uma característica da antiga poesia hebraica (ALTER,
1997) preservada pela tradução da Bíblia de Jerusalém.
O terceiro momento do poema de Davi tem tom mais narrativo com sua
apresentação de uma decisão e de um ato de confissão perante Iahweh:

Confessei a ti o meu pecado,
e meu erro não te encobri;

O fragmento é mais um exemplo de como a poética bíblica é de construção de
segmentos textuais com repetição para acréscimo de significado: não basta somente
confessar perante Deus, é preciso nada esconder-lhe para o ser humano poder obter
perdão. Com o terceiro momento do salmo, está preparado o cenário para a experiência
do salmista, relatada para ser sua consequência generalizadamente apregoada como
acessível para todo ser humano, conforme se observa na quarta parte:

Assim, todos os fiéis suplicarão a ti
no tempo da angústia.

A experiência de que nada pode atingir o íntimo de todo ser humano, se estiver
acalentado pelo sentimento de perdão divino, é apresentada pela escolha estética de
trazer uma imagem de agente de destruição implacável, a de “águas torrenciais”, do
qual se encontra em “refúgio” quem se abrigue sob o perdão divino.
Na quinta parte do poema, o salmista passa de um momento em que trata de
si para outro; em que trata dos fiéis, aos quais se dirige Deus:

Vou instruir-te, indicando o caminho a seguir,
com os olhos sobre ti, eu serei teu conselho.
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O fragmento é ambíguo, na medida em que é possível perceber tanto a possibilidade de
ser uma instrução de Davi quanto de Iahweh para o homem viver melhor. Esse
fragmento introduz a sexta parte do salmo, um trecho sapiencial.
Tem-se, no sexto momento do salmo, uma persuasão para o ser humano
exercer a prática de confessar seus males como forma de se livrar de angústia:

Não sejas como o cavalo ou como o jumento,
que não compreende nem rédea nem freio:

Outra vez o salmo constrói imagem bucólica como escolha estética para composição de
seus versetos: os equinos indomados sugerem uma imagem de teimosia, de
inflexibilidade por demais eficaz. Quem conheça como se comportam o cavalo e
jumento quando não domesticados, tais quais os referidos em comparação com o ser
humano no fragmento, percebe a força persuasiva dos versetos para seus leitoresouvintes se decidirem à prática do ato de confissão perante a divindade.
Na sétima parte do poema de Davi, outra vez, as consequências de o ser
humano abrir ou fechar seu coração perante o divino são apresentadas:

São muitos os tormentos do ímpio,
mas o amor envolve quem confia em Iahweh.

O salmo é uma construção erigida sobre jogo de imagens antitéticas pelo contraste de
quem se confessa em relação a quem se cala quando sente o sofrer por suas falhas
humanas: “os tormentos dos ímpios” contrastam com o envolvimento do amor de
Iahweh, proporcionado aos contritos; contrastam com a súplica dos “fiéis”; com a
alegria dos justos:

Alegrai-vos em Iahweh, ó justo, e exultai,
dai gritos de alegria,
todos os de coração reto

O fragmento final do salmo o fecha, atando o término ao início, pois sua abertura
apresenta a felicidade humana, obtida mediante perdão, adquirido por meio da
confissão, e seu fechamento faz uma persuasão à manifestação de alegria através de
gritos, entoados por todos quantos creiam em Iahweh. O soneto gregoriano
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anteriormente transposto é uma confissão que poderia ser lida como um atendimento à
recomendação do salmo de Davi:

Ofendi-vos, Meu Deus, bem é verdade,
É verdade, meu Deus, que hei delinqüido
Delinqüido voz tenho, e ofendido,
Ofendido vos tem minha maldade.

O jogo sintático de serpentear pela reiteração da última palavra de um verso no início do
seguinte é um culto à forma que se estende da primeira à última estrofe do poema de
confissão de culpa, composto pela pena gregoriana, passível de ser lido como possível
atendimento ao conselho do salmista:

Vencido quero ver-me, e arrependido,
Arrependido a tanta enormidade.
Arrependido estou de coração,
De coração vos busco, dai-me os braços,

O soneto se estrutura com a explícita contradição de ser recitado por um personagem
que confessa desejar sentir-se arrependido, para, em seguida, alegar experimentar o
sentimento de arrependimento. Embora seja uma entrega ao rito confessional, o soneto
não apresenta a ocorrência do alcance da satisfação instigada nos últimos versos do
salmo:

A salvação pertendo em tais abraços,
Misericórdia, Amor, Jesus, Jesus.

Com seu término assim configurado, o início do soneto não se alinha com seu final,
pelo contrário, da piedosa confissão da abertura contrita; passa-se à quebra da
resignação piedosa pela súplica por misericórdia. O soneto não apresenta alguém que se
sente diante de um pai misericordioso, como se pode imaginar sobre quem se confessa
nas duas primeiras estrofes. Quem clama por misericórdia na estrofe final pode ser
percebido como alguém em comovido desamparo gritando “Misericórdia, Amor, Jesus,
Jesus”, em contraste com a prece “ofendi-vos Meu Deus”, do início da estrofe inicial.
Enquanto o salmo instiga a emissão de gritos de alegria pelo certo perdão de
Iahweh, entregue a quem quer que confesse seus pecados (“Alegrai-vos em Iahweh, ó
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justo, e exultai,”), proporcionada por Deus a quem quer que se lance a confessar seus
delitos; o soneto apresenta uma voz de alguém em desespero humano, voz de quem
confessou

suas delinquências

perante Deus,

mas

nenhum

conforto

obteve

(“Misericórdia, Amor, Jesus, Jesus.”), mostra o vazio dos ritos religioso para o fim de
trazer conforto humano. O soneto vai da contrição ao simulacro de desespero, do que é
fruto o efeito risível de seus versos aos olhos de quem conheça a expressão bíblica a que
responde o texto barroco. O salmo apresenta um canto de louvor pela plena convicção
de haver o salmista recebido perdão; enquanto o Soneto não apresenta a alegria de um
ser humano justificado pelo perdão, mas a angústia de ímpio, deixado no vale da
sombra da morte. O texto gregoriano se inicia fiel ao motivo poético da busca humana
por perdão divino e se conclui com uma expressão de desalento; enquanto a composição
bíblica se inicia e se acaba em um elogio ao ato confessional pela obtenção de paz
salvadora advinda dele. O texto bíblico é desenvolvido em tom monocromático; o texto
barroco é composto em progressão gradiente: vai da cor do salmista bíblico convicto de
sua absolvição ao tom do homem barroco incerto quanto ao seu futuro. São duas
expressões exemplares da necessidade atemporal do ser humano de obter certeza quanto
ao perdão por suas falhas.
Frui a dissonância paródica do soneto em relação ao salmo quem seja capaz
de perceber as semelhanças e dessemelhanças dos poemas, ao apreciar as analogias
propositalmente elaboradas pela pena poética barroca. Não necessariamente é exigida
de um leitor a lembrança do Salmo 32, especificamente escolhido para ser justaposto ao
Soneto, pois basta saber que a confissão de pecados na realidade bíblica é um motivo
literário tratado sempre como produtor de paz e dado leitor percebe como o texto
gregoriano reacomoda esse dado. Lido sob a constatação dessa diferença fundamental, o
poema de Gregório de Matos soa cômico com seu término de desespero, melhor seria
falar sobre simulação de desalento, em claro contraste com seu início de expressão de
sentimento de profunda contrição. O mérito sacrifical de Cristo, adotado como motivo
para a composição do soneto, tem menos poder de conceder a graça do perdão do que a
misericórdia beneplácita de Iahweh, louvada no salmo.
Trata-se de uma visão limitada a de quem perceba um traço biográfico nos
poemas de culpa da obra gregoriana no sentido de compreender seus versos por vezes
como reflexo de um homem em contrito arrependimento subserviente aos estatutos
religiosos, pois mais lúcido é se recuperar reescritura subversiva da Bíblia. O poeta
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brasileiro joga com a imagem de si perante o mundo como homem imerso em caos,
construída por alguém que percebe a perda de si perante a problemática questão de que,
por vezes, só existe a busca da satisfação de uma necessidade pelo fato de ela haver sido
criada, sem que seja algo intrínseco ao ser humano. O salmo bíblico permite se pensar o
fato de que a vivência religiosa gera solução para questões problemáticas que, se não
fosse por ela, não existiriam:
Enquanto calei, meus ossos se consumiam,
o dia todo rugindo,
porque dia e noite a tua mão
pesava sobre mim;

Mesmo na realidade bíblica do salmo, não é do homem naturalmente o sentimento de
angústia por seus atos, mas uma consequência de atuação divina, esteticamente
mencionada pela imagem da mão divina com seu peso sobre o salmista
incessantemente. Na realidade brasileira do século XVII, não era dos homens um
natural sentimento angustiante de inadequação, mas o fruto do pesado discurso dos
religiosos lançado sobre suas mentes dia e noite. Gregório de Matos faz paródica
retomada do motivo bíblico-poético, referente ao ritual de confissão, sem desmerecer o
texto santo; em poema aberto à leitura de que a religião não consegue satisfazer as
necessidades criadas por ela mesma. Não fossem assim também, ao menos em parte, o
homem nos tempos de Davi, por certa se pode ter a hipótese de que não haveria a
necessidade de o salmo haver sido composto para instigar os fieis à confissão e ao culto
diante de Iahweh.
Gregório de Matos conhece uma remota imagem histórico-literária de exílio
associado a um sentimento de luto, de ausência de um objeto amado bem definido, da
perda da terra natal, informação revelada aos olhos de quem aprecie o poema no qual
“pertende o poeta consolar o excessivo sentimento de Vasco de Souza”. Exemplo de
releitura bíblica que em nada desmerece a literatura sagrada, o soneto é um canto da
tristeza de estar em luto pela perda da mãe pátria, leitura autorizada pela justaposição da
primeira estrofe com a segunda, sofrida por quem já perdeu todas as ilusões:
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Sôbolos rios, sôbolas torrentes
De Babilônio o Povo ali oprimido
Cantava ausente, triste, e afligido
Memórias de Sião, que tem presentes.
Sôbalas do Caípe águas correntes
Um peito melancólico, e sentido
Um anjo chora em cinzas reduzido,
Que são bens reputados sobre ausentes.
Para que é mais idade, ou mais um ano,
Em quem por privilégio, e natureza
Nasceu flor, a quem um sol faz tanto dano?
Vossa prudência pois em tal dureza
Não sinta a dor, e tome o desengano
Que um dia é eternidade da beleza.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 411-412)
O poema é uma exortação a alguém em dor enlutada pela perda de um objeto amado
para que fuja de entregar-se ao eterno sentir melancólico da ausência, do vazio passível
de tornar-se fonte de dor de razão indeterminada. Vendo transcorrer-se o tempo em
persistente sentir angustiante, cabe a quem sofra uma perda incitar-se a se superar do
tresloucado estado doloroso, por meio do desengano quanto à reaquisição do objeto
amado, da admissão quanto à necessidade de despedida.
Além de materializar uma admoestação à importância do trabalho
regenerador do luto, o poema é também uma peça encomiástica, elaborada em
homenagem a alguém comparado aos seres celestes que, segundo a Bíblia, assistem na
presença de Deus: a remissão à figura bíblica do anjo é realizada como metáfora para
engrandecimento daquele para quem o poema se dirige. Paralela aos motivos poéticos
tipicamente barrocos de remissão à natureza, de referência ao sol, do sentimento de
transitoriedade da vida, do sentimento de desengano está a paródia bíblica de salmo
transparentemente presente no poema. A dualidade do texto em ser ao mesmo tempo
uma homenagem em exortação a alguém e uma tessitura construída com matéria
bíblico-religiosa faz dele um exemplar caso para se atestar a impossibilidade de divisão
estanque da obra gregoriana em categorias como poesia religiosa e poesia encomiástica.
Ao cabo de uma apreciação, tem-se, em Gregório de Matos, poesia livre de
categorizações, medida somente pela criatividade, pelo fazer inventivo por meio do uso
do verbo.
Nota de James Amado remete o leitor do soneto anterior ao Salmo 136, na
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qual se lê que os primeiros versos do poema são quase uma reprodução literal dos
versículos da Bíblia. O texto sagrado é marcado pela contrição de um homem incapaz
de cantar diante da ausência do poder benigno de um Deus, o mantenedor da liberdade o
garantidor das vitórias dos filhos de Jerusalém:

SALMO 137 (136)
Canto do exilado
À beira dos canais de Babilônia
nos sentamos, e choramos
com saudades de Sião;
nos salgueiros que ali estavam
penduramos nossas harpas.
Lá, os que nos exilaram
pediam canções,
nossos raptores queriam alegria:
“Cantai-nos um canto de Sião”!
Como poderíamos cantar
um canto de Iahweh
numa terra estrangeira?
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém,
Que me seque a minha mão direita!
Que me cole a língua ao paladar
caso eu não me lembre de ti,
caso eu não eleve Jerusalém
ao topo da minha alegria!
Iahweh, relembra
o dia de Jerusalém
aos filhos de Edom,
quando diziam: “Arrasai-a!
Arrasai-a até os alicerces!”
Ó devastadora filha de Babel,
feliz quem devolver a ti
o mal que nos fizeste!
Feliz quem agarrar e esmagar
teus nenês contra a rocha!

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. OS SALMOS. 137 (136))
O poema é uma recordação das consequências dos ataques e da vitória inimiga de
incursão empreendida contra o povo adorador de Iahweh, o Senhor Deus de Davi. A
divindade, nos relatos bíblicos precedentes às composições do livro dos Salmos, por
vezes, leva o povo de Israel à vitória; por vezes, o deixa lançado à própria sorte,
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conforme seja ou não fiel às determinações divinas. O texto é exemplo do que apresenta
Campos (2010, p. 27) sobre as formas literárias da Bíblia, sobre o fato de “a poesia
bíblica está baseada num „ritmo livre‟ [...], corroborado por paralelismos no plano
sintático e semântico”, em estudo integrante de O segundo arco-íris branco. Ao
parodiar a composição bíblica, o poema gregoriano faz lembrar o fato de que o estado
de elaboração poética é, por excelência, um estado de solidão, de exílio pessoal.
Camões (1524?-1580) também recorreu ao Salmo 137 para compor poema iniciado com
as estrofes:

Sôbolos rios que vão
Por Babilônia, me achei,
Onde sentado chorei
As lembranças de Sião
E quanto nela passei.
Ali, o rio corrente
De meus olhos foi manado;
E, tudo bem comparado,
Babilônia ao mal presente,
Sião ao tempo passado.
Ali, lembranças contentes
Na alma se representaram;
E minhas cousas ausentes
Se fizeram tão presentes,
Como se nunca passaram.
Ali, depois de acordado,
Co'o rosto banhado em água,
Deste sonho imaginado,
Vi que todo o bem passado,
Não é gosto, mas é mágoa.
E vi que todos os danos
Se causavam das mudanças
E as mudanças dos anos;
Onde vi quantos enganos
Faz o tempo às esperanças.
(CAMÕES, 1997, p. 53)

Tanto o poema gregoriano, quanto o Camoniano são elaborados em canto paralelo ao
salmo bíblico em um tom de quem conhece as notas de lutuosa perda de um objeto de
amor. Vale ler o poema de que se retirou o fragmento acima pela beleza com que os
versos se constroem com analogias ao poema de Davi, sob os motivos poéticos de Sião
e de Babilônia, tomadas como símbolos de prazer e de dor, de satisfação e de
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infelicidade. O texto camoniano, além disso, se apropria das referências a águas, a rios
para tematizar o estado humano de tristeza; além de desenvolver jogos antitéticos ao
apresentar os opostos acordar-sonhar, bem-mágoa, danos-esperanças, bem-tristeza. Eis
uma apropriação paródica das Escrituras através de um procedimento tipicamente
barroco de construir poemas pelo contraste de imagens e ideias.
O parodista de salmos bíblicos envolveu-se em uma trama política de
grande perigo ao se tornar inimigo de Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho,
nomeado para governar o Brasil por um triênio a partir de 1690, período de desastroso
governo, agravado pelas consequências da epidemia de febre amarela, a “bicha”, que
assolou a colônia em 1686 (CALMON, 1981). A sátira gregoriana não poupou o
governante, atacando-o depois de Câmara Coutinho haver negado favores ao poeta
(PERES, 2004), postura que fez um filho do governador herdar espírito de vingança
uma vez morto o político. Da convicção de que João Gonçalves da Câmara Coutinho
mataria Gregório de Matos na primeira oportunidade, resultou o plano de degredar o
poeta para Angola, a fim de salvá-lo, conforme o seguiu o sucessor de Câmara
Coutinho, D. João de Lencastro, com a colaboração de outros amigos do escritor
(CALMON, 1983). Gregório de Matos foi despachado para Luanda à força, depois de
ser preso para ter sua vida poupada da morte e para poupar a vida do governador
(“quem sabe?”) da sátira (PERES, 2004). Mesmo sendo um fato histórico por demais
comprovado o exílio a que foi submetido o parodista das letras sagradas, é reducionista
perceber em seus poemas marcas de um isolamento somente quanto a essa trama social
resolvida pelo conluio de seus mais chegados. A expressão de exílio, na obra
gregoriana, resulta de afastamento poético do real, embora o degredo lhe seja um ponto
biográfico marcante em sua obra, tanto quanto é passagem historiográfica os registros
de o povo bíblico haver sido cativo do Estado babilônico, pois, além do exílio de quem
é levado a contragosto para terra distante, sofrido pelo poeta como condenação sóciopolítica resultante em sua estadia em Angola, Gregório de Matos sofreu também um
exílio no âmbito da sua cidade natal em “sua condição de marginalizado social, depois
de ter desfrutado, longamente, dos privilégios de membro da classe dominante”
(GOMES, 1985, p. 21).
Tamanho foi o abandono do poeta, que Araripe Júnior (1978) chega a
imaginá-lo caminhando em silêncio enquanto as pessoas o observavam: “O boca do
inferno! Diziam as velhas quando viam o poeta subir caxingando as ladeiras da Bahia; e
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ele silencioso, apenas confrangindo o rosto” (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 286).
Frente à exclusão social imposta ao seu viver, o escritor baiano compõe
poema de irônica autodefesa com paródica apropriação da Bíblia, cuja leitura tradicional
o confunde com um voto de piedosa devoção:

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa piedade me despido;
Porque quanto mais tenho delinqüido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.
Se basta a vos irar tanto um 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;
Cobrai-a, e não queirais, Pastor Divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 69-70)

Há uma terrível verdade outra vez exposta em estrofes gregorianas quando se apreciam
os versos, trata-se da necessidade humana de sentir-se perdoado de suas culpas, por
vezes criadas exclusivamente pela religião. A construção poética, porém, edificada
sobre esse tópico católico-cristão ocorre ao modo barroco-subversivo dos poemas
gregorianos, no sentido de jogar com referências bíblico-doutrinárias em uma
consumação de que “fingir é inerente à natureza da poesia”, de sorte que o poema é “ato
de conhecimento efetivamente vivenciado” (ÁVILA, 1994, p. 118). O conhecimento da
experiência religiosa é realinhado no texto por alguém capaz de manipulá-lo para poder
possibilitar outra acepção para além da convencional dogmática católica.
Para tematizar a condição de culpa própria do homem barroco, há uma
visada cômica lançada sobre o ritual da confissão (“Pequei, Senhor, mas não porque hei
pecado,”), operada, de início, com tom de quem vai, de fato, confessar pecado, mas,
logo em seguida, com palavras de quem nega sua prática. A atitude religiosa do poema
de Gregório de Matos abre-se ao leitor tal fio corrosivo e quebra-se a linha de confissão
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ao ser constituída a do sarcástico pouco caso para com possíveis acusações sofridas por
um pecador alvo de avaliação moral de outros:

Se basta a vos irar tanto um pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido;

É possível sentir nesses dois versos um sabor cômico, pois à comoção lutuosa do início
do soneto, segue-se para o leitor um esboço de riso pelo tom cínico do poema com sua
paródia da doutrina de salvação pela graça mediante arrependimento. O poema
demonstra uma dual postura de homem barroco perante a pessimização da vida, uma
vez que mostra a tristeza do viver sob a coerção de normas religiosas com simultâneo
tratamento cômico de pseudo-reverência ao achincalhar essa conjuntura: o poema, a um
só tempo, reflete e refrata a prática confessional ritualizada em Trento (1545-1563).
O soneto é elaborado com a imagem de homem cindido pela culpa de pecar,
auto-identificado como um monturo de paixões, imagem imperante à época de
desengano que foi o século XVII, mas que somente simula comover-se com essa
realidade possivelmente dolorosa. Em Gregório de Matos, o Brasil colonial teve quem
“ironizasse, em nome de uma relação homem-Deus mais livre e pessoal, a casuística
manhosa gerada pelo caráter externo do tríplice liame: pecador, pecado, penitência”, ao
contrário do que entende Alfredo Bosi (1992) ao estudar a dialética da colonização e
abordar a obra gregoriana (BOSI, 1992, p. 113):

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

Quando o soneto apresenta que “cada falta do pecador lhe acresce cumulativamente o
débito” de maneira que “para resgatá-lo é necessário emprestar uma graça infinita, ou
então conjurá-la com uma prece no fundo mais aliciante que piedosa” (BOSI, 1992, p.
113); por um lado, recupera uma tradição bíblica de deixar às mãos divinas tanto o
querer salvar quanto o realizar a salvação; por outro, desqualifica qualquer julgamento
humano lançado sobre quem quer que seja. O soneto é uma defesa contra condenação
por supostos pecados cuja argumentação consiste tão somente em apelar para a graça
divinal, constituindo-se como poema composto pelo desenvolvimento do motivo
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poético da admissão de culpa presente nos salmos bíblicos, exemplo do que é o
seguinte:
SALMO 51 (50)
Miserere
Do mestre de canto. Salmo De Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo, após ele ter
estado com Betsabéia.
Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor!
Apaga minhas transgressões, por tua grande compaixão!
Lava-me inteiro da minha iniqüidade
e purifica-me do meu pecado!
Pois reconheço minhas transgressões
e diante de mim está sempre meu pecado;
pequei contra ti, contra ti somente,
pratiquei o que é mau aos teus olhos.
[...]
Ó Deus, cria em mim um coração puro,
renova um espírito firme no meu peito;
não me rejeites para longe de tua face,
não retires de mim teu santo espírito.

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. OS SALMOS. 51 (50))
O salmista não se defende das acusações de pecado (“reconheço minhas transgressões”),
antes admite culpa e teme os juízos divinos, a perda da presença divina (“não me
rejeites para longe de tua face”); enquanto o sonetista se defende de responsabilização
(“Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada”), identificando-se como vítima desprotegida;
apela para misericórdia da graça justificadora (“não queirais, Pastor Divino, / Perder na
vossa ovelha a vossa glória.”). O poema bíblico é um canto de súplica, “lamento poético
de sofrimento ao senhor em tempos de necessidade crítica” (ALTER, 1997, p. 267). O
texto atribuído a Davi é expressão classificada por Maeso dentre as de “súplicas
individuales” (1960, p. 137). O poema gregoriano é uma ironia contra quem deseje
condenar outrem por práticas consideradas pecaminosas; ironia constituída pela
remissão à Bíblia sem desmerece-la em nada, antes com simulação de ser o texto
sagrado validado.
O soneto de clamor ao “Pastor divino” é todo composto como colagem de
textos bíblicos: não somente o chamado “Salterio davidico”, conjunto de poemas
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composto ao longo de séculos (MAESO, 1960, p. 135), está no poema gregoriano. Não
somente há, no poema, referência bíblica pela confissão de pecado por amor que se
identifica, que se funde, com temor ao irascível Iahweh, Deus do chamado Antigo
Testamento, ser capaz de derramar ira vindicativa sobre seus seguidores em caso de
infidelidade aos seus preceitos. O poema de culpa da obra do parodista barroco dirige-se
ao Deus-Filho, Jesus, cuja natureza é identificada pelo cristianismo com a bondade e
com a misericórdia do Deus-Pai, recriação cristã do Iahweh do Antigo Testamento. O
divino salvador do soneto gregoriano é semelhante ao Deus-Pai, sempre dispostos a
oferecer perdão imerecido. É possível perceber o fato de não haver no poema barroco
um pedido por coração puro, mas a confissão de ser uma ovelha perdida como uma
expressão de cinismo gregoriano, uma ironia sutil da paródia das Escrituras elaborada
pela pena barroca não ajustada ao querer religioso.
O cantador barroco do Brasil colonial se apropria dos textos bíblicos como
pretexto para fazer poesia e traz para o terrestre o que está no espaço do divino ao tratar,
com a linguagem de sua “crônica do viver baiano”, os motivos poético-literários
presentes na Bíblia. O soneto de confissão ao “Pastor divino” é poema intitulado com a
nota: “A Christo S. N. crucificado estando o poeta na última hora de sua vida”. Para
Araripe Júnior (1978), trata-se de uma expressão de fé; para Spina (1995), de poesia
religiosa. A falha fundamental dessas leituras advém do fato de conceberem o texto
como uma confissão de culpa, como uma expressão de arrependimento. A percepção de
Araripe Júnior (1978, p. 187) de uma "dulcíssima unção de cristão converso" no soneto
é similar à de Wisnik (2009) ao lê-lo como se fosse um texto recitado por alguém
“diante do confessionário”, antes de explicar o papel de tal instituição que:

tratou, justamente a partir do barroco, de conciliar os conflitos entre
uma moral rígida e uma prática „relaxada‟, para usar um termo de
Gregório, fazendo passar minuciosamente cada pecado pelo vale
angustioso e estreito do arrependimento (WISNIK, 2009, p. 25).

Para os construtores da fortuna crítica dedicada à obra de Gregório de Matos, parece
muito difícil ver paródia bíblica como procedimento central na produção poética que se
lhe atribui. Como todo grande poeta, o parodista baiano foi religioso, mas ao seu modo.
A prática religiosa da confissão deixa menos margem para se pensar com Wisnik (2009)
e com Araripe Júnior (1978) do que com Ávila (1994): “o poeta é um jogador” e um
fingidor com sua obra; é o caráter tipicamente barroco de fazer do “poema-simulacro”
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um “produto de fingimento e de jogo” (ÁVILA, 1994, p. 119). O poema gregoriano se
apropria do real, marcado pela dominação ritual, para dar-lhe um caráter lúdico ao
remontá-lo pela colagem de passagens bíblicas e pela exploração do léxico religioso.
Sua intenção é a de realizar lúdico jogo com doutrinas e termina por apresentar como
cômico se pautar uma vida em rituais sejam pessoais, sejam interpessoais. A alegação
de que “A abrandar-vos sobeja um só gemido;” para abono de um possível castigo, no
desenvolvimento do poema, afasta o soneto da solene confissão, tal qual a realizada no
salmo, abrindo espaço para ser recebido o soneto como expressão de cinismo cômicoparódico do ritual confessional. Bem diferente é essa concepção da piedosa apresentada
por Wisnik (2009) e por Araripe Júnior (1978); bem ajustada à de Ávilla (1994) do
poeta jogador, fingidor.
Para Flávio R. Kothe (1997), o soneto gregoriano acima transcrito
configura-se como um poema religioso dos mais citados. No ensaio O cânone colonial,
o escritor faz a defesa de “uma única leitura possivelmente correta do poema” em uma
análise cujo fragmento seguinte bem sintetiza:

O topos bíblico do soneto é a fábula da ovelha desgarrada, a cuja
recuperação o pastor dedica mais cuidados que a todo o rebanho (pois
este “já está seguro”); a dedicação à “ovelha perdida”, para reconduzila ao bom redil, tornou-se, porém, máscara da intolerância eclesial: o
“dissidente” deve ser “recuperado”, e não é aceito em outros termos
que não os impostos pelo pastor (KOTHE, 1997, p. 327).

A análise prossegue com considerações bem próximas das de um pastiche de método
sociológico de crítica literária, deixando sempre marcas de que o crítico não apreciou a
obra gregoriana para tecer seus comentários, prendendo-se, tão somente, a impressões
preconceituosas, por isso, equivocadas, ao ler o soneto, com mais tendência a considerar
o texto um panfleto ideológico-partidário do que um objeto artístico-criativo.
Se “Gregório de Matos continua a esperar que as gerações mais novas
arranquem a máscara de ferro dos „sonetos de piedade e arrependimento‟ que, em nome
do „humano‟ decoro, lhe afivelaram a genial boca do inferno”, como o diz Augusto de
Campos6 (1978, p. 92), então é tempo de começar a perceber sua obra considerada sacra

6

Wisnik (2009) lança provocação quando trata dos estudiosos e da obra do escritor barroco: “o seu
itinerário desloca efetivamente os eixos da poesia acadêmica, auto-satisfeita na sua própria retórica. E
essa auto-satisfação acadêmica tem hoje (como não podia deixar de ser) os seus exemplos de sempre, e
chega a rondar ou instalar-se nas próprias vanguardas, a mobilidade insatisfeita da poesia de Gregório de
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em associação unitária com sua poesia completa para ver, no soneto retomado abaixo, a
face de desdém às perseguições humanas empreendidas em nome de supostas doutrinas
divinas:

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

Os preceitos do perdão incondicional e do maior valor atribuído pelo Pai Salvador como
sentido pelos pródigos salvos pela graça em relação aos piedosos irmãos fiéis são
parodicamente recuperados pelo soneto gregoriano. Recitado justaposto ao Salmo 50, o
soneto do cantador-poeta do barroco soa como um canto paralelo destituído de qualquer
aparência de piedosa prece; de temeroso amor para com o divino, respaldando-se na
promessa evangélica do perdão. Além do que, o poema gregoriano recupera a tradição
bíblica de atribuir a Deus amor por si quando olha com piedade para os humanos: o
soneto simula arrependimento para dissimular o fato de tratar-se de uma expressão sem
a menor propensão a qualquer senso de culpa, bem diverso disso se verifica na
composição poética de Davi.
A leitura paródica da literatura bíblica realizada para elaboração da obra
gregoriana pode haver contribuído para fazer do bacharel eclesiástico um desterrado
para a África, por ultrajar os poderosos, depois de fazê-lo um solitário perambulante em
meio à população citadina, por desconstruir as leituras normativas estabelecidas pelos
pseudo-piedosos. O soneto, considerado como marcado por “lirismo religioso”

Matos acaba sendo um sinal do seu melhor inconformismo (WISNIK, 2009, p. 27). Augusto de Campos
(1978), após elogiar o trabalho editorial da antologia de poemas gregorianos no prefácio da qual está a
observação acima, responde: “pena, apenas, que o prefácio termine, inesperadamente, com uma vaga e
gratuita insinuação contra as „vanguardas‟, acusadas, não se sabe porque, de “auto-satisfação acadêmica”,
e assim opostas a Gregório. É, no mínimo, estranho esse piparote nas vanguardas em águas gregorianas.
Seria antes de perguntar, indo ao lado adverso – o da crítica universitária ou outra, já nem digo
acadêmica, porque seria redundância – onde andavam as „retaguardas‟ quando as maltratadas vanguardas
postulavam a reavaliação do Gregório” (CAMPOS, 1978, p. 92). Construindo-se, assim, um debate sobre
a paternidade da valorização da poesia gregoriana. Augusto de Campos remete seu leitor ao texto de
Haroldo de Campos (1975), Poética sincrônica, ensaio publicado pela primeira vez em 1967, no qual se
lê: “Gregório de Matos: um de nossos poetas mais criativos. Infelizmente nos falta ainda uma edição
rigorosa e cuidadosa de sua obra. GM soube levar a mistura de elementos do Barroco à própria textura de
sua linguagem, através da miscigenação idiomática de caldeamento tropical [...]. Acredito que o enfoque
de GM ganharia nova luz se se levasse em conta a questão da dignidade estética da tradução, como
categoria da criação” (CAMPOS, 1975, p. 209). Como o prefácio de Wisnik (2009) foi publicado pela
primeira vez em 1976, data de dez anos antes de sua crítica às vanguardas, ao trabalho vanguardista de
Haroldo de Campos. Sem um levantamento e análise minuciosos da presença da Bíblia na poesia de
Gregório de Matos a edição cuja falta lamente Haroldo de Campos será inacabada.
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(ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 287), revela-se, para uma leitura atenta, como uma ironia
de um poeta capaz de fazer ver a nudez de consagração dos religiosos, assim também a
ausência de honestidade dos políticos, bem como de justiça dos juristas de uma cidade
que o condena a viver um “roteiro de infortúnios” (GOMES, 1985, p. 32) por ameaçar
subverter a ordem, por subverter a leitura de textos sagrados construída para escravizar
mentes e corações ao subjugar os fiéis aos líderes religiosos pelo temor de perseguição
espiritual realizada por demônios, por castigos proporcionados por Deus. A estrofe
reiterada a seguir se mostra de uma sagacidade de intelectual e de um labor de leitor que
se convertem em uma experiência poética de um homem estudioso tanto da literatura da
Bíblia, quanto da doutrina construída a partir dela:

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

A eficácia máxima das estrofes em parodiar referências religiosas consiste na certa
constatação da impossibilidade de condenação humana por juízos divinos. A expressão
poética dos versos se apropria da parábola A ovelha perdida (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. LUCAS. 15:4-7), e se refere ao salmo vinte e três (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. OS SALMOS. 23:1), assim como às palavras atribuídas a Jesus quando,
no evangelho segundo João, se diz o “bom pastor” (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JOÃO.
10:10). Pertinente é a leitura para o fragmento acima quanto ao fato de que “o gesto de
perdoar, que deveria ser um ato de dar absolutamente [...], converte-se em um ganho
para Deus, ao passo que o ato de condenar resultaria em perda da sua glória” (BOSI,
1992, p. 113). Acrescente-se a essa percepção o fato de que esse apelo à glorificação de
Deus pelo que faça para o bem do homem é comum à tradição bíblica dos adoradores de
Iahweh e o fato de que, circulante em uma cena social de perseguição contra um poeta
cuja pena o faz ser tido como um “boca do inferno”, os verso soam mais como gesto
cínico do que como piedoso.
Leitores sem formação literária podem construir facilmente leituras para
poemas, mas são leituras vazias (IVAN DA SILVA, 2009, p. 153): para construção de
leitura cheia de vida para a estrofe, é preciso ter em mente o fato de que o texto poético,
sobretudo o texto barroco, é obra aberta a jogo com a participação imaginativa do leitor
(ÁVILA, 1994). Esse jogo tem como regra não a exigência da capacidade mnemônica
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para recuperar referências, não se trata de competência enciclopédica, pois o poema
gregoriano convida seu leitor a um jogo com leituras. Saber ler o texto bíblico é preciso
para poder recuperar as similitudes e as diferenças dele em relação ao gregoriano e
assim perceber a sutil parodização. Se um texto elaborado com prazer pode ser orgástico
para quem se proponha a explorar seu corpo; então uma construção lúdico-textual gera a
vivência de jogo para quem aproxime seu corpo do dela (ÁVILA, 1994). A recepção do
prazer oferecido por esse fragmento de poema é condicionada à apreciação do texto
bíblico seguinte. É impossível alguém se autodescrever como apreciador de literatura e
não ter admiração ao deparar-se com os versetos seguintes, por mais que não esteja
familiarizado com a linguagem bíblica:

SALMO 23 (22)
O bom pastor
Salmo. De Davi.
Iahweh é meu Pastor, nada me falta.
Em verdes pastagens me faz repousar.
Para as águas tranqüilas me conduz
e restaura minhas forças;
ele me guia por caminhos justos,
por causa do seu nome
Ainda que eu caminhe por vale tenebroso
nenhum mal temerei, pois estás junto a mim;
teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo.
Diante de mim preparas a mesa,
à frente dos meus opressores;
ungens minha cabeça com óleo,
e minha taça transborda.
Sim, felicidade e amor me seguirão
todos os dias da minha vida;
minha morada é a casa de Iahweh
por dias sem fim.

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. OS SALMOS. 23 (22))

O salmo não apenas é um canto de louvor à Iahweh por sua providência sempre certa,
mas é também uma descrição da natureza do Deus, segundo a concebe o poeta bíblico.
Como um pastor, o Senhor de Davi conduz, guia, resgata seus servos com cajado e os
castiga, disciplina, repreende com vara, ao agir na condução de seus fiéis por amor de
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si; além de ser um Deus que toma partido em contendas em favor dos seus queridos,
vinga quem o segue contra os oponentes.
A natureza é metáfora de sossego protetor na expressão do salmista, para quem
Iahweh é socorro bem presente. A expressão poética parte do abstrato socorro divino
para as situações angustiantes da vida até atingir a concreta vida terreal de fortuna feliz
dado o recebimento de ajuda divina. O salmo de louvor ao bom pastor é poema para ser
recitado quando qualquer homem esteja em solidão melancólica. A força da linguagem
de Gregório de Matos ao fazer recordar o texto davídico se nutre de um sentir
tragicamente a existência vazia típico de quando um homem se sente em desolada
solidão. Para o artista baiano, a linguagem é a única possibilidade de se autoafirmar ante
seu degredo sofrido mesmo dentro de sua cidade. É preciso olhar para o homem-poeta
Gregório de Matos com empatia para saber ler seu gozo-sofrimento de artista: o pastor
divino, louvado pelo salmista, é a companhia do escritor baiano, não outrem, consoante
percebe-se nos verso de desprezo aos seus perseguidores.
A imagem bucólica do pastor de ovelhas, cuja vida é marcada por agruras
em um esforço para preservar os rebanhos pascentados, sendo-lhes seu guia protetor
sujeito às mesmas condições de intempérie, é explorada pelo salmista. Tal imagem do
apascentador de ovelhas chega ao soneto gregoriano com a influência da mediação das
narrativas evangélicas, nas quais a natureza de Iahweh acima descrita como inferência
do Salmo O bom pastor torna-se a de um Deus-Pai compassivo para com os seres
humanos reservando-lhes julgamento futuro. Ao parodiar essa formulação plural de
Deus, o poema gregoriano é uma composição bem próxima do cinismo, pois quem
confessa uma prática com a recitação dos versos não o faz por arrepender-se de uma
maneira de conduzir a vida, mas para terminar por demonstrar a propensão para
reiteradamente adotá-la em seu viver. O poeta faz isso a despeito de, talvez mesmo a
propósito de, retaliações de ordem político-social por ele sofrida no âmbito da cidade.
Enquanto a cidade olha o poeta com a liberdade de julgá-lo ao ponto de estigmatizá-lo
como “O boca do inferno”, também ele olha a cidade com liberdade para satirizá-la e a
paródia bíblica é o modo escolhido para dar forma à reação gregoriana. O esforço
exegético de exploração da Bíblia hebraica realizado pelos autores da Bíblia cristã, fruto
do qual nasce o chamado Novo Testamento, faz da Bíblia como um todo uma
construção inter(intra)textual, por isso, da mesma forma como o Salmo O bom pastor é
retomado, recriado, pelos evangelistas (Jesus se disse o bom pastor), também Gregório
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de Matos pode livremente reformular essa imagem bucólico-divinal sem com isso
blasfemar.
O poema gregoriano desdenha de pecados imputados a um homem por
outros seres humanos: pode o texto ser lido assim quando situado no conjunto da
crônica do viver baiano seiscentista. Para Sílvio Júlio, ao compor o soneto, o poeta
“iniciou a tradução ao pé da letra” de um poema do artista português Sá Miranda (14811558); em seguida, “servindo-se de um lugar comum da poesia religiosa, empregou
sobre idêntico pensamento, palavras despistadoras” (JÚLIO apud GOMES, 1985, p.
73). Ignora, assim, o crítico, o fato de o suposto texto original fazer reescritura da
literatura bíblica e de o artista brasileiro operar a devoração reconfiguradora das duas
expressões literárias, articuladas no texto tido como original. O sonetista brasileiro
revela-se um leitor-poeta, como é ideal para um homem da cultura literária do barroco.

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa piedade me despido;
[...]
Se uma ovelha perdida, e já cobrada,
Glória, e tal prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História,

O paradoxo de admitir pecado, logo no primeiro verso, em um mesmo texto
em que nega haver cometido pecado (“Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado”)
sinaliza o fato de ser não um poema de reconstrução catequética da passagem bíblica,
mas de uma manifestação de desdém aos homens que se arrogam o direito de serem
julgadores, o direito de considerar o poeta um homem pecaminoso. Caso não haja
tolerância ao seu modo de vida da parte dos detratores humanos, o “Pastor Divino” é
piedoso, justo e bom para perdoar todos os pecados e redimir o pecador para sua glória
de Deus. Pode-se ler o poema gregoriano como uma apropriação da doutrina bíblica do
perdão incondicional, figurativizada pela parábola da ovelha perdida:

Qual de vós, tendo cem ovelhas e perder uma, não abandona as noventa e
nove no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E
achando-a, alegre a põe sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os
amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: „Alegrai-vos comigo, porque encontrei a
minha ovelha perdida!‟ Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria
no céu por um só pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos
que não precisam de arrependimento (BÍBLIA DE JERUSALÉM.

LUCAS. 15:4-7).
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O poeta barroco toma a narrativa bíblica não com intuito religioso ou para expressão de
fé dogmática ou para conversão catequética de povos ao cristianismo; mas para
formulação de manifesto repúdio, ou mesmo de indiferença, ao julgamento imputado
por seus perseguidores:

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

Sem ultraje sarcástico aos perseguidores de quem o recite e sem desmonte burlesco do
texto original, o poema faz ataque paródico-irônico com sutileza, sem desconstrução
corrosiva do texto bíblico. O poema é mais um elo na corrente do trabalho daqueles que
tomam a imagem do pastor cuidadoso, não é um discurso de uma boca infernal no
sentido pejorativo; mas de um poeta leitor-bíblico com um fazer criativo.
O poeta satírico do Brasil colonial permanece longe de inspirar adesão
unânime da parte de quem se dedica a estudar a literatura brasileira. Recuperar a
apropriação da linguagem da Bíblia em sua obra possibilita perceber como o artista
penetra o mundo de seu entorno através da reflexão paródica. O poema seguinte é uma
paródia de história bíblica passível de ser lida em púlpito para fins de cercear a
liberdade de escolha dos fiéis, se se encontrarem em estado de enamoramento. Pode o
texto ser lido também para fins de restringir a liberdade de um casal se relacionar, caso
os enamorados façam parte de origens étnico-familiares diferentes. O texto parodiado
pode, ainda, ser objeto de exegese para ressaltar os perigos da desobediência a Deus;
pode ser interpretado para fins de ajustamento a normas e a convenções sociais. A
reconfiguração gregoriana elaborada para ele, porém, faz lembrar o fato de que todas as
peripécias vividas pelo personagem bíblico Sansão em nada decorrem somente de sua
vontade e em nada escapam da onisciência de Iahweh, ou seja, mesmo o texto sagrado,
é preciso ir à Bíblia para constatar tal fato, deixa perceber um caráter cômico-trágico na
história das desventuras do herói bíblico, melhor dizer anti-herói, homem escolhido e
movido por Iahweh para deter força descomunal em suas vivências em meio ao seu
povo e em interação com povos circunvizinhos.
A composição seguinte, a nenhum propósito se presta ao se desenvolver
colada à narrativa milenar, além do de realizar jogo lúdico-paródico com os motivos do
enredo relatado em quatro capítulos bíblicos (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JUÍZES. 13-
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16). O poder de síntese necessário à composição dos versos é um aspecto resultante de
habilidade composicional em atuação para dessacralizar a narrativa canonizada ao
operar criação de nova, mas sem desmerecimento da original. O texto canônico do
Antigo Testamento é reformulado em tom de crônica da vida privada no legado
gregoriano. O poema faz parte do conjunto denominado Betica do Códice de James
Amado, o qual lhe atribui o seguinte título: “offendido Sebastião da Rocha Pitta por
causa de huns ciumes à quiz castigar: ao que acodio a may, e lhe fez as descomposturas
seguintes”:

Um Sansão de caramelo
quis a Dalila ofender,
ela pelo enfraquecer
lançou-lhe mão do cabelo:
ele vendo-se sem pêlo
franqueou a retirada;
de um pulo tomou a escada,
e por ser Sansão às tortas,
em vez de levar as portas
levou muita bofetada.
O Filisteu, que lhas deu,
(segundo ele significa)
a Mãe era de Betica
mulher como um filisteu:
a bofetões o cozeu,
e o pôs como um sal moído;
mas ele está agradecido
sair com olhos na cara,
que ela diz, lhos não tirara,
por já lhos haver comido.
Posto o meu Sansão na rua,
por firmar-se na estacada
tomou de um burro a queixada,
outros dizem, que era sua:
com ela o inimigo acua,
mas não fez dano, nem mal,
porque afirma cada qual
entre alvoroço, e sussurro,
quem livrou dos pés do burro,
mal morrerá do queixal.
Enfim foi preso o Sansão
pelas mão da filistéia,
não no bofes da cadeia,
nas tripas de um torreão:
ali o cabelo lhe dão,
que perdeu na suja guerra;
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jura Sansão, brama, e berra,
que se torna a ver Betica,
e as colunas se lhe aplica,
que há de lançá-la por terra.
(GUERRA, 1999, v. 2, p. 734-735)

O poema gregoriano se desenvolve inteiro como habilidosa reescritura paródicosubversiva da narrativa sagrada com associação parodística passível de ser facilmente
recuperada quando se comparam os dois Sansões: o bíblico e o gregoriano. Há
semelhanças entre os personagens como a atribuição de força vinculada aos cabelos,
como o fato de os personagens serem vítimas de uma mulher, o fato de sofrerem danos
físicos. Há, também, dessemelhanças, como o fato de o personagem do soneto não ficar
cego, não conseguir vingança, não ter força para atingir seus oponente com a queixada
de jumento, ter sua relação com sua Dalila marcada pela presença da mãe da mulher; ao
contrário do que ocorre com a personagem bíblica.
A leitura bíblica do poeta baiano segue à deriva das correntes católicas do
barroco estatal catequético, pois seu mundo é o de artista em estado de poeta jogador
para quem a literatura e o cotidiano são objetos de lúdico jogo linguístico:

Posto o meu Sansão na rua,
por firmar-se na escada
tomou de um burro a queixada,
outros dizem, que era sua:
com ela o inimigo acua,
mas não fez dano, nem mal,
porque afirma cada qual
ente alvoroço, e sussurro,
quem livrou dos pés do burro,
mal morrerá do queixal.

A estrofe registra uma consciência de fazer poema-paródia da parte de quem a elaborou:
com as expressões “meu Sansão”, “outros dizem que era sua”, o poema faz glosa de si
mesmo em uma construção metalinguística, na qual a linguagem do poema tem como
referente o poema em si, aspecto típico do barroco, manifesto no texto para constituir
um herói sem caráter heroico algum. Um novo Sansão, o Sansão do poema, é homem
desprovido dos poderes descomunais proporcionados por Iahweh ao personagem
bíblico, mas é dotado de sua tolice ao se envolver com sua Dalila, Betica. O “Sansão às
tortas” do poema é uma reconfiguração paródica do protagonista da narrativa bíblica
apresentada a seguir com um breve fragmento retirado da Bíblia de Jerusalém. O início
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do trecho mostra episódio bélico vivido por Sansão, homem de força sobre-humana,
proporcionada por milagre de Iahweh, Deus-Guerreiro, capaz até de tomar espada em
punho para batalhar em favor de seus queridos. A mãe do herói, designado por Iahweh
para ser um Juiz, firmou pacto com o Deus sobre não cortar o cabelo de seu filho, sobre
criá-lo para ser homem inteiramente dedicado aos propósitos divinos. Naquela época, o
povo judeu, o protegido por Iahweh, sobre o qual o Juiz Sansão atuava, estava sofrendo
campanha bélica dos filisteus:

Os filisteus subiram e foram acampar em Judá, e fizeram uma
incursão em Lequi.
“Porque subistes contra nós?,” indagaram os habitantes de Judá. “É
para prender Sansão que subimos,” responderam, “para fazer com ele
o que ele fez conosco.” Três mil homens de Judá desceram à gruta do
rochedo de Etam e disseram a Sansão: “Dominam-nos? Que nos
fizeste?” Ele lhes respondeu: “Assim como me fizeram, eu lhes fiz
também.” Então eles lhe disseram: “Descemos para te prender e te
entregar nas mãos dos filisteus.” – “Jurai-me,” disse-lhes, “que vós
mesmos não me matareis.” Eles responderam: “Não! Queremos
apenas te amarrar e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te
mataremos.” Então o amarraram com duas cordas novas e o levaram
para fora do rochedo.
Quando chegaram a Lequi e os filisteus corriam em sua direção
gritando de júbilo, o espírito de Iahweh veio sobre Sansão: as cordas
que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados
ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver
uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou
mil homens.
[...]
Depois disso, ele amou uma mulher do vale de Sorec cujo nome era
Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe:
“Seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força, e com que
meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos.
Cada um de nós te dará mil e cem siclos de prata”. [...]
Disse-lhe Dalila: “Como podes dizer que me amas se o teu coração
não está comigo? Três vezes zombaste de mim e não me fizeste saber
onde reside a tua grande força.” Como todos os dias ela o
importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até à
morte. Então lhe abriu todo o seu coração: “A navalha jamais passou
pela minha cabeça,” disse-lhe ele, “porque sou nazireu de Deus desde
o seio de minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se
retiraria de mim, perderei meu vigor e me tornaria um homem como
qualquer outro”. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o
seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus [...] (BÍBLIA
DE JERUSALÉM. JUÍZES. 15:9-15 - 16:4-18).

Os chamados filisteus (habitantes da Filístia, na região do Egito, na Palestina, desde o
século XII a. C.) eram os integrantes de um povo implacavelmente inimigo de Israel.
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Dentre os diversos relatos da vida dos juízes, os líderes político-religiosos dos israelitas
durante os anos 1200 a. C., o das aventuras de Sansão se diferencia por conter uma
trajetória de vida desde o nascimento até a morte. O texto gregoriano apresenta a visão
de um poeta com a lente da paródia, lançada simultaneamente sobre a Bíblia e sobre o
cotidiano: Gregório de Matos estreita o laço que amarra a literatura bíblica com a
secular de cunho popular.
Vale ir à Bíblia para apreciar toda a trama dessa história “diferente de todas
as outras narrativas do livro” de Juízes, ao contar “do nascimento à morte, a vida de
herói local”; ambígua por ele ser “forte como um gigante e fraco como uma criança”,
homem que “fascina as mulheres e é enganado por elas, põe em apuros os filisteus, mas
não liberta deles a região” desejada para habitação de seu povo (BÍBLIA DE
JERUSALÉM, p. 370). O fragmento apresenta episódio da queixada de jumento, os
personagens Sansão e Dalila, o povo filisteu, o enigma da força descomunal. São esses
os motivos bíblico-literários empregados para desenvolver o enredo da história
integrante das Escrituras de que se apropria o poema de Gregório de Matos para
construir seus versos narrativos:

Um Sansão de caramelo
quis a Dalila ofender,

Desde o primeiro verso, a paródia gregoriana faz galhofa do novo Sansão ao atribuir-lhe
o predicativo de ser um homem “de caramelo”. Poder-se-ia muito bem pensar se
também o Sansão bíblico não poderia ter a narrativa de sua vida, marcada, desde o
nascimento, pela atuação de Iahweh, relatada em tom de galhofa, dados os fatos
registrados pelo texto santo. Destaque-se, ainda, o fato de ser Iahweh, um Deus
onipotente, sempre ciente do futuro e influenciador das vivências de Sansão, para se
pensar uma leitura não normativa do relato bíblico. O parodista barroco, quando
constrói seu poema com um Sansão que, ao contrário do que faz o do relato do livro de
Juízes; intenta ofender Dalila, realiza tarefa criativa de possibilitar abrir o texto
canônico para novas leituras.
No poema-paródia, quem entra em atrito com o Sansão é a mãe da mulher,
sua Dalila, Betica; não terceiros, como os homens que subornaram a Dalila bíblica, a
amada do Sansão do livro de Juízes:
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a Mãe era de betica
mulher como um filisteu:
a bofetões o cozeu,
e o pôs como um sal moído;
mas ele está agradecido
sair com olhos na cara,
[...]
tomou de um burro a queixada,
outros dizem, que era sua:
com ela o inimigo acua,
mas não fez dano, nem mal,

Do ataque cometido pela mulher, o Sansão do fragmento gregoriano sai sem a mutilação
dos olhos, sofrida pelo Sansão bíblico. Consequência da confusão em que se metera, na
história do Sansão-paródia, ele termina preso:jura Sansão, brama, e berra,
que se torna a ver Betica,
e as colunas se lhe aplica,
que há de lançá-la por terra.

O Sansão paródico é diferente do Sansão original, que tem o fim de sua vida contado ao
término do relato bíblico em episódio de suicida vingança, em um ato de derrubar sobre
si um templo ao quebrar-lhe as colunas como forma de atingir seus inimigos reunidos
no prédio. O personagem paródico é lançado ao cárcere e quer derrubar a mulher
supostamente causadora dos seus males, vingando-se ao lançá-la por terra. O poema
gregoriano é uma paródia do relato do livro de Juízes que pode ser vista como uma
tradução transcriativa da vida da personagem bíblica Sansão, homem desventurado,
homem escolhido por Iahweh.
Quem leia os poemas gregorianos se depara não somente com um leitor
recriador parodista de Salmos bíblicos, assim como de narrativas do livro sagrado. Há
textos em que surge uma espécie de profeta “rodando a baiana” na cidade da Bahia,
diga-se assim para se usar um ditado popular em trocadilho com a terra natal do poeta.
Quando se observam os versos do ferino parodista com referência à cidade da Bahia,
percebe-se uma retomada paródica dos enviados por Javé das narrativas do Antigo
Testamento. Por não ser ouvido ou por ser mal interpretado, o poeta, exilado em sua
terra natal, adota como reação o fazer poético, fato inquestionável quando se se depara
com versos como os seguintes:
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Tão queimada, e destruída
te vejas, torpe cidade,
como Sodoma, e Gomorra
duas cidades infames.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 338)
O praguejador baiano “muitas vezes desejou que o mundo inteiro ardesse em chamas”
(SPINA, 1995, p. 59): tal Jonas, em Nínive, queria se deitar para ver a cidade destruída
pelo colérico Yahweh, também à tempestuosa Bahia queria o poeta assistir ser acalmada
por uma destruição vindicativa. O poeta não aprendera a lição dada por Javé a Jonas:

Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma
tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade.
Iahweh Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, para dar
sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se
grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da
aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira, a qual secou.
Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita;
o sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e
disse: “É melhor para mim morrer do que viver”. Deus disse a Jonas:
“Está certo que te aborreças por causa da mamoneira?” Ele disse:
“Está certo que eu me aborreça até a morte”. Iahweh disse: “Tu tens
pena da mamoneira, que não te custou trabalho e que não fizeste
crescer, que em uma noite existiu e em uma noite pereceu. E eu não
terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de cento e vinte
mil seres humanos, que não distinguem entre direita e esquerda, assim
como muitos animais!” (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JONAS. 4:5-

11).
Lembrara-se, o parodista bíblico, do episódio do divino juízo colérico, lançado por
sobre as cidades da antiguidade, conforme conta o relato bíblico do livro de Gênesis. As
histórias de Ló e de Jonas revelam o fato de Iahweh não abrir daqueles a quem escolhe
para ser seu: o profeta enviado para a cidade de Níneve não teve como escapar dos
planos divinos; os anjos enviados pelo Deus tomaram pela mão e conduziram a pulso a
família eleita para se salvar do fogo lançado sobre as cidades mencionadas pelos versos
gregorianos:
Raiando a aurora, os Anjos insistiram com Ló, dizendo: “Levanta-te!
Toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que
não pereças no castigo da cidade.” E como ele hesitasse, os homens o
tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, pela
piedade que Iahweh tinha dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora
da cidade.
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[...]
Iahweh fez chover, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindos
de Iahweh, e destruiu essas cidades e toda a Planície, com todos os
habitantes da cidade e a vegetação do solo (BÍBLIA DE

JERUSALÉM. GÊNESIS. 19:15-16 e 24-25).
Voz tão feroz quanto à do poema gregoriano, a de Jonas talvez se erguesse contra Javé
para esclarecer ao Deus o fato de sua profunda irritação, hiperbolicamente expressa
como um suposto desejo de morrer, não haver nascido por amor à mamoneira, mas tão
somente pela perda de sua função utilitária, ocorrida pela morte causada por verme
consumidor enviado por Iahweh:

Tão queimada, e destruída
te vejas, torpe cidade,
como Sodoma, e Gomorra
duas cidades infames.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 338)
Versos citados por Hansen (2004, p. 418) como exemplificação da “tópica
da cidade” e da “maldição” presentes na obra gregoriana, analisados assim sob silêncio
quanto à remissão a textos bíblicos, o trecho apresenta uma postura de subversão à
adotada pelos enviados divinos (embora se coadune com Jonas, um rebelde aos
desígnios de Javé): o poema lança maldição quando de uma despedida. A referência do
trecho à narrativa bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra ocorre de modo similar às
demais referências bíblicas da obra gregoriana, orientando “seu desenvolvimento e
proliferação” (SARDUY, 1979, p. 70).
Referências a Sodoma e Gomorra são frequentes nos poemas de Gregório de
Matos. A menção às duas cidades arruinadas por intervenção divina sincroniza o poema
pela carga significante do mito do arruinamento à imagem de caos típica da poesia do
barroco, do homem mergulhado em um amontoado de ruínas. O querer destruir por
completo a cidade é fuga, negação da melancolia de se sentir um exilado sem saber
haver determinadamente perdido a terra mãe, quando factualmente a perdeu devido ao
isolamento social. A dor da solidão está como que encarnada nas palavras do poema:
quanto mais pragueja, mais revela ao seu leitor a solidão de quem o elabora. O fato de o
poema fazer referência à Sodoma e Gomorra, quando poderia haver a opção por cidades
cuja ruína a História registra, liga o texto aos demais integrantes do Códice de James
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Amado, garantindo uma unidade da obra gregoriana via referências bíblicas para sua
constituição.
Outro poema ilustra a postura de um poeta em se dirigir a sua cidade para
cantar-lhe os males sofridos, por causa do que expressa palavras de condenação:

Adeus praia, adeus Cidade,
e agora me deverás,
Velhaca, dar eu adeus,
a quem devo ao demo dar.
Que agora, que me devas
dar-te adeus, como quem cai,
sendo que estás tão caída,
que nem Deus te quererá.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 1170)
Referências a Deus e ao diabo coexistem nessa abertura de poema composto quando
“embarcado ja o poeta para o seu degredo, e postos os olhos na sua ingrata patria lhe
canta desde o mar as despedidas”. Pensar um poeta leitor da Bíblia em pleno século
XVII de exacerbada dominação católica pode levar a imaginar alguém, piedosamente,
proclamando o modo catequético de receber o legado literário milenar. Gregório de
Matos, porém, levanta-se, tal um profeta da Bíblia, para apontar os vícios de sua
Jerusalém salvadorenha, e, nem de longe tem piedosa, ou misericordiosa mensagem
cordial.
O poeta é um amaldiçoador sem boa nova de salvação a ser recebida mediante
arrependimento: não faz meio termo ao fugir ao aspecto antropofágico da cultura
brasileira, o de ser homem cordial, pois, no poema de devoração dos motivos bíblicoliterários Deus, diabo e inferno, demonstra o fato de que “nossa forma ordinária de
convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez” (HOLANDA apud
ANDRADE, 1990, p. 158). Andrade (1990) cita esse pensamento de Holanda para
confirmá-lo sobre o fato de que, para com os de fora, primitivamente, o homem
brasileiro nada tem da cordialidade com que trata os de dentro de seu grupo humano a
que pertença. Gregório de Matos é um estrangeiro em seu país, é um de fora em meio
aos

seus,

pois

os

trata

a

todos

com

rigor

devorador,

“contrapondo

agressividade-cordialidade”, pode-se dizer, se se define sua elaboração poética em
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“Weltanschauung7” (ANDRADE, 1990, p. 159), na qual se prevê a liberdade criativa de
deslocar o legado literário universal, a despeito de o desenvolvimento da cultura
civilizada haver sacralizado em escritura uma dada parcela.
Mais um fragmento ilustra a relação de Gregório de Matos com seus
contemporâneos nas terras baianas, quanto um poeta-profeta a condenar-lhes as práticas,
sob referência a tópico bíblico-religioso, uma menção ao Inferno:
Adeus Povo, adeus Bahia,
digo, Canalha infernal,
e não falo na nobreza
tábula, em que se não dá,
Porque o nobre enfim é nobre,
quem honra tem, honra dá,
pícaros dão picardias,
e inda lhes fica, que dar.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 1170-1171)
A presença da “Canalha infernal” em suas terras faz da Bahia uma representação
paródica do inferno, lugar de sofrimento de mortos não salvos, morada do anjo caído
Lúcifer, o diabo e Satanás, a antiga serpente do Éden, segundo a tradição religiosa
católico-cristã.
O homem seiscentista é agônico, perplexo, dilemático, dilacerado por sua
consciência de viver em um mundo em crise, por seu sentimento de necessitar de um
mundo novo (ÁVILA, 1994): “o barroco sempre insistiu sobre o cunho da realidade
7

Em A questão de uma Weltanschauung, mais do que uma defesa da psicanálise, Freud (1996) empreende
uma defesa da ciência. Curioso é notar: embora seu prenúncio de que as descobertas científicas
continuariam a se multiplicar tenha se confirmado; desde seu tempo, até hoje, se observa a influência do
espírito religioso sobre decisões de ordem meramente científica. Segundo nota do tradutor brasileiro
dessa conferência, a palavra “pode ser traduzida como „uma visão do universo‟”, ainda segundo a nota,
“em português existe a palavra „cosmovisão‟, porém creio [diz o tradutor] que não traduz correta e
completamente a palavra original alemã” (FREUD, 1996, p. 155). No segundo parágrafo de seu discurso,
Freud esclarece: “A Weltanschauung é uma construção intelectual que soluciona todos os problemas de nossa
existência, uniformemente, com base em uma hipótese superior dominante, na qual, por conseguinte, não deixa
nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar fixo” (FREUD, 1996, p. 155).

Os seres humanos almejam alcançar uma Weltanschauung capaz de dar sentido e unidade a
suas vidas para poderem sentir conforto e segurança... Freud prossegue a desenvolver seu texto. Oswald
de Andrade entende a Antropofagia como uma Weltanschauung no sentido de tal rito “exprimir um modo
de pensar, uma visão de mundo, que caracterizou certa fase primitiva de toda a humanidade”
(ANDRADE, 1990). A antropofagia, termo tomado por Andrade como um “engenho verbal ofensivo”,
como um “instrumento de agressão pessoal” para ressaltar a pedra de escândalo que é a raiz brasileira de
devoração humana por seres humanos, bem ao estilo andradeano de provocação polêmica em suas
proposições teóricas, como o ressalta Benedito Nunes (1990, p. 15), é ritualizada por Gregório de Matos
de maneira que sua devoração da cultura bíblico-literário deixa marcas de que sua Weltanschauung
opunha-se diametralmente à dos ociosos sacerdotes cujo negócio nunca se encontrava para além do de
dominar seus fiéis pela leitura normativa das Escrituras.
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artisticamente formada e transformada” (KOHNEN, 1960, p. 337). Gregório de Matos
mostra-se lídimo poeta barroco em seu tratamento à tópica citadina. Manifesta-se em
marcha rumo à utopia de ver sua cidade transformada, embora amargue o luto de ver-se
perdido em meio às ruínas sociais de seu tempo. Ao lembrarem referências de cidades
arruinadas por juízos divinos advindos devido a grandes desajustes sociais e éticos,
Sodoma e Gomorra, os poemas gregorianos estruturam-se com apoio em tópicos
barrocos: ruínas, destruição, utopia, Deus se associam no desdobrar-se da poesia
seiscentista. A saturação da impossibilidade de “viver uma utopia, a negação do mundo
atual e ao mesmo tempo uma busca por substituir seus valores por outros” (IVAN DA
SILVA, 2009) faz o poeta desejar ver sua cidade arruinada por completo. O mito bíblico
de Sodoma e Gomorra é a melhor imagem para concretizar a abstração de se perceber
uma organização social destroçada por falta da busca de desenvolvimento, de
regramento e de ajuste coletivos.
Pela paródia dos juízos proféticos da Bíblia, Gregório de Matos apresenta
em horizonte poético-criativo a crise do Estado, constituído à época barroca, sempre
uma instituição ameaçada, em crise naquele século. A obra gregoriana é marcada por
uma compreensão da existência de mudanças profundas na estrutura social e econômica
do Brasil colonial, conforme se percebe com a leitura do poema:

Quer-me mal esta cidade...................................pela verdade,
Não há, quem me fale, ou veja..........................de inveja,
E se alguém me mostra amor............................é temor.
De maneira, meu Senhor,
que me hão de levar a palma
meus três inimigos d'alma
Verdade, Inveja, e Temor.
Oh quem soubera as mentiras.............................do Milimbiras,
Fora aqui senhor do bolo.................................. como tolo,
E feito tolo, e velhaco........................................fora um caco.
Meteria assim no saco
Servindo, andando e correndo
as ligas, que vão fazendo
Milimbiras, Tolo, e Caco.
Tirara cinzas tiranas............................................das bananas,
Outro se os meus dez réis...................................de pastéis,
E porque isento não fosse...................................até do doce.
Teria assim, com que almoce
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o meu amancebamento,
pois lhe basta por sustento
Bananas, Pastéis, e Doce.
Prendas, que a empenhar obrigo..........................pelo amigo,
Dobrar-lhe eu o valor..........................................e primor,
Cobrando em dous bodegões...............................os tostões.
E seus donos asneirões
ao desfazer da moeda
perdem da mesma assentada
Amigo, Primor, Tostões.
Ao jimbo, que se lhe conta........................................bota conta,
E já por amigo vejo...................................................sem ter pejo,
Pois lhe tira de corrida..............................................a medida.
Mas verdadeira, ou mentida
a conta ajustada vem,
sendo um homen, que não tem,
Conta, Pejo, nem Medida.
Dever-me-ão camaradas..........................................mil passadas,
E o triste do companheiro.......................................o dinheiro,
E à conta das minhas brasas.....................................as casas.
Assim lhe empatara as vazas,
pois o mesmo, que eu devia,
por força me deveria
Passadas, Dinheiro, e Casas.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 55-56)
Para além da rima interna, os versos da primeira estrofe do trecho acima operam jogo
sintático com palavras homófonas: o jogo sintático-permutatório se completa com a
reiteração das palavras rimadas na primeira estrofe em justaposição ao final da segunda,
de modo que Gregório é poeta jogador em sua parodização da Bíblia. Vale ler o texto na
íntegra, conforme está transposto, pelo jogo sintático-lexical realizado pelo poeta para
elaboração dessa peça integrante de sua crônica do viver baiano seiscentista.
O poema exemplifica o fato de que toda a realidade baiana de seu século
barroco está na obra de Gregório de Matos, retratada sob um olhar não ufanista, vista
por alguém que a olha de frente. Dois aspectos da composição deseja-se destacar, a
partir do fragmento seguinte, a abertura desse texto sobre as “queixas de sua mesma
verdade” de se ver poeta solitário em meio à cidade, a admissão de ver-se nessa
condição e o vocativo ao “Senhor”:
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Quer-me mal esta cidade .............................................pela verdade,
Não há, quem me fale, ou veja ....................................de inveja,
E se alguém me mostra amor ......................................é temor.
De maneira, meu Senhor,
que me hão de levar a palma,
meus três inimigos d‟alma
Verdade, Inveja, e Temor.

A cidade olha o poeta, seja pessoalmente ao vê-lo caminhando por suas ruas, seja
literariamente ao ler-lhe os poemas por suas praças; e Gregório de Mato olha a cidade
para fazer poema-paródia de uma prece sobre desolamento, sobre o exílio melancólico
de um homem diante de uma crise ética e de uma mudança social por ele
testemunhadas: cada vez mais a aristocracia vai perdendo poder pela ascensão dos
comerciantes na cena do Brasil colonial. A forma de expressar sua percepção relativa à
cidade é o jogo de permuta sintática para construção de um texto de maldizer em
relação ao seu meio social com um vocativo ao “Senhor”. O poema traz, assim, um eco
das preces dos homens bíblicos encarregados de intermediar a relação do povo diante de
Deus, de modo que o fragmento de poema se constitui similar às orações bíblicas de
profetas dirigidas à divindade em favor dos fiéis: Moisés, Daniel, Jeremias se dirigiram
a Deus Iahweh para falar sobre o povo.
Interessante sobre o aspecto da obra gregoriana relativo à sua relação com
os moradores da cidade da Bahia é a contribuição crítica de Holanda (1991), que
relaciona a expressão artística de Gregório de Matos aos tipos medievais “mester de
julgaria e mester de clerezia” como coexistentes de modo pacífico, quase
interdependente, nos anos seiscentos, para, em seguida, antes de contar o desterro do
poeta para Angola, afirmar que “essa espécie de dupla personalidade encontrou o seu
representante mais genuíno em Gregório de Matos” (HOLANDA, 1991, p. 415-416).
Pode-se afirmar que o poeta, em seu exercício de antropofagia bíblica, sofreu seu exílio
intelectual, físico e social por haver sido essa figura dúbia advinda de camadas
privilegiadas, e se beneficiado disso, em concomitante ultraje contra essas mesmas
camadas.
O poeta não se cala diante de mudanças sociais: em seus versos, “a Bahia
não está só magoada; também é um exemplo lastimável de mudança para situação pior,
de cuja responsabilidade não pode isentar-se” (BOSI, 1992, p. 95):
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Triste Bahia! Oh quão dessemelhante
Estás, e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.
A ti tocou-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 sangaz Brichote.
Oh se quisera Deus, que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda
Que fora de algodão o teu capote!

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 333)
Todo conjunto de transformações sociais e econômicas processadas no Brasil de então
está nesse soneto seiscentista: a diferença de ganhos do Estado português ao negociar
com o inglês, os danos sofridos pela colônia brasileira em razão disso; a dinâmica das
classes privilegiadas, o poder do capitalismo comercial. Todos esses aspectos do poema
são minuciosamente apresentados por Bosi (1992) em análise detalhada de cunho
sociológico sobre a dialética da colonização. O fato de desejar “que a Bahia deixe de
envergar sedas e veludos e se contente com um simples capote de algodão, esse pano
barato que os escravos tecem e que só os mais pobres vestem” (BOSI, 1992, p. 99), faz
o poema poder ser lido como uma paródia do discurso dos antigos profetas bíblicos que
levantavam sua voz para apresentar os males do povo, pois é de Deus que depende, é
dele o querer tornar a cidade da Bahia assim rebaixada em um amanhecer.
O fato de não haver no texto um praguejador desejo de superveniência de
danos resultantes de justiça divina em um futuro marcado por um juízo final e
instauração de um novo mundo, mas o desejo de ver a cidade sofrer juízo imediato,
advindo do querer divino, faz recordar não o Deus-Pai do Novo Testamento, mas o
Iahweh colérico do Antigo, por intervenção de quem Sodoma e Gomorra foram
arruinadas, por trabalho de quem Jericó viu suas muralhas ruírem. Charles A. Perrone
(1997) aproxima da obra gregoriana canções compostas sob a proposta tropicalista em
estudo no qual destaca o fato de Caetano Veloso (1942 -

) ser o maior dos novos

baianos, compositores atentos ao lastro histórico e literário sobre o qual ergueram sua
obra: “o sincretismo e a revisão estética essenciais ao projeto tropicalista incluem uma
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(re)apreci[a]ção dos fenômenos barrocos e a nova roupagem velosense para (parte de) o
soneto “Triste Bahia” de Gregório de Matos – embora fruto do primeiro momento póstropicalista – evidencia esse fato” (PERRONE, 1997, p. 337). Tão significativo foi o
fazer poético do artista brasileiro em sua triste e deplorável Bahia dos anos seiscentos,
assim percebida por suas condições sócio-históricas, que o seu fazer poético influencia
os movimentos artístico-culturais mais recentes da história brasileira.
Por não justapor seu canto cordialmente à voz dos detentores do poder em
sua época de criação literária, antes de sofrer exílio físico pelo degredo para o armazém
de penas e de dor das terras africanas, reitere-se, o poeta parodiador da literatura bíblica
sofre exílio mental. Inteligente e sagaz, a recepção da paródia gregoriana na centúria da
crise a que respondeu a cultura do barroco custou-lhe caro, por certo, em razão de a
ninguém poupar, "gemesse quem gemesse" (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 289); por
certo, em função do pau-brasil-matéria-prima cortado para dar a cor de sua poesia: os
textos bíblicos. Gregório de Matos “vergastou os maus – porque eram maus –, e não
poupou os bons – porque assim o eram por não saberem ser insolentes” (SPINA, 1995,
p. 59). Os tempos do Brasil colonial eram difíceis para um escritor suficientemente
criativo e lúcido para se apropriar parodicamente das Escrituras, pois a Europa vivia sob
a égide do poder religioso, opressivo, implacável do catolicismo. “Esse mundo, o da
Metrópole, superpõe-se, bem ou mal, à colônia do engenho em crise, a afluência de uma
burguesia comercial enriquecida que aspira à nobreza, dos mulatos “metediços” aos
olhos do branco, da sensualidade à solta relatada copiosamente pelas Visitações do
Santo Ofício” (WISNIK, 2009, p. 13).
Nesse mundo plural, em crise pela ascensão de novos grupos sociais em
coexistência com as pressões do poder constituído, a paródia incomodou os homens da
época de Gregório de Matos por se caracterizar pela subversão do modo como eram
lidas as Escrituras: o poeta perturbou a ordem de compreensão dos textos sagrados,
perverteu a ordem do sagrado do discurso institucionalizado firmado pelo Clero. Talvez
os homens da época de vida do parodista barroco tenham encontrado no exercício de
releitura-reescrita paródico-criativa para as obras escriturais por ele desempenhado uma
reafirmação para lhe atribuírem a alcunha de “O boca do inferno”. O estigma gravado
na vida do poeta deve-se ao seu desajuste aos ditames dos poderes institucionais da
Igreja e do Estado, sua inadequação ao modo de estar no mundo de quem pertencesse
aos grupos privilegiados socialmente, tal qual era ele por ser membro de família rica,
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pois jamais ficou em silêncio quanto às mazelas sociais de sua época. O poeta é
perseguido com a imputação da alcunha demonizadora, um modo adotado para esconder
a real razão de sua estigmatização: o ataque frontal aos poderes instituídos por meio do
desmonte de suas armas (ideologias do Estado, doutrinas da Igreja), forjadas pela leitura
normativa da Bíblia.
O poeta não temeu as perseguições, embora não tenha passado incólume em
sua vida subversiva, nunca enfrentou maiores problemas devido à rede de proteção que
ao mesmo tempo em que tornava mais escandalosa sua produção poética subversiva,
também o protegia de grandes complicações com as visitações do Santo Ofício, por
certo nem um pouco afeito aos amaldiçoamentos dos poemas gregorianos, feitos ao
sabor-paródia dos textos santos. A maior glória de Gregório de Matos talvez tenha sido
sua maior tragédia: seu trabalho de poeta, pois foi seu fazer literário o responsável por
seu prestígio, ao lado de sua origem rica, de seu doutoramento em Coimbra e de sua
carreira pública. Foi por seus versos alimentada sua fama de ser o detentor de uma
língua ferina, por causa do que colecionou desafetos nas burocracias estatal e clerical,
redutos capazes de prover-lhe um quinhão de proteção social e econômica em épocas de
transformações mercadológicas prejudiciais para os negócios de sua família (BOSI,
1992).
Esclarecedor sobre a repercussão do trabalho poético de Gregório de Matos
é o ensino de Gomes (1985):
A sátira, como o jornalismo, nutre-se da atualidade e da proximidade,
quer dizer: o poeta trabalha sobre os fatos do momento que passa e só
molesta as figuras e personalidades que lhe estão em torno.
Exatamente como o fez Gregório de Matos, que transformou a sua
poesia num instrumento perigoso e temível como as velhas gadanhas.
Na verdade, Gregório revelou-se tão pródigo em produzir sátiras, que,
em suas mãos, elas chegaram a constituir – na brilhante definição do
seu biógrafo Rabelo – um “ramilhete de víboras” (GOMES, 1985, p.

21).
Considerando-se o caráter efêmero do discurso jornalístico, considerando-se pertinente
a correlação da sátira gregoriana com a imprensa em seu lidar com os fatos da
atualidade, conforme discutido na citação, pode-se perguntar que aspectos do legado do
poeta seiscentista garantiriam a pertinência de ele ser lida atualmente quando ainda são
publicadas novas e quando são republicadas antigas antologias de seus poemas. Como a
Bíblia é um livro em franca circulação na contemporaneidade, como a poesia gregoriana
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se elabora pelo procedimento da paródia bíblica, tem-se, na presença do texto sagrado
em seus versos, a garantia da permanência dos poemas gregorianos, mesmo diante do
fato de somente leitores especializados conseguirem, via pesquisa, recuperar as marcas
históricas, fatos e personagens, a que faz referência o satirizador da Bahia do século
XVII. Nessa época, embora a paródia seja quase sempre muito sutil em seu destronar do
sagrado na obra do escritor barroco brasileiro, é muito provável fato o de que, na mesma
medida em que a sátira foi motivo de temor e ódio para os políticos, a paródia da Bíblia
fora motivo de escândalo para a vida do poeta. Pensando-se a metáfora do Licenciado
Rabelo, se a sátira tinha veneno viperino; a paródia foi um recipiente para acomodá-lo:
a paródia foi o adorno do “ramilhete de víboras” da sátira gregoriana. Para situar
historicamente o trabalho de parodização das Escrituras empreendido por Gregório de
Matos, a leitura da teoria geográfico-historiográfica de Oswald de Andrade é pertinente.
Em Meu testamento, Andrade (1990) apresenta sua visão da história ligada à
organização geopolítica do mundo, pela qual destaca, no globo terrestre, uma faixa
territorial onde “as sociedades, países ou aglomerados [...] se desenvolveram, dividiram
precocemente ou melhor seu trabalho e criaram mais cedo as suas instituições e as suas
éticas” (ANDRADE, 1990, p. 53-54). Benedito Nunes (1990), comentando a obra de
utopia antropofágica, elaborada como compêndio de textos escritos por Andrade, assim
resume tal teoria:

Essa linha de pensamento [...] secciona a evolução histórica mundial
em duas faixas geográficas, uma ao norte do „Trópico de Câncer”,
outra ao sul do Trópico de Capricórnio, situada a primeira, sobre um
eixo que corta os Estado Unidos, Europa e o Japão na era Moderna, e
a Judéia e o Egito na antiguidade, a trajetória do progresso, e na
segunda, sobre um eixo que corta a China, a Índia, a África e o Brasil,
a atividade colonizadora pela qual o progresso da primeira se reflete
sobre a segunda faixa (NUNES, 1990, p. 28).

Gregório de Matos está na faixa de desprestígio histórico-geográfico, mas sua poesia
desconhece fronteiras e latitudes, pois é advinda da Judeia sua matriz poética, tal qual se
vai demonstrando. Assim situada historicamente, a obra gregoriana rompe com
qualquer categorização estanque, pois a reescrita da Bíblia realizada pelo poeta baiano
faz dele um vanguardista em sua época: tem-se o colonizado ativamente devorando o
colonizador; e não mera aceitação passiva do legado cultural milenar trazido via oceano
Atlântico nas mãos dos jesuítas, nas cruzes dos inquisidores, nas palavras dos
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catequizadores para ser plantado nas terras onde Portugal cultivava cana para produção
de açúcar.
Não só das letras da Espanha ou da Judeia vem a influência europeia da
poesia-paródia do poeta do barroco do Brasil colonial. Uma aproximação do seguinte
poema em relação a um soneto de Camões é pertinente para se pensar a questão da
paródia gregoriana do Livro Sagrado. Os dois autores tomam por motivo poético o
episódio bíblico da corte de Jacó para conquistar o amor de Raquel (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. GÊNESIS. 29:1-8). O parodista cantador dos engenhos do Brasil
colonial se apropria da narrativa já com sua modificação operada por Camões, de sorte
que fica patente, dada a justaposição dos dois textos, como os poetas dos séculos XVI e
XVII recorreram à literatura bíblica para proceder elaboração poética:

Sete anos a Nobreza da Bahia
Serviu uma Pastora Indiana, e bela,
Porém serviu a Índia, e não a ela
Que à Índia só por prêmio pertendia.
Mil dias na esperança de um só dia
Passava contentando-se com vê-la:
Mas Fr. 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,
E qualquer mais amara, se não fora
Para tão limpo amor tão suja Noiva

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 678)
O procedimento imitativo operado por Gregório de Matos, a “maneira de que se valeu
para criar em cima do texto alheio foi a paródia”, em se tratado do soneto acima, analisa
Gomes (1985, p. 91). Quando retorna “do tempo passado em Coimbra e Lisboa”, cujas
“lembranças jamais se apagarão na sua memória”, destinado “insatisfeito à sua pátria
natural”, “nesse transe”, “surge o poeta devorador”, que a ninguém deixa escapar,
“parodiando Oswald de Andrade (mazombo or not mazombo, that is the question), o
bacharel e clérigo vai devorar tudo e todos” (PERES, 2004, p. 69). Até ser o devorador
de tudo e de todos, porém, houve um processo sintetizado por Araripe Júnior (1978). O
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contato com reflexões teológicas e a realização de leitura bíblica faziam parte da vida
dos homens cultos da época colonial brasileira:

Pode-se imaginar o poeta, depois de sete anos vividos em Coimbra,
[...] chegando a Lisboa armado de toda a vã filosofia e das sutilezas
teológicas que naquele tempo se ensinavam, sedento de viver e ainda
mais curioso de verificar as reações que o seu gênio satírico [...]. Aí se
encontraria o diabo, o perverso tocador de gaita e bandolim,
provavelmente em 1664, [...] talvez ainda muito distante do Gregório
de Matos da Bahia, o chacoteador que, só com o pôr dos óculos sobre
o cavalete do nariz, quando à tarde olhava para as vidraças das casas
nas ladeiras da cidade, provocava tanto riso e curiosidade como se o
próprio Momo se mostrasse; mas [...] já trombeteiro de má morte

(ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 291-292).
A citação trata da ida do poeta para Lisboa, viagem realizada com finalidade de
Gregório de Matos trabalhar como representante do Brasil nas cortes. O crítico literário
relata esse episódio biográfico, associando a formação acadêmico-intelectual do artista
brasileiro com as condições históricas da época e estendendo seu comentário à descrição
de quem se tornaria o escritor brasileiro, muitos anos depois dessa viagem.
Longe de ser poeta caricatural como o descreve Araripe Júnior (1978), o
poeta do Brasil seiscentista era um intelectual leitor de literatura que conhecia o poema
de Camões:

Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela;
Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.
Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la;
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,
Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: - Mais servira, se não fora
Para tão longo amor tão curta a vida!
(CAMÕES, 1997, p. 84)

A erudição do século barroco se relaciona intrinsecamente com o catolicismo, de sorte
que a literatura bíblica foi inescapavelmente transladada para a obra dos escritores. Ao
fato apresentado por Hansen (2004, p. 89) de um poema lírico poder ser “proposto
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como sátira numa situação determinada”, segundo o diz ao comentar o poema
camoniano acima transposto; acrescente-se o fato de tanto o poeta português quanto o
brasileiro haverem buscado a Bíblia para elaboração literária.
O bacharel brasileiro, homem imerso na cultura de seu tempo, é poeta acima
de tudo, por isso não se deixou adequar aos ditames de quem coagia as instituições ao
controle do saber, de modo a tentar com isso comandar a construção da erudição dos
homens de leituras. O poeta escreve versos de corrosão crítica com trabalho de releitura
de literatura bíblica via reelaboração camoniana. O contato com a Bíblia, resultante de
uma educação religiosa, mesmo em meio à Academia, fora inevitável, pois “a própria
Universidade de Coimbra ainda oferece, em plena segunda metade do século XVII, um
tipo de ensino eminentemente escolástico e formalista, inteiramente divorciado dos
avanços científicos e filosóficos, marcantes em outras partes da Europa” (DIAS, 1996,
p. 14). Enquanto países com Espanha e França, durante o século XVII, já desenvolviam
estudos científicos com maior independência de influência religiosa se comparados aos
do século dezesseis, Portugal ainda vivia sob o “império de Satanás” com a voz da
ciência sob a mão de Deus, sob a influência da clerezia, sob o atraso da tradição odiosa
das luzes do novo século, sob o imaginário cristão de um mundo habitado por de
Satanás em conflito com anjos de Deus (RIBEIRO, 2003).
A barquinha que trouxe de volta Gregório de Matos, embora possa haver
conduzido ao Novo Mundo muitos indesejáveis para as terras brasílicas, trouxe um
poeta nem um pouco ajustado às convenções arcaicas a que ainda estava submetido o
Estado português, sobretudo quanto à leitura bíblica. Pelo processo de apropriação
paródica, pela imitação da imitação, fazendo diferente o poema diferente da literatura
brasileira, vê-se “transformando o respeitável doutor num poeta, temido e temerário e
mordente, contestador do poder e das instituições sob cujo abrigo (e em cuja defesa)
vivera tão largo período” (GOMES, 1985, p. 22).
O literato seiscentista, por um lado, rompe com seu tempo e com o espaço
para alcançar herança cultural, a fim de fazer sua poesia, ultrapassando a análise
histórico-geográfica andradeana; por outro, rejeita o espírito e a postura de seu tempo ao
elaborar sua obra. Para Andrade:
Pelo menos quatro períodos se marcaram no desenvolvimento da
humanidade, desde que a vida sobre a terra foi fixada pela memória,
pela arte e pela escrita. Dois trazem um forte caráter coletivista e
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social. Suas expressões são dadas pela Judéia dos profetas e pela Idade
Média européia. Dois outros períodos, apesar de suas íntimas
contradições, são preponderantemente humanistas. O primeiro vem do
século V (a. C.) até a queda de Roma, o segundo do Renascimento à
atualidade (ANDRADE, 1990, p. 55).

A concepção de história andradeana é comentada por Nunes (1990) em termos de que
Andrade “desvia a direção retilínea do progresso para a órbita de quatro períodos”
(NUNES, 1990, p. 29). Gregório de Matos, em seu fazer poético, está para além de
linha ou órbita demarcadas pela teoria andradeana, sua biografia situa-se no pós-Idade
Média, sua obra busca o chamado primeiro ciclo coletivista, a Judeia, para se edificar,
abraçando o legado literário-cultural tal qual um canibal acaricia uma criancinha antes
de devorá-la, 8 delicada e implacavelmente:

Logo se arrependeram de amar todos,
E qualquer mais amara, se não fora
Para tão limpo amor tão suja Noiva

Gregório de Matos faz paródia de paródia quando toma a narrativa da conquista do
matrimônio com Raquel empreendida por Jacó, cuja corte fora acordada com o pai da
jovem:
Então Labão disse a Jacó: “Por seres meu parente, irás servir-me de
graça? Indica-me qual deve ser o teu salário.” Ora, Labão tinha duas
filhas: a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos
de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto e
Jacó amou Raquel. Ele respondeu: “Eu te servirei sete anos por
Raquel, tua filha mais nova.” Labão disse: “Melhor dá-la a ti do que a
um estrangeiro; fica comigo” (BÍBLIA DE JERUSALÉM.

GÊNESIS. 29:15-19).
Uma leitura religiosa para a narração da corte de Jacó pela conquista do amor de Raquel
destaca a obediência do enamorado em seguir as orientações de seu pai quanto a
procurar uma parenta, a fim de firmar matrimônio; destaca a dedicação abnegada ao
trabalho para consolidar a conquista da amada; enfatiza o milagre de Iahweh
providenciar para o casal se encontrar no poço onde Labão tinha seus rebanhos postos a
saciar sua sede pelas mãos da pastora Raquel filha sua. Uma leitura canônica para essa
8

Lê-se como epígrafe do ensaio Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira
(CAMPOS, 1992): “A polêmica verdadeira apodera-se de um livro como um canibal que prepara para si
uma criancinha”, tradução de uma frase de Walter Benjamin.
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profundamente bela histórias de amor, de resignação e de labuta de um homem movido
por buscas obstinadas e extraordinariamente grandes ignora a deslealdade da trapaça do
pai da noiva em prejuízo de Jacó ocorrida aos olhos do deus Iahweh, esquiva-se do jogo
de interesse familiar-patrimonial dos homens seus adoradores, cala-se sobre o cortejo
enamorado por meio de lucrativo trabalho, deixa de comentar a bigamia vivenciada por
um homem sem amor por uma de suas esposas: tudo ocorrendo sob a permissão do
onipotente Iahweh. Uma leitura normativa assim constituída se esquiva de destacar o
sadismo do Deus ao se retardar em atuar em favo de Jacó, o sadismo de atuar para
desfavor de seu servo: “Iahweh viu que Lia não era amada e ele a tornou fecunda,
enquanto Raquel permanecia estéril” (BÍBLIA DE JERUSALÉM. GÊNESIS. 29:31).
Omissões e ações divinas diante de, e responsáveis por, agruras de um homem, Jacó,
marcam a história de vida desse personagem a quem fora por tempos negado o prazer de
ver o objeto amado de seu desejo prenhe de um filho fruto de seu amor. Faz-se
necessário ler a história por inteiro para perceber a complexidade da relação do Iahweh
com seus escolhidos, muitas vezes, apagadas pela leitura catequética, para se perceber o
fato de Gregório de Matos em nada desmerecer o texto canonizado ao reformulá-lo em
seus versos dado o caráter demasiado humano da história bíblica e de todos quantos em
seu enredo entram em cena.
A busca pelo texto bíblico ocorre na obra do parodista baiano em uma época
em que o plágio é uma atitude poética. Os autores do século XVII realizam a busca de
um texto literário para elaborar outro como um fazer artístico da mais alta conta, por
isso Camões e Gregório de Matos buscam a Bíblia como ato criativo. A narrativa
bíblica, tomada pela mão de Camões (1524-1580), é retomada pela pena de Gregório de
Matos como matéria prima já manufaturada para ser devorada em remanufatura sem que
o poeta baiano mostre qualquer “lado doutor”, qualquer lado bacharelesco de imitaçãorepetição empobrecedora, mas, como o diz Nunes (1990) em citação e comentário ao
Manifesto da Poesia Pau-Brasil, para “ver com olhos livres os fatos que circunscrevem
sua realidade cultural”, sem “idealismo doutoresco” ou submissão à camada ilustrada da
sociedade de sua época. A crônica do viver baiano seiscentista se alinha ao Manifesto
da Poesia Pau-Brasil quanto ao ideal de “ser regional e puro em sua época”
(ANDRADE, 1990, p. 44). O trabalho de Gregório de Matos talvez esteja para além do
Manifesto, pois é universal e regional ao mesmo tempo quando corrosivamente critica
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os fatos sociais de sua região de habitação, indo buscar a poesia de Portugal e a
narrativa da Judeia.
O poeta do barroco brasileiro é escritor de vanguarda, falando como adulto
da infante Colônia para a crescida Metrópole ouvir:
Gregório de Matos, brasileiro formado em Coimbra, branco entre
mulatos e mestiços, inimizado com os nobres da terra e com os reinóis
de Portugal, por seu turno híbrido espiritual irremissível, não mais
podendo ser nem uma coisa nem outra, nem juiz no reino nem
advogado na Colônia ultramarina, dilacerado como o Brasil na sua
situação de dependência, estoura maledicentemente em boca-deinferno: o mesmo mecanismo permutatório do código áulico do
Barroco presta-se à desabusada virulência da crítica; o estilo
engenhoso do elogio e da louvação cortês é o mesmo que propicia o
jogo-de-espírito contundente da sátira e o jogo-de-corpo destabocado
da erótica (CAMPOS, 1992, p. 241).

Seja na cortesia de um louvor, seja na virulência de uma sátira, seja na expressão de
uma sabedoria, os versos gregorianos recorrem reiteradamente à Bíblia para se
estruturar. As observações registradas por Campos (1992) têm, no poema apresentado a
seguir, materialização exemplar quanto à proficiência jurídica do literato do barroco
brasileiro, quanto à sua “virulência crítica, seu jogo desbocado „da erótica‟”.
Gregório de Matos, em época das vivas tensões Reforma/Contrarreforma,
constrói poema de contundente sátira contra os hábitos da cidade da Bahia. Além de
paródica remissão às Escrituras, a Deus, ao diabo, ao apóstolo Pedro, o texto apresenta
uma personagem que se denomina um feiticeiro:

Eu Pedro Cabra da Índia,
que me sinto morrer já
de uma doença, que Deus
foi servido de me dar:
Não sabendo a hora certa,
em que Deus me levará,
se é possível, que Deus leve
um feiticeiro infernal:
Posto à gineta na cama
se é cama uma cama tal
feita de tábua, e tabua
uma dura, outra molar:
em meu perfeito juízo,
que Deus me deu tal, ou qual
faço este meu testamento
solene de se contar.
Primeiramente declaro,
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que sou Cabra oriental
filho da Igreja Romana
por cerimônia não mais.
Creio na Trindade Santa,
porém creio mais
na trindade das Mulatas
de Dona Marta Sobral:
Nas quais espero salvar-me
principalmente na Irmã
mais velha, que chamam Quita,

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 953-954)
Em uma época na qual práticas consideradas de feitiçaria eram julgadas com o rigor
com que a justiça deve tratar atualmente crimes considerados dos mais danosos para a
sociedade, um feiticeiro chamado Pedro, pela tradição católica, nome do apóstolo
considerado o primeiro dos Papas, recita versos de descrença nas doutrinas cristãs.
“Pedro cabra da Índia” chacota a santidade da trindade divina, desmerece a salvação
oferecida pelo cristianismo católico, desdenha a possibilidade de ser filho da Igreja: um
misto de ações e de concepções consideradas heréticas, capazes de tornar facilmente um
homem da época um excluído do reino, condenado à penalidade pelo Tribunal do Santo
Ofício (PIERONI, 2006), assim como veementemente combatido pelos soldados de
Cristo da Companhia Jesus.
Além de imitar documento jurídico, o gênero testamento; e de desdenhar o
rito católico, o da extrema unção, o poema faz ainda deslocamento da tradição
neotestamentária de que de Deus advém somente o bem e joga com a tradição monista
antigotestamentária de que de um só ser onipotente vem o bem e o mal aos homens: de
Deus vem doença e morte para Pedro o feiticeiro. Há destronamento do sagrado no
poema, quando os versos ironicamente desdenham da promessa católico-cristã de
salvação, quando a atribui à intervenção de mulatas de uma tal Dona Marta Sobral.
Ainda mais a tradição católica é ultrajada pelo suposto feiticeiro, quando pouco caso faz
de pertencer à Igreja Romana, com seus rituais inócuos, extrema unção por exemplo,
úteis somente para arregimentação de fiéis, diga-se em acréscimo à zombaria paródica
verificada no poema em sua abertura. Mais ainda descaso faz o feiticeiro do poder
opressor do cristianismo institucionalizado pela igreja de Roma quando diz esperar a
salvação das mulatas em detrimento da salvação do catolicismo, infere-se dos versos.
A imitação em versos do documento jurídico é feita com devoração bíblica
para maledicência social, explicitada pela voz de um feiticeiro verificada no poema

92

gregoriano ocorre com a satirização de certos tipos sociais: a cafetina, o vigário, o papa,
o padre são mencionados em texto em que personagens e doutrinas bíblicas são tomados
como motivo poético. A fala do feiticeiro é toda ela um desdobramento de analogias:
quem ditou as palavras para a personagem do poema escolheu léxico da linguagem
bíblica. Além do mais, ocorre uma mistura de linguagem jocosa, de sarcasmo, de ironia,
de paródia no texto: é o exagero barroco na retomada e no deslocamento da Bíblia na
imitação de testamento, construído na forma de poema.
O feiticeiro faz paródia da doutrina de que a vida pertence a Deus ao
elaborar um testamento dito solene: tal qual o apresentado, é nada além de ironia
atribuir-lhe solenidade. O cômico jogo verbal de desconstrução paródica da doutrina do
Deus trino e uno em Pai, Filho e Espírito Santo se constitui como mais um indicativo do
fato de que à Bíblia está colado o poema em seu “jogo-de-espírito contundente da
sátira" e em seu “jogo-de-corpo destabocado da erótica” (CAMPOS, 1992, p. 241):
Creio na Trindade Santa
porém creio mais
na trindade das mulatas

Toda expressão lúdico-paródica da poesia gregoriana não se acha mais transparente do
que nesses versos de chalaça. O poema subverte o propósito de Trento (1545-1563) de
se apropriar de técnicas artísticas com propósitos religiosos de catequização no que
pudesse dizer respeito ao uso de elaboração poética para fins de expansão da fé católica,
pois é uma expressão paródico-barroca à margem do barroco estatal (KOHNEN, 1960).
Os versos fazem ecoar a doutrina da crença no Deus trino e uno, mas não a repete de
modo similar a reprodução do catolicismo romano, antes a subverte de modo ultrajante.
O poema segue com sua paródia bíblia e faz concomitante referência a Deus e ao diabo:
Mil honras devo a Marana,
que se veio amancebar
no segundo ano de puta
cum fidalgo principal.
Outro tanto devo a Quita,
que lhe soube aconselhar,
ensinando-lhe os maneios,
de que é mestra e capataz.
E a boa da rapariga
(muito pode o natural)
sendo um ranho, uma criança
saiu puta singular.
Tal conta se tem consigo
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que sabe as noites contar
em que lhe falta a ração,
e um pleito por ela faz.
Mete-lhe a mão na barguilha
ao mano que dorme já,
e quer queira, quer não queira,
a tamina há de pagar.
Sobre isto há muita galhofa,
que (bendito Deus) tem já,
Marana tanta gracinha,
que aos mortos enfadará.
Mas tornando ao testamento,
que me importa já acabar,
porque anda a morte de ronda
com mil demônios atrás:
Quero herdeiro instituir,
pois sei, que não valerá
sem instituição de herdeiro,
conforme o Maranta o traz.
Instituo a Quita enfim
por herdeiro universal
dos móveis e das raízes,
que ganhei com Satanás.

(GUERRA, 1999, v.2, p. 955-956)
Deus é bendito pela prática permissivo-libidinosa da Marana: desconstrução irônica e
paródica relativa à tradição bíblico-católica de bem-dizer o nome divino, promovida
pela “destabocada” erótica gregoriana. A sexualidade, na tradição bíblica, sempre é
regrada ritual e doutrinariamente para poder ser vivenciada sem ser motivo de
reprovação de Iahweh no Antigo Testamento ou motivo de escândalo para os fiéis no
Novo Testamento.
Ao longo da história, o diabo é construído como ser relacionado às práticas
sexuais libertinas, consideradas assim por serem tidas como dissonantes dos padrões
religiosos (STANFORD, 2003). Mais força ganha essa acepção de atividade do diabo
na Idade Média, época cuja força doutrinária ainda se impõe no espaço luso-brasileiro
da época de Gregório de Matos. Ao bem dizer Deus pela atividade das messalinas a que
faz referência, o feiticeiro Pedro cabra da Índia inverte a construção social em voga à
sua época. Além da sexualidade, a morte é tópico central em torno do qual os versos são
compostos:
Mas tornando ao testamento,
que me importa já acabar,
porque anda a morte de ronda
com mil demônios atrás:
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Os demônios, anjos deformados, segundo a tradição popular endossada pelo
catolicismo, estão à espreita do moribundo prestes a falecer, mas ele não os teme; trata
sua presença com naturalidade. Por certo, bem dizer Deus por um ato libidinoso e em
nada temer nem o advento da morte, nem a companhia de demônios é postura
subversiva à dominação autoritária católica do século XVII para a qual não interessa um
sujeito agir assim.
Os versos expressam preocupação com a validade do documento jurídico
imitado, preocupação metalinguística de quem conhece as normas do ordenamento
jurídico sob o qual vive. Para o feiticeiro, Satanás não é leão devorador das vidas
humanas; ele deu ao homem os bens mais valorizados dentre os registrados para serem
destinados a herdeiro instituído em seu Testamento.
Instituo a Quita enfim
por herdeiro universal
dos móveis e das raízes,
que ganhei com Satanás.

Um aspecto subversivo do texto diz respeito à inversão dos papéis, da valoração
atribuída à atuação de Deus e de Satanás em suas intervenções sobre a vida humana:
se é cama uma cama tal
feita de tábua, e tabua
uma dura, outra molar:
em meu perfeito juízo,
que Deus me deu tal, ou qual

Enquanto o bem advindo da parte de Deus é menosprezado; as dádivas de Satanás são
dignas de serem registradas em Testamento. Em sua extrema unção às avessas,
enquanto demônios rondam o leito do moribundo, ele registra quem herdará os bens,
Quita, que lhe foram ofertados por Satanás:
A minha benção lhe deixo,
e a encomenda a Barrabás,
que a tenha na sua graça
para seu gozo alcançar.
Com isso tenho acabado
meu testamento, e me apraz,
que mo cumpra inteiramente
minha herdeira universal.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 957)
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Supostamente construindo um testamento, um homem, em vias de morte, menciona em
seu discurso fúnebre tanto Deus, quanto Satanás, além da personagem bíblica Barrabás.
O término solene é ironia estabelecida pelo contraste com o restante dos versos, além de
ser paródico, pois, pela tradição cristã, só Jesus tem graça salvadora. Não poderia ser
mais ferina a paródia da doutrina bíblico-cristã do que com a nivelação de Barrabás com
Jesus no jogo de permuta cômica realizado pelos versos com afronta ultrajante à crença
católico-cristã.
O criminoso, acusado de homicídio, liberado por ocasião da principal festa
judaica, a páscoa, para em seu lugar ser sacrificado Jesus, “o rei dos judeus” (BÍBLIA
DE JERUSALÉM. MARCOS. 15:6-15) tem graça a conceder, segundo a construção
paródica da poesia gregoriana:
A minha benção lhe deixo,
e a encomenda a Barrabás,
que a tenha na sua graça
para seu gozo alcançar.

Na obra do poeta barroco, o conceito de antropofagia se realça com a parodização das
referências bíblicas tomadas como pretexto para elaboração literária: a sutileza da
escolha da palavra “gozo”, gozo de Barrabás, homem contemplado pela graça de ser
perdoado da pena de morte, no lugar de quem foi entregue Jesus (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. MARCOS. 15:6-15), é motivo de escândalo para algum fiel que se
lembre das passagens das Escrituras sobre o entrar no gozo do Senhor, por exemplo, das
palavras do Evangelho: a ordem para alegrar-se com o seu Senhor dada aos servos fiéis
da parábola dos talentos (BÍBLIA DE JERUSALÉM. MATEUS. 25:14-30).
O poema inverte o significado cristão atribuído à morte: a hora do falecimento
não é momento de temor, mas oportunidade para quem vai morrer poder premiar
pessoas com quem conviveu, além de um momento de poder aproveitar uma chance de
realizar exercício de introspecção sobre sua vida. O poeta não se curva para aceitar o
cristianismo advindo da Europa com sua velha leitura catequética das Escrituras: não é
genuflexa, mas “antropofágica, vinha sendo, desde seus filamentos mais remotos, a
tradição do novo, a vontade do novo de um Gregório” de Matos (ÁVILA, 1994, p. 206).
O poeta é ícone da visão oswaldiana de Utopia, pois sua poesia reflete um olhar sobre o
Novo Mundo, tido como adâmica região, com a percepção de um fundo não somente do
sonho de tornar-se uma terra mais próxima da utópica realidade do Éden, mas por ter
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em si um protesto. Com sua arte barroca, se afasta da “ideologia que procura manter a
ordem estabelecida” e se aproxima do caráter de toda Utopia de se tornar subversiva,
“pois é o anseio de romper com a ordem vigente” (ANDRADE, 1990, p. 204). Nas
terras brasileiras, o poeta baiano é sujeito ativo na construção da história ao devorar a
arabização do mundo ocidental, chegada à América via Península Ibérica, por meio de
sua antropofagia poética da cultura literária bíblica para composição da literatura
genuinamente barroca desde sua gênese.
A paródia de episódios e de personagens bíblicos é o procedimento poético
adotado por Gregório de Matos para ressignificar a experiência humana da morte, para
praguejar contra a cidade, para tematizar a vivência humana de culpa e para reprovar a
inércia parasita de clérigos em seu oportunismo frente à hospitalidade recebida. Por
causa dessa postura, religiosos são satirizados em poema retirado da seção A nossa sé
da Bahia sobre a exploração da piedosa boa vontade dos fies, texto no qual ocorre outra
parodização da doutrina cristã do Deus trino e uno:

Padre, a casa está abrasada,
porque é mais danosa empresa
pôr três bocas numa mesa,
que trezentas numa espada:
esta trindade sagrada,
com que toda casa abafa
a tomara ver safa,
porque à casa não convém
trindade, que em si contém
três Pessoas, e uma estafa.
Vós não podeis sem dar pena
pôr à mesa três Pessoas,
nem sustentar três coroas
em cabeça tão pequena:
se a fortuna vos condena,
que vejais a casa rasa
com gente, que tudo abrasa,
não sofro, que desta vez
vos venham coroas três
fazer princípio de casa.
Se estamos na Epifania,
e os três coroas são Magos,
hão de fazer mil estragos
no caju, na velancia:
mágica é feitiçaria,
e a terra é tão pouco esperta,
e a gentinha tão incerta,
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que os três a vosso pesar
não vos hão de oferta dar,
e hão de mamar-vos a oferta.
O incenso, o ouro, a mirra
que eles vos hão de deixar,
é, que vos hão de mirrar,
se vos não defende a irra:
o Crasto por pouco espirrra,
porque é dado a valentão,
e se lhe formos à mão
no comer, e no engolir,
aqui nos há de fingir
como postas de cação.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 238-239)
No poema “Ao vigario da Madre de Deus Manuel Rodrigues se queyxa o poeta de trez
clerigos que lhe foram a casa pela festa do natal onde também ele esta e com galanteria
o persuade, a que sacuda os hospedes fora de casa pelo gasto, que faziam”.
Explicitamente, a doutrina bíblica da Trindade e o episódio evangélico da visita dos
chamados “magos” ao menino Jesus (BÍBLIA DE JERUSALÉM. MATEUS. 2:1-12)
são parodiados para a sarcástica composição de ironia contra os hábitos clericais. Mais
sutilmente, percebe-se, ainda, o fato de o poema se plasmar por inteiro como uma
paródia da doutrina cristã da hospitalidade, do tudo dividir: a doutrina cristã da
abnegação santificadora, de dividir o pão, de dar uma veste, uma túnica, para quem
nenhuma tenha quando se tiver duas, é jogada por terra.
Para o poema, os hóspedes deveriam ser despejados por serem tardios em
generosidade no oferecer e breves no oportunismo de receber:
porque à casa não convém
trindade, que em si contém
três Pessoas, e uma estafa.

A trindade de clérigos não é santa como a da Bíblia; é aproveitadora, gera trabalho
estafante. Os três clérigos reis magos às avessas não são homens generosos; mas de
exploradores, esgotam os bens dos seus anfitriões, não lhes trazem presentes:
não vos hão de oferta dar,
e hão de mamar-vos a oferta.
O incenso, o ouro, a mirra
que eles vos hão de deixar,
é, que vos hão de mirrar,
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O poema joga com referências bíblicas associadas ao número três ao se erigir como
palavras de reprovação contra os hábitos dos representantes da influência religiosa do
Velho Mundo sobre o Novo. Com o procedimento de paródia das Escrituras em época
de imposição ideológica, o artista baiano faz de sua poesia uma forma de emprego da
arma clerical voltada contra ela.
O “mazombo” poeta brasileiro, assim chamado por nascer no Brasil, sendo
filho de portugueses, membros da aristocracia local (CALMON, 1981, p. 938), está à
frente dos homens de seu tempo, pois, embora se encontre na linha de
subdesenvolvimento do mundo dividido em metrópole e colônia, sua assimilação do
legado bíblico “não envolve uma submissão (uma catequese), mas uma transculturação;
melhor ainda, uma „transvaloração‟, uma visão crítica da história” (CAMPOS, 1992, p.
234). Tal percepção, construída segundo a noção de vanguarda defendida por Campos
(1992), pode ser contrastada com a compreensão sociológico-historiográfica de Holanda
(1991), para quem não há que se falar em “consciência nacional” na literatura colonial
brasileira, consoante se falava no período em que faz seus estudos de crítica literária.
Holanda tem interesse pelo barroco entre os anos 1929 e 1956, período em que escreveu
o Panorama da literatura colonial, título estabelecido por Antônio Cândido, segundo
relata, para os escritos de Holanda (HOLANDA, 1991). Os meados do século XX são
época de eclosão da visão antropofágica de construção da cultura brasileira e da história,
defendida, teorizada, desenvolvida por Oswald de Andrade em seus escritos, Manifesto
Antropófago (1928), Um aspecto antropofágico da cultura brasileira: o homem cordial
(1950), A marcha das utopias (1953), textos publicados em A utopia antropofágica
(ANDRADE, 1990). A obra de Gregório de Matos sempre se mostra avessa ao
“patriotismo de espécie paroquial” marcante do “incipiente nativismo” da literatura
colonial, concebidos pela percepção panorâmica de Holanda (1991, p. 410). Quando
vista ponto a ponto, a obra gregoriana é de uma elaboração nunca presa ao “pequeno
rincão” brasileiro, como Holanda (1991) descreve haver permanecido a expressão
literária colonial. A liberdade criativa de poeta-leitor da Bíblia permitiu ao seu
elaborador ir para a literatura universal via Portugal-Espanha, via Bíblia, de sorte que o
“elemento estranho” às terras tropicais, o legado literário hebraico e o cristão, foi
devorado pelo poeta, do que resultou uma expressão renovada em arte barroca.
Frei Vicente do Salvador escreve a primeira história do Brasil digna de tal
nome em 1627 (CALMON, 1981, p. 938), uma obra que apresenta passagem curiosa
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quanto ao tema do custeio da vida dos clérigos proporcionado pela exploração da
população mais pobre da colônia. Conta Salvador (1975) que o oitavo governador
enviado por Portugal para administrar o Brasil, Digo Botelho:

trouxe consigo dois religiosos graves de Nossa senhora da Graça, da
ordem de Santo Agostinho, onde tinha um filho, pera fundarem casa
em Pernambuco, mas o povo o não consentiu, dizendo que não era
capaz a terra de sustentar tantos religiosos graves, porque tinha já cá
os da Companhia de Jesus, e Nossa Senhora do Carmo, do patriarca
São Bento e de nosso seráfico padre São Francisco e assim, dandolhes uma muito boa esmola, que com o favor do governador se tirou
pelos engenhos, se tornarem para Lisboa (SALVADOR, 1975, p.

281).
A prática comum no Brasil colonial de acolher e sustentar religiosos, pelo visto da parte
do historiador, era tão exacerbadamente absurda, que se tornara inaceitável mesmo para
as pessoas submetidas piedosamente a prestar favores aos membros das várias ordens
eclesiásticas radicados nas terras luso-brasileiras. O parodista barroco faz sua crônica
do viver baiano seiscentista sobre o mesmo tema relatado pelo historiador-cronista com
a criatividade de reprovar esse fato social comum em seu século com analogias
paródicas a relatos bíblicos. O poeta faz contrastar a piedade abnegada dos Reis Magos,
lançados a doar presentes quando de sua santa visita ao menino Jesus; com a impiedade
dos clérigos em périplo pela América portuguesa, lançados em receber presentes quando
de sua religiosa atuação.
Gregório de Matos é herdeiro da conflitividade da sociedade da Europa,
transposta à caravela para a América materializada pelas diversas ordens religiosas em
disputa pelo poder político-religioso de então, pela sanha imperialista com sua literatura
de uso catequético, à qual o poeta tomou para devorar. A Bahia do século XVII, descrita
por Hansen (2004) como ambiente tomado por gigante pluralidade de tipos e de fatos
sociais, captados pelo satírico baiano para elaboração literária, tem assim um poeta com
a consciência coetânea de crise e com uma visão das tensões sociais do século XVII,
descritas por Maravall (1997), em termos de o homem moderno ser capaz de perceber
que vários setores da vida social andavam mal e que poderiam ser melhores: daí a crise,
a que deu resposta o barroco; daí a manifestação paródico-reprovadora dos versos
gregorianos.
Enquanto o homem vive o conflito de ver-se dividido entre a fé e a
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descrença, no contexto ideológico da Reforma e da Contrarreforma, Gregório de Matos
faz poesia do céu e do inferno, ironizando os conquistadores católicos advindos às terras
da América em busca da obtenção de solo para se firmar:

Senhora dona Bahia,
nobre, e opulenta cidade,
madrasta dos Naturais,
e dos estrangeiros madre.
Dizei-me por vida vossa,
em que fundais o ditame
de exaltar, os que aí vêm,
e abater, os que ali nascem?
[...]
Haverá duzentos anos,
(nem tantos podem contar-se)
que éreis uma aldeia pobre,
e hoje sois rica cidade.
Então vos pisavam Índios,
e vos habitavam cafres,
hoje chispais fidalguias,
arrojando personagens.
A essas personagens vamos,
sobre elas será o debate,
e queira Deus, que o vencer-vos
para envergonhar-vos baste.
[...]
Vem um clérigo idiota,
demasiado com um jalde,
os vícios com seu bioco,
com seu rebuço as maldades:
Mais Santo do que Mafoma
na crença dos seus Arabes,
Letrado como um Matulo,
e velhaco como um Frade:
Ontem simples Sacerdote,
hoje uma grã dignidade,
ontem salvage notório,
hoje encoberto ignorante.
Ao tal Beato fingido
é força que o povo aclame,
e os do governo se obriguem,
pois edifica a cidade.
Chovem uns, e chovem outros
com ofícios, e lugares,
e o Beato tudo apanha
por sua muita humildade.
Cresce em dinheiro, e respeito
vai remetendo as fundagens,
compra toda a sua terra,
com que fica homem grande,
e eis aqui a personagem.
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[...]
Sempre vêem, e sempre falam,
até que Deus lhes depare,
quem lhes faça de justiça
está sátira à cidade,
Tão queimada e destruída
te vejas, torpe cidade,
como Sodoma, e Gomorra
duas cidades infames.
Que eu zombo dos teus vizinhos.
sejam pequenos, ou grandes
gozos, que por natureza
nunca mordem, sempre latem.
Que eu espero entre Paulistas
na divina Majestade,
Que a ti são Marçal te queime,
E São Pedro assim me guarde.
(GUERRA, 1999, v. 1, p. 334-339)

O poema é uma ironização de tipos clericais expostos ao ridículo de serem usurpadores
da riqueza da cidade, forma de submetê-los à acusação de serem aproveitadores. A
Bahia é figura das cidades bíblicas e seus pecaminosos moradores são representados
pelos clérigos.
A essas personagens vamos,
sobre elas será o debate,
e queira Deus, que o vencer-vos
para envergonhar-vos baste.

Os homens terão de se ver com são Maçal, segundo crença popular, lendário
companheiro de são Pedro, o protetor do personagem que recita os versos de desmonte
paródico das Escrituras:

Sempre vêem, e sempre falam,
até que Deus lhes depare,
quem lhes faça de justiça
está sátira à cidade,
Tão queimada e destruída
te vejas, torpe cidade,
como Sodoma, e Gomorra
duas cidades infames.

O poema denomina a si mesmo como um instrumento de juízo divino com a capacidade
de ultrajar a cidade da Bahia, tal qual fez Javé ao se vingar com fogo das cidades
bíblicas de Sodoma e Gomorra.
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O fato de a metrópole portuguesa e de sua colônia americana serem regiões
mantidas sob os olhos da Companhia de Jesus com sua influência hegemônica sobre a
educação durante o século XVII implica uma inescapável imersão do mundo lusobrasileiro em uma atmosfera de teorias da teologia e das tradições do catolicismo. O
estudo da Bíblia à luz dos ensinos da Igreja era uma obrigação inescusável para os
homens de cultura como era Gregório de Matos. A literatura Brasileira tem origem já
adulta, “falando um código universal extremamente elaborado” (CAMPOS, 1992, p.
239) nesse contexto de influência dos soldados de Francisco Xavier e de Inácio de
Loyola. Ao estudar na Península Ibérica, o poeta filho do Brasil testemunha e sente a
cultura da centúria, resultando disso a elaboração de sua poesia com a voz culta de um
adulto. Maravall (1997) investiga a raiz e o desdobramento da crise europeia, detendose à Espanha; crise nascida pelo conflito ideológico e religioso da tensão
Reforma/Contrarreforma e da visão do homem de si em seu mundo de instabilidade, e
percebe o fato de que tal instabilidade da Península se irradiar para a América. Os
poemas gregorianos refletem essa realidade histórica de crise e de poder jesuítico, mas
refratam qualquer alinhamento à leitura catequética da bíblia em um tempo de atraso
religioso português frente a outros países cuja autonomia ante o poder católico estava
em processo muito adiantado já no século XVII (RIBEIRO, 2003). Nasce, assim, a
América com seu solo fértil para o cultivo de cana e para a implantação de um estilo
consolidado na Europa, o Barroco, com um poeta em franca produção criativa no Brasil
à revelia do controle católico.
Nesse conturbado contexto de assimilação americana da cultura e da crise
europeias, a corrosão crítica do satírico-parodista baiano, lançada contra a cidade em
sua época, é marcada pela paródia da Bíblia. Em poemas de parodização dos evangelhos
canônicos ocorre também exemplo de conjugação da “tópica da cidade” com a
“integração metafórica de vários motivos de ataque” (HANSEN, 2004, p. 418-419) tal
qual apresentado anteriormente sobre referência gregoriana ao arruinamento das cidades
de Sodoma e Gomorra. Na obra do parodista barroco, há referências que fazem lembrar
do Deus antigotestamentário Iahweh, conforme se comentou a propósito de salmos de
Davi e das narrativas da vida de Sansão e da corte de Jacó; há, também referências
textuais aos Deuses neotestamentários, Jesus, O Cristo, o filho do homem, Deushomem, filho de Deus-Pai, o antigo Iahweh. Em um poema exemplar de teia de relações
com os ensinamentos e os episódios da vida de Jesus, um personagem gregoriano
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“queixa-se à Bahia por seu bastante procurador, confessando, que as culpas, que lhe
increpam, não são suas, mas sim dos viciosos moradores, que em si alverga”, ao se
voltar para a cidade, para seus moradores. Os organizadores da obra de Gregório de
Matos percebem, assim, haver sido composto o poema quando o escritor fora
procurador da Bahia em Lisboa a 17 de agosto de 1672, Calmon (1983) e Peres (2004).
O poema é uma articulação hábil de referências textuais, organizadas sob o
simulacro de ser a simples fala de um sitiante maledicente que, quando afirma erguer
sua voz para crédito de seu nome, substituindo a constante bíblica de dar crédito ao
nome divino, já configura uma sutil parodização do ato de sujeição dos personagens
bíblicos perante Deus e dos féis católicos perante os clérigos:
Já que me põem a tormento
murmuradores nocivos,
carregando sobre mim
suas culpas, e delitos:
Por crédito de meu nome,
e não por temer castigo
confessar quero os pecados,
que faço, e que patrocino.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 39)
O poema, inserido na série O Burgo da Crônica do viver baiano seiscentista, expõe, de
início, a expressão do intento de confessar pecados com ironia perceptível quando
associada aos versos subsequentes e aos textos aos quais se reporta quem leia o poema à
luz da influência bíblica passível de ser nele verificada. Os versos do poema de que se
retirou o fragmento são ricos em remissões a episódios dos relatos elaboradas para
inspirar os seguidores de Jesus:
E se não digam aqueles
prezados de vingativos,
que santidade têm mais,
que um Turco, e um Moabito?
Digam Idólatras falsos,
que estou vendo de contino,
adorarem ao dinheiro,
gula, ambição, e amoricos.
Quantos com capa cristã
professam o judaísmo,
mostrando hipocritamente
devoção à Lei de Cristo!
Quantos com pele de ovelha
são lobos enfurecidos,
ladrões, falsos, e aleivosos,
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embusteiros, e assassinos!
Estes por seu mau viver
sempre péssimo, e nocivo
são, os que me acusam de danos,
e põem labéus inauditos.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 40)
À medida que o texto vai ganhando forma, vai se modelando como composição toda em
canto paralelo às narrativas bíblicas: completamente colado aos evangelhos, porém sem
qualquer traço messiânico de amorosa boa nova é a expressão gregoriana. Os versos se
constituem em uma defesa em favor de quem os recite nesse poema que lembra os
episódios da vida de Jesus nos quais se volta contra seus perseguidores. Verifica-se uma
síntese de passagens dos evangelhos com versos construídos por analogias a trechos
bíblicos e com versos de menção direta aos quatro primeiros livros do chamado Novo
Testamento.
A adoração ao dinheiro mencionada no fragmento é similar à condenada por
Jesus no evangelho de Mateus: “ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou
odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não
podeis servir a Deus e ao dinheiro” (BÍBLIA DE JERUSALÉM. MATEUS. 6:24). O
Jesus do evangelho segundo Mateus ensina sobre o verdadeiro tesouro:
Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os
corroem e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós
tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem e onde
os ladrões não arrombam nem roubam; pois onde está teu tesouro aí
estará também teu coração (BÍBLIA DE JERUSALÉM.

MATEUS. 6:19-21).
Na Bíblia hebraica, idolatria relaciona-se a politeísmo e a culto a objetos materiais;
enquanto, na Bíblia cristã, idolatria relaciona-se também ao apego a bens, assim como
se associa a tudo quanto se valoriza acima de Deus-Pai. As expressões “capa de
cristão”, “lei de Cristo”, “pele de ovelha” relacionam o poema com os Evangelhos
bíblicos: trata-se de transcriação de passagens evangélicas ao modo gregoriano de
elaborar paródia bíblica.
Além das referências já apresentadas, outras três passagens bíblicas ecoam
no poema gregoriano advindas dos evangelhos, em sua origem, composições exegéticas
não destinadas a serem biografias, mas a servir de fonte de inspiração cristã para levar
novas pessoas à conversão ao Cristianismo quando ainda embrionário enquanto religião
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(ARMSTRONG, 2007). A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e a
advertência sobre os falsos profetas ecoam no poema de Gregório de Matos:
Se me lançais má semente,
como quereis fruito limpo?
lançai-a boa, e vereis,
se vos dou cachos opimos.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 41)
A parodização das parábolas é um procedimento de ressignificação das Escrituras em
relação à leitura normativa, a qual estuda os evangelhos como santos intocáveis relatos
biográficos da vida de Jesus, revelados pelo Espírito Santo a homens escolhidos. As
remissões gregorianas às narrativas da vida do Messias, situadas no início da Bíblia
cristã e resultantes de estudo e de reformulação da Bíblia hebraica, são lidas por
Gregório de Matos em um processo de devoração do corpo literário milenar para
nutrição da poesia barroca. Sobre a ocorrência do gênero parábola na composição do
evangelho segundo Lucas, Drury (1997) ensina:
A narrativa envolve seus leitores alimentando-os com uma mistura do
oculto e do declarado. Ficamos sabendo o suficiente para nos deixar
interessados porque compreendemos. O suficiente é afastado de nós
para nos manter interessados pela presença de coisas que não
compreendemos, mas esperamos compreender lendo ou relendo mais
cuidadosamente (DRURY, 1997, p. 459).

As parábolas são, assim, artifícios retórico-literários, empregados na composição das
obras dos quatro evangelistas, diga-se, embora o autor esteja tratando especificamente
do trabalho do apóstolo Lucas, grande exegeta do chamado Antigo Testamento
(ARMSTRONG, 2007, p. 74), cuja habilidade se reconhece ao se observar sua narrativa
da vida do Deus Messias, do filho do homem, Jesus, O Cristo.
Na Parábola do semeador, a produtividade da semeadura depende tão
somente do solo, pois a semente lançada é boa; na referência gregoriana, o solo é
apresentado como de boa qualidade, sendo somente as sementes lançadas os produtos
de má:
O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da
semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a
comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou
por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos,
nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra

106

fértil,

germinou

e

deu

fruto

ao

cêntuplo

(BÍBLIA DE

JERUSALÉM. LUCAS. 8:5-8).
A reversão gregoriana é importante, porque estratégica para a execução do
projeto gregoriano de releitura bíblica, pois retoma o texto da Escritura para
ressignificá-lo, sem desmonte burlesco. Na narrativa extraída do Evangelho segundo
Lucas, Jesus é um narrador que conta sem diálogos e sem explicações uma história
figurativa.
Quando da explicação da parábola, Jesus se mostra um enigmático
personagem: “a parábola do Semeador, que aparece tanto em Marcos quanto em
Mateus, representa a tentativa de Jesus de semear a Palavra de Deus, mas, em Marcos,
os discípulos não conseguem, absolutamente, compreender” (BLOOM, 2006, p. 87).
Gregório de Matos se apropria dos relatos enigmáticos de modo a fazer de seus poemas
absorção e transformação de outros textos. O conceito de parábola é relacionado com o
de enigma: através da língua francesa, o substantivo “parábola” origina-se de um termo
latino que significa “comparação”, o que ensejou sentidos tais como “semelhança”,
“provérbio” e “ditos místicos”; porém, basicamente, o vocábulo remete a uma narrativa
breve cuja lição tem caráter moral-espiritual; enquanto a noção de enigma diz respeito à
“questão ou opinião cuja resposta ou refutação requer perspicácia” (BLOOM, 2006, p.
47). Quando Jesus prossegue seu ensino, explicando que fala por enigmas em parábolas
para não ser entendido, revela a faceta de alguém cujo discurso é propositalmente
indecifrável para seu auditório. Parece paradoxal um evangelho, uma boa nova
divinamente revelada como parte de um plano redentor para atingir todos os seres
humanos, um projeto advindo da parte de um Deus-Pai bondoso, disposto a entregar seu
filho, um Messias, entregue a morrer, cuja transmissão seja para seus potenciais
seguidores não a compreender. O anúncio de uma boa nova inacessível, proclamada por
um enviado do céu com a missão de salvar a humanidade por meio de sua morte é
ensinamento paradoxal. Quando o Jesus de Marcos vai explicar a parábola do semeador,
recita o poema seguinte:
por mais que olhem, não vejam
por mais que escutem, não entendam
para que não se convertam
e não sejam perdoados

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. MARCOS. 4:12)
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Os poemas gregorianos compõem uma obra que nasce desafiando os
padrões vigentes ao ampliar o horizonte de leitura na recepção das escrituras: quem os
leia tem de ver de modo sagaz os texto bíblicos para perceber sua poesia. Se o
“verdadeiro acontecimento poético só se dá no instante da leitura” (IVAN DA SILVA,
2009, p. 33), então a fruição mais plena da beleza criativa dos versos gregorianos é
condicionada à recordação de um seu apreciar as Escrituras bíblicas para completar o
ato do criador com o ato do leitor. Com sua apropriação livre do legado literário aqui
discutido, percebe-se o quanto Gregório de Matos, olhando, vê; ouvindo, entende e
devora as poéticas narrações bíblicas, ao ponto de manipulá-las livremente como peças
para recomposição criativa.
O poeta não faz parte do auditório a que se refere Jesus quando comenta
com seus discípulos o sentido das palavras enigmáticas de suas parábolas, elaboradas
laboriosamente sob a força das metáforas para que aquele que olhar não possa ver, e
aquele que ouvir não possa entender. A detecção de um canto paralelo à Bíblia na
poesia de Gregório de Matos faz da leitura de sua obra a apreciação de uma paródia que
“apresenta o processo de produção” dos seus textos (JOSEF, 1980) como deslocamento
antropofágico do legado literário milenar. O “evangelho” gregoriano (a boa nova de
livre leitura das Escrituras) prossegue com deslocamento das palavras dirigidas aos
discípulos, explorando a ideia de recepção de más sementes por parte de um solo de boa
qualidade:

Eu me lembro, que algum tempo
(isto foi no meu princípio)
a semente, que me davam,
era boa, e de bom trigo.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 41)
Os versos sobre recebimento de ofertas tão somente valoradas com de má espécie são
índices metafóricos de uma obra marcada pelo caráter de ser um canto de exílio e de
desolação de quem se encontra só consigo, mesmo em meio aos seus. À medida que lê a
Bíblia, o poeta devorador tece versos; o antropófago tece versos, à medida que a Bíblia
lê, e segue pontuando seu procedimento de elaboração poética com expressões advindas
das narrativas seculares para inserir sua obra no legado ocidental. O Evangelho segundo
Mateus registra a parábola do joio:
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O Reino dos Céus é semelhante ao homem que semeou boa semente
no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o
joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e
começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário
foram procurá-lo e lhe disseram: „Senhor, não semeaste boa semente
no teu campo? Como, então, está cheio de joio?‟ Ao que este
respondeu: „Um inimigo é que fez isso‟. Os servos perguntaram-lhe:
„Queres, então, que vamos arrancá-lo?‟ Ele respondeu: „Não, para não
acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo.
Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos
ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser
queimado; quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro‟ (BÍBLIA DE

JERUSALÉM. MATEUS. 13: 24-30).
O motivo da semente lançada ao solo é recorrente nas narrativas dos Evangelhos, sendo
a parábola dos trabalhadores em seu lidar com o fruto da terra e com a erva daninha um
exemplo de fonte de onde nasce a poesia de Gregório de Matos. A narrativa de Mateus
constitui-se como figurativização metafórica do ensino doutrinário de que, um dia,
recará, sobre os seres humanos, julgamento para salvação de uns e para condenação de
outros.
Os versos ressignificam a parábola de cunho escatológico-apocalíptico ao
tomar a imagem do “bom trigo” para representar os resultados da interação dos homens
uns com os outros:
a semente, que me davam,
era boa, e de bom trigo.

O poema elaborado justaposto aos textos bíblicos apresenta o fruto a ser produzido
dependente não do solo, como na parábola do semeador, mas da semente lançada,
consoante a parábola do joio e do trigo, e se conclui, explorando a metáfora do fruto
como obra, como comportamento reprovável ou aprovável do ponto de vista éticomoral:
Por cuja causa meus campos
produziam pomos lindos,
de que ainda se conservam
alguns remotos indícios.
Mas depois que vós viestes
carregados como ouriços
de sementes invejosas,
e legumes de maus vícios:
Logo declinei convosco,
e tal volta tenho tido,
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que, o que produzia rosas,
hoje só produz espinhos.
Mas para que se conheça
se falo verdade, ou minto,
e quanto os vossos enganos
têm difamado o meu brio:
confessar quero de plano,
o que encubro por servir-vos
e saiba, quem me moteja,
os prêmios, que ganho nisso.
Já que fui tão pouco atenta,
que a luz da razão, e o siso
não só quis cegar por gosto,
mas ser do mundo ludíbrio.
Vós me ensinastes a ser
das inconstâncias arquivo,
pois nem as pedras, que gero,
guardam fé aos edifícios.
Por vosso respeito dei
campo franco, e grande auxílio
para que se quebrantassem
os mandamentos divinos.
Cada um por suas obras
conhecerá, que meu xingo,
sem andar excogitando,
para quem se aponta o tiro.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 41-42)
O trecho menciona “os mandamentos divinos” e, em sua continuidade (omitida neste
comentário devido à grande extensão do poema), apresenta a relação de dez preceitos,
não mandamentos, mas relatos de quebra de regras de condutas corretas do ponto de
vista cristão-religioso: uma paródia dos dez mandamentos registrados no livro de Êxodo
(BÍBLIA DE JERUSALÉM. ÊXODO. 20:1-18). Segundo o relato bíblico, um Decálogo
grafado pelos dedos de Iahweh em tábuas de pedra na presença de Moisés na chamada
montanha do Sinai. Além de mencionar os decálogo e de desenvolver dez poemasparódia dos Mandamentos mosaicos, os versos gregorianos fazem lembrar a narrativa
bíblica em que há advertência evangélica sobre “falsos profetas”, registrada na narrativa
de Mateus:

para que se quebrantassem
os mandamentos divinos.
Cada um por suas obras
conhecerá, que meu xingo,
sem andar excogitando,
para quem se aponta o tiro.
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Em sintonia com um poema que é defesa contra falsas acusações professadas, o texto
bíblico pode muito bem ter visto ao seu lado, paralelos a sua margem, os versos de
Gregório de Matos:

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de
ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os
conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos
cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a
árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins,
nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom
fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os
reconhecereis (BÍBLIA DE JERUSALÉM. MATEUS. 7:15-20).

Aqueles cujas peles são de ovelhas, enquanto os corações são de lobos, serão
reconhecidos por suas obras, como registra o poema: semelhante aos falsos profetas,
pelas obras se faz a distinção de quem fala verdade em relação a quem fala mentira. A
pena gregoriana não respeita, porém, a prescrição estática da Bíblia quanto à unicidade
do tipo de fruto (metáfora de comportamento humano) a ser produzido por uma árvore
(metáfora do ser humano). Pelo procedimento da paródia, na apropriação dos motivos
bíblicos, o poema permite constatar a subversão da noção de imutabilidade subjetiva
pelo estabelecimento da metáfora de mutação das árvores, conforme sofra interferência
externa. Tomando-se a noção de paródia em seu sentido etimológico, tal como o faz
Campos, como canto paralelo (CAMPOS, 2005, p.73 e 74), observa-se o fato de a
poesia de Gregório de Matos ser elaborada parodiando a Bíblia, lado a lado com a
literatura milenar, ora convergindo para assemelhar-se, ora divergindo para diferenciarse, mas sempre mantendo, no horizonte, a visão de um ponto comum: a analogia à
Bíblia.
Comportamentos, na expressão do poeta baiano, são modificáveis e duais,
são desempenhados tanto os reprováveis, quanto os aprováveis ética e moralmente por
um mesmo sujeito. Daí haver o registro de uma mea-culpa ao longo da autodefesa das
acusações cuja explicitação é realizada com a paródia dos textos bíblicos. O longo
romance do maledicente parodista bíblico, elaborado para defesa contra culpas
injustamente a ele imputadas, vale ser lido na íntegra. Tão duro quanto o sitiante criado
por Gregório de Matos para erguer sua voz, Jesus é quando dispara que “quem não está
a meu favor está contra mim, e quem comigo não junta, dispersa” (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. LUCAS. 11:23). No episódio de seu discurso sobre morte e ressurreição,
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sobre quem são seus seguidores, Jesus é tão duro e escandalizador na forma como se
expressa diante de seu auditório, ao ponto de provocar o abandono de alguns
murmuradores que pretendiam segui-lo (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JOÃO. 6:41-66).
Nesse episódio, pode-se ver uma das mais belas declarações de lealdade nas palavras
proferidas por Pedro ao Messias, segundo a narrativa da vida do Cristo contada por
João. Em resposta bem adequada à intenção do evangelista de construir um Jesus
teológico, um Filho de Deus-Pai, o apóstolo faz pergunta retórica a Jesus depois de Ele
questionar sobre se os que ficaram diante dele, após o discurso escandalizador, também
não partiriam. O discípulo, sempre Pedro a ser impulsivo, se antecipa aos demais
presentes: “Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna e nós cremos e
reconhecemos que és o Santo de Deus” (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JOÃO. 6:67). Essa
observação sobre a aridez do discurso de Jesus, evidente em passagens como as citadas,
evidentes também em parábolas como na da figueira estéril (LUCAS. BÍBLIA DE
JERUSALÉM. 13:6-8), como na das minas (LUCAS. BÍBLIA DE JERUSALÉM.
19:11-27), é mostra de como ocorre a paródia gregoriana dos evangelhos: embora faça
referência bíblica para maledicente discurso sobre os homens de sua época, não
desmerece o texto sagrado; subverte a leitura catequética, sem fazer burla dos escritos
sagrados. O poeta barroco brasileiro não é um boca infernal, é um escandalizador
daqueles cujas vidas infernais são postas à mostra em seus versos de paródia da Bíblia.
Tanto Gregório de Matos, quanto Jesus, O Cristo, proferem palavras repreensivas, com
similaridade quanto à busca de uma defesa contra seus detratores, com similaridade
quanto à admoestação para a necessidade de uma postura ético-moral mais elevada,
embora, por certo, a personagem bíblico-historiográfica e a biográfica tivessem
interesses bem diversos em seu existir.
Pertinente para quem esteja atento à paródia bíblica da obra gregoriana é o
comentário de Bosi (1992) ao “poema que se expande pela seriação dos dez
mandamentos da lei mosaica”:

Cada pecado é coisificado em um ou mais atos, dispostos no espaço e
no tempo da sua Bahia: os calundus e os feitiços, esperança do povo,
pecam por idolatria contra o primeiro mandamento; as falsas juras
contra o segundo; os gestos desleixados dos homens durante a missa e
os adornos vistosos das mulheres, contra o terceiro; os maus hábitos
dos filhos, contra o quarto, as línguas ferinas, contra o quinto, os
bailes e toques lascivos, contra o sexto; os furtos dos novos-ricos,
contra o sétimo (BOSI, 1992, p. 113).
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O poema se segue com a apresentação de dez preceitos, em um dos quais se mostram
faltas cometidas por aqueles responsáveis por acusar injustamente o detentor da mão
que tece os versos. As referências bíblicas servem à construção do poema para
desenvolver o motivo jurídico da defesa em causa própria. Para essa possibilidade de
leitura contribui Wisnik (2009, p. 12) ao relatar que "o que ficou registrado de suas
tentativas no campo da advocacia beira o terreno poético (o Direito exercido como jogo
verbal, confundindo-se com o exercício das agudezas barrocas)". No legado poético
gregoriano, percebem-se marcas, embora sutis, de sua formação profissional. Trata-se
de um exercício de advocacia, uma autodefesa em estrutura argumentativa de tese
opondo-se a contra-tese, em versos paródicos, típicos de um poeta-jurista leitor da
Bíblia9.
A obra do poeta baiano do Brasil colonial revela um processo de leitura
bíblica realizado como um ritual antropofágico, consumado mais para absorção das
maiores virtudes do objeto devorado do que para satisfação da gula de leitor sem critério
e sem criatividade. Gregório de Matos realiza lúdica assimilação da Bíblia, a fim de
operar elaboração de poemas: eleva, rebaixa; retoma, reconfigura; cita, desloca os
textos, as doutrinas, a linguagem do Livro Sagrado. A bordo de embarcações ou
estabelecido em Portugal, em África ou no Brasil, o poeta brasileiro fez trabalho
criativo inovador para uma época marcada pela força da dominação religiosa ao lerreescrever parodicamente a Bíblia. A leitura em filigrana dos textos gregorianos,
mediante resgate das passagens bíblicas (passíveis de serem verificadas como resultado
de sua devoração bíblica), possibilita perceber o trabalho de um leitor exímio, marcado
pela não contrição e pela criatividade. O poeta parodiador, como literato barroco
prototípico, lê as Escrituras para tomá-las com pretexto à construção de sua poesia.

9

Gomes (1985) apresenta a seguinte observação, resultante de seu estudo sobre plágio na poesia
gregoriana, esclarecedora sobre o comentário quanto ao poema ser uma defesa em causa própria: “entre
outros elementos que poderíamos reunir para desentranhar um Gregório identificável entre os apógrafos,
citaríamos ainda as alusões jurídicas que se encontram com alguma freqüência nos poemas, utilizadas por
alguém que conhecia o metier de magistrado ou advogado, dupla condição que Gregório de Matos
associou em sua vida. É claro que não foi ele o único poeta-bacharel existente em língua portuguesa, mas
não costumamos encontrar em outros textos uma preocupação tão óbvia com essas profissões” (GOMES,
1985, p. 36). A observação de Gomes corrobora a de Wisnik ao chamar atenção para marcante influência
jurídica sobre a obra gregoriana.
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2 O GUERREIRO JAVÉ E O DECRÉPITO INVEJOSO
“Per me si va ne la citta` dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e 'l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".
(DANTE)
[“Por mim se vai das dores à morada,
“Por mim se vai ao padecer eterno,
“Por mim se vai à gente condenada.
“Moveu justiça o Autor meu sempiterno,
“Formado fui por divinal possança,
“Sabedoria suma e amor superno.
“No existir, ser nenhum a mim se avança,
“Não sendo eterno, e eu eternal perduro;
“Deixai, o vós, que entrais, toda esperança!”]

Nel ciel che più della sua luce prende
fu‟ io, e vidi cose che ridire
nè sa nè può chi di là su discende;
(DANTE)
[No alto céu, onde a luz se incende
eu fui, e vi tais coisas, que dizer
não sabe ou pode quem de lá descende;]

Dentre os homens do século XVII, ao menos um não se subjuga aos ditames
religiosos da atmosfera dessa época, tempo impregnado como era de influência medieval, com
suas concepções de mundo sustentadas em nome de maniqueístas destinos eternais reservados
aos seres humanos, o céu ou o inferno, após sua morte, conforme tenham sido suas obras
durante a vida. Gregório de Matos vive em um tempo herdeiro das ideias em que Dante
Alighieri (1265-1321) percebeu uma Divina comédia: o poeta brasileiro elabora obra com livre
apropriação do legado religioso medieval sobre o qual o poeta italiano ergue seus cantos sobre o
Inferno, o Purgatório e o Paraíso. O Inferno, criação divina, segundo o poema dantesco, local
isento de esperança, prisão inescapável, palco de penas cruéis, onde nem a morte atua para
amenizar o sofrimento, o destino dos indiferentes aos parâmetros religiosos de bem e de mal
viver, teria um administrador, segundo a tradição católico-cristã: o diabo, uma recriação do
cristianismo para a personagem das narrativas hebraicas. O Paraíso, habitação divina, local
isento de temor, morada desejável, reino santo, cenário de gozos eternais, onde nem a morte,
nem qualquer dor surgem para gerar sofrimento, o destino dos submissos homens reverentes aos
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padrões de beatitude, teria um rei, segundo a tradução católica e a cristã do chamado Novo
Testamento: Deus-Pai, uma reconfiguração do Iahweh das narrativas judaicas do chamado
Antigo Testamento.
Também Virgílio (70-19 a. C.) conheceu um homem, Dante (1265-1321), poeta em
périplo a percorrer o céu, o purgatório e o paraíso, assim como o apóstolo Paulo também conta
haver experimentado a maravilha (2 CORÍNTIOS. 12:1-4), dizendo haver conhecido um
homem que lá esteve: os dois se vangloriam de terem visto o lugar de Deus ao relatar terem
vivido experiências ilícitas ao homem dizer. Gregório de Matos apresenta em seus poemas a
verdade de sua época de que existiria o Senhor Deus de um local onde se concretizaria a
esperança de uma vida de eternal felicidade; Senhor este em lide com o chefe de um espaço
onde se consumaria o juízo desse mesmo Deus, expedido contra quem provocasse sua cólera. A
obra do poeta baiano às vezes reflete essa realidade, às vezes refrata essa superstição; às vezes
capta com justaposta difusão a luz de tal compreensão, às vezes subverte com aspereza e
opacidade de pedra tal visão de mundo. A divina comédia de uma condição humana de ser cujo
destino é disputado por dois seres, um em atuação para salvá-lo da morte; outro em trabalho
para lançá-lo a sofrimento mortal, está nos poemas de Gregório de Matos.

O modo como podem ser lidas as referências a Deus e ao diabo da poesia de
Gregório de Matos é o tema deste capítulo, o qual tem por objetivo tratar dessas duas
personagens através de comentários a nove poemas gregorianos. Para tanto, primeiro,
elabora-se uma leitura de um poema com vistas a aproximá-lo da narrativa
antigotestamentária de conquista bélica empreendida por Gedeão com a ajuda de
Iahweh; depois, efetiva-se um breve levantamento de dados bíblico-historiográficos
sobre o diabo justapostos a comentários tecidos a propósito de poemas gregorianos. Os
antagonistas são personagens centrais dos textos da Bíblia, por isso qualquer estudo
relacionado às Escrituras haverá de tratar delas. Iahweh figura em fragmentos bíblicos
comentados no capítulo anterior para se apresentar uma leitura da paródia gregoriana
dos textos sagrados no mundo luso-brasileiro do século XVII. A presença do diabo na
poesia de Gregório de Matos ocorre tanto de modo mais direto, pela referência a seus
nomes; quanto de modo mais sutil, pelo artifício da intertextualidade (intratextualidade,
canto paralelo).
Antes de explicitar essa constatação, veja-se a presença do Deus bíblico no
poema sobre um suposto miraculoso feito realizado por heróis humanos com ajuda
divina. Tanto por via de suas referências a Deus quanto ao diabo, os poemas
gregorianos são mostra de que, por meio da paródia bíblica, sua expressão de estilo
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barroco recria sua atmosfera de modo mais ou menos preciso (WÖLFFLIN, 2005), com
seu caráter de ser marcada pela circulação da Bíblia para catequese. Seu fazer poético,
pois, subverte os textos sagrados para fazer textos novos, por vezes, sem precisar
corroer os antigos: esse é poder da forma paródica de estilo barroco de fazer poético
verificado nos versos:

Nesta do mundo a mais mimosa parte,
Em cujo soberano, e fértil pólo
Vos reconhece o mundo novo Marte,
Onde vos representa novo Apolo:
Inculcando o valor, engenho, e arte
Inveja dos murmúrios de Pactolo10,
Mostrastes nesta ação, que tudo alcança
Cam. Em uma mão a pena e noutra a lança.
[...]
Com insultos, e roubos aleivosos
Não perdoando vida, casa, ou muro
Trinta e sete cruéis facinorosos
Roubam a Povoação Porto Seguro:
Para castigo destes criminosos
O fado destinou celeste, e puro
Esse braço, esse peito, esse conselho
Cam. Para leais vassalos claro espelho.
[...]
Esta pública fama, que amedrenta
A todo coração, a todo peito,
Do Númen Português o braço alenta,
Que iguala seu valor ao seu conceito:
Intrépidos elege a cincoenta
Bem prevenidos para o grande efeito
Únicos escolhidos na Bahia
Cam. Dos belicosos peitos, que em si cria.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 312-313)
Trata-se de um poema longo composto por trinta estrofes: convém recitá-lo em parte
significativa aqui, não só pela magnitude de sua pintura, mas pela mescla de referências
de origens várias em sua composição. Cada verso, cada estrofe, todas as divisões do
texto, impelem o olhar do leitor a penetrar a ironia de um relato de grande louvor
prestado devido a feito de pequena monta. Sob uma aparência de elogio a um grande
feito, Gregório de Matos faz lembrar uma narrativa bíblica de louvor à realização de
empreitada bélica cômica narrada como miraculosamente divina. Em uma narração
gregoriana e em uma história bíblica, a Deus é rendida glória por uma suposta grande
10

Pactolo, ou Páctolo, esclarece nota em James Amado, é o “filho de Zeus e Leucotéia. Após deflorar a
própria irmã, atirou-se no rio Crisórroas (rio de ouro)” (GUERRA, 1999, p. 312).
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conquista heroica. Integrante da seção Juízes de Igaraçu, o poema composto pelo
fragmento concilia em seus versos o Deus bíblico Iahweh e os deuses mitológicos ao
narrar ironicamente a pseudomilagrosa prisão de “trinta e sette facinorosos que andavão
roubando, e matando”, atribuída à intervenção de Deus, pois “sem o favor divino não
podera conseguir esforço humano”.
A citação seguinte apresenta uma síntese analítica com simultânea
referenciação histórico-literária ao poema que desprende um tratamento cômico de
pseudoreverência aos feitos de seu protagonista:
Gregório revela virtualidades excelentes para a poesia épica, que
infelizmente não explorou; mas no seu poemeto épico de trinta
estrofes sobre as proezas policiais do desembargador Dionísio de
Ávila Varreiro manifesta um discipulato camoniano, não só pelo estro
como principalmente pela linguagem: límpida, fluente [...] (SPINA,

1995, p. 34).
O “discipulato camoniano” materializa-se na referência explícita ao poeta português no
último verso de cada estrofe com a palavra “Cam.”, enquanto a linguagem do poema
tem fluidez e limpidez em sua congregação de personagens mitológicas com o Deus
bíblico do Antigo Testamento, tomados como figuras simbólicas culturalmente
constituídas. Tanto o único ser digno de adoração para o monoteísmo mosaico, quanto
os integrantes do panteão grego, exercem semelhante papel na composição textual
enquanto figuras do poema gregoriano: elementos simbólicos a que se refere o poeta
para empregar a linguagem com elementos concretos, recurso próprio da linguagem
poética. A crítica de Spina (1995) silencia quanto ao fato de que os versos põem em
convivência deuses da mitologia grega com o Deus da Bíblia hebraica, conforme se
destaca nas doze estrofes seguintes às três iniciais, nas quais o poema recorre ao recurso
poético de suplicar inspiração da Musa, chamada para suprir a limitação humana em
usar o clarim e a tuba para cantar o tão grande feito dos policiais.
As estrofes são provas de um trabalho de grande erudição relativa ao
conhecimento da cultura clássica, pois todas as referências mitológicas invocadas para
sua composição se adequam simbolicamente ao desenvolvimento do poema. O deus
garantidor de sucesso em empreendimentos humanos, Marte; o deus do arco e da flecha,
Apolo; moviam as ações de modo tão valoroso que sua dedicação chega a suplantar em
valor o da riqueza de um cujas margens do rio onde mergulhara tem seu leito e margens
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em ouro, Pactolo (HARVEY, 1998). O poema constitui-se como uma rede
singularíssima de referências ao cruzar atos e imagens, oferecidas ao leitor em um plano
de simultaneidade, ao combinar figuras de origens múltiplas, retomadas por vocábulos
de efeito ornamental: isso é a barroca forma de expor a linguagem. A colagem de
elementos diversos para compor um texto com peças várias, a mistura, o hibridismo são
tipicamente barrocos. Intervenção celeste advém aos combatentes policiais, louvados ao
serem associados a deuses mitológicos. As estrofes omitidas neste comentário
enumeram os bens subtraídos dos salteadores quando praticam roubo contra pobres
sitiantes, descrevem os salteadores, além de indicar seus esconderijos.
Miseráveis moradores de cavernas subterrâneas eram os ladrões de caminhantes
indefesos, vítimas de roubo sob forte violência. Para dar fim à injustiça, são escolhidos
os heróis:
Intrépidos elege a cincoenta
Bem prevenidos para o grande efeito
Únicos escolhidos na Bahia

Não parece ser paródico o poema devido ao seu tom inicial, mas a divinização do
humano, realizada nas primeiras estrofes, prepara o ambiente do texto para a
comicidade sutil da paródia, recuperável em seu desenvolvimento. Sobre o poema,
Gomes (1985) esclarece um recurso composicional de comum emprego no século XVII:

Há um extenso poema de Gregório composto de 24 estrofes em oitava
rima, dedicado ao Des. Dionísio de Ávila Barreiro, em que cada uma
das estâncias termina com um verso extraído de Os Lusíadas ou nele
inspirado. O autor chama a atenção para o fato de que os versos não
são da sua lavra, antecedendo-os com a indicação “Cam.” [...] Esses
expedientes eram comuns na poesia barroca. [...] A prática continuou
firme pelo século XVII (GOMES, 1985, p. 92-93).

O trabalho poético de Gregório de Matos, realizado com prévia leitura de Camões,
demonstra como a imitação, a alusão, o pastiche, o jogo de colagem, relativos à
apropriação de textos para composição de novos, é uma prática típica da composição do
legado artístico a que se chamou de arte barroca.
Bem armados para a jornada, bem dispostos para a luta, o grupo de eleitos
para a campanha policial tem sua ação sucedida pela fuga dos criminosos com
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subsequente perseguição implacável do exército de cinquenta combatentes, agindo
contra a fuga de trinta e sete desesperados ladrões de sitiantes. O mito é tratado na
construção do poema assim delineado como alvo de destronamento à medida que o
texto torna figuras mitológicas elementos de linguagem tomados para composição
poética, não mais os deuses são tratados como seres de existência factual, seus nomes
são tomados como símbolos, um procedimento tipicamente barroco de um autor
interessado em adotar a linguagem da poesia, mitológica por excelência. O Iahweh
guerreiro da Bíblia hebraica, o Iahweh dos Juízes de Israel, pode-se entender assim,
surge no poema para se sobrepor aos deuses da mitologia:
Mais forte, mais bizarro, mais ufano
O invicto cabo para a empresa parte,
Por arnês leva o peito do Tebano,
No talim por espada o mesmo Marte:
Em uma mão aperta o ferro cano,
Na outra o freio, e inquirindo à parte
Todo o valor, que leva por muralha
Cam. Rompe, corta, desfaz, abola, e talha.
[...]
Dentro do bosque teatro enfim eleito
Se trava a briga de uma, e outra parte,
Quebra-se a espada, e sem romper o peito,
Que há Deus mais poderoso, que o Deus Marte:
Zune o pilouro sem fazer efeito,
Voa a seta, porém a si se parte,
Que quis Deus despertar no ato presente
Cam. Com tal milagre os ânimos da gente.
Teme o bando inimigo a resistência
Da belicosa, e forte companhia,
Vendo ali com certíssima evidência,
Que o Céu propício a todos defendia:
Trata da fuga, deixa a competência
Última resolução da cobardia:
O Céu o quis assim: porque se veja,
Cam. Que quem resiste, contra si peleja.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 313-315)
Tal qual Jávé, o Deus do poema age quando bem se digna de agir: a natureza da
personagem referida pelos versos é identificada como “Deus mais poderoso, que o Deus
Marte”, que do “céu propício a todos defendia” no episódio, e coincide com a de
Iahweh das narrativas do chamado Antigo Testamento. O belígero e todo poderoso
“Deus do céu”, que não recebe um nome Próprio nos versos gregorianos, revela-se
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somente por sua natureza divina, por sua origem celeste e sobremaneira se sobrepõe a
Marte e a Apolo.
Os iníquos esfarrapados moradores de cavernas, ao fugirem para as matas
onde habitavam no intento de usufruir, às escondidas, dos bens subtraídos dos
moradores do interior, tomados deles, vítimas como eram de práticas criminosas, viramse encurralados. A fuga covarde do bando foi oportunidade, segundo a irônica pena
compositora do poema, para dar fama aos heróis enviados:
Nada lhe val que o Cabo diligente
Futuros antevendo, inopinados,
Fiado em Deus anima a sua gente
Talvez com a espada, e tal com os brados:
Esta é ocasião (diz o valente
Jurisconsulto aos férvidos soldados)
Que sempre alcançará fama perfeita
Cam. Quem do oportuno tempo se aproveita.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 315)
Os perseguidos rendem-se frente à admoestação do líder dos perseguidores, passando a
serem algemados, diz o texto, não por temor de sua violência, mas para castigo por seus
atos, enquanto suas armas eram entregues como gesto de rendição. O resultado de
somente um ferido existir é apresentado como milagre divino proporcionado por um
Deus preocupado em intervir imediata e diretamente nas questões humanas, natureza de
Iahweh, o Deus da Bíblia hebraica, convertido no distante Deus-Pai da Bíblia cristã:

Enfim permitiu Deus, que tudo ordena,
Esta ação, tão feliz, tão venturosa
Sem ferida, estocada alguma ou pena
Entre gente tão árdua, e belicosa:
Milagre augusto foi da Mão serena
Divina em tudo, em tudo poderosa,
Só um índio dirá com voz sentida
Cam. Esta perna trouxe eu de lá ferida.
[...]
Essas armas com estes caracteres
Pinta no escuro de ouro transparente,
Porque o mundo conheça, sempre seres
Por Letras, e por armas excelente:
Desde a Tétis furiosa e flava Ceres
Teu nome se eternize permanente
Levando-o por assunto à doce Clio
Cam. Desde o trópico ardente ao cinto frio.
Assim disse, e parou, e eu assim faço,
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Suspendendo a corrente à veloz Musa,
Pois quanto mais dissera, fora a um Traço
Breve gota das águas de Aretusa:
Não cabe a larga via em breve passo,
Dar conceitos a idéia já recusa,
E prosseguir mais avante fora erro,
Cam. Ainda que eu tivera a voz de ferro.

(GUERRA, 1999, v.1, p. 316-318)
As estrofes são elaboradas com grande rol de referências da cultura clássica: a mulher
Titã, a deusa do mar, Tétis; a divindade da terra, a responsável por purificar o lugar
onde alguém venha a morrer, Ceres; a filha de Menemosine (deusa da literatura), deusa
da história, Clio; a casta filha da tarde não seduzida pelo deus Alfeu, Aretusa: as figuras
mitológicas são associadas para construção das excelências cantadas aos bravos heróis
(HARVEY, 1998).
O poema conta uma chegada triunfante com o povo mobilizado para ver o
retorno dos varões da heroica empresa, os condutores de todos os criminosos, heróis
considerados dignos de toda honra, despendida aos grandes, como Paulo Emílio quando
adentrou Roma com Perseu 11 preso. Os homens de valor, capazes como foram de
prender um bando de covardes fugidios habitantes de cavernas, merecem homenagem
do governador e louros da vitória, cujo reconhecimento se deu por meio da confecção
de insígnias em bronze para se escrever: “são armas do sábio, e do temido / Dionísio de
Ávila Varreiro12”, o desembargador líder da heroica tropa.
Gregório de Matos tem erudição mesclada com grande senso de humor:
humor negro, regado com ironia e com lucidez dolorosa, regada com crítica. Cada verso
do poema revela seu interesse por literatura pura para o desenvolvimento do poema,
cuja composição associa personagens mitológicos com o poeta barroco Camões e com o
Deus bíblico Iahweh. Deus, no poema gregoriano, não é ser salvador a atuar em evento
escatológico em um dia de juízo final, não é um ser imaterial, não é o ser da ortodoxia
católica. O “Deus que tudo pode” do poema identifica-se com Javé das narrativas
11

Nota de James Amado situa o leitor no universo de personagens mitológicos mencionados no poema:
Tétis, “filha de urano e Géia, é representada guiando um carro puxado por quatro cavalos marinhos, ao
qual secundam tritões que tocam trombetas, as Oceânidas e os delfins”, e Ceres, „nome romano de
Deméter‟, é a deusa-mãe que ensinou os homens a semear e colher o trigo para fabricar pão” (GUERRA,
1999, p. 318).
12
James Amado registra a seguinte nota sobre Dionísio de Ávila Vareiro a propósito do poema:
“nomeado desembargador em 1689, fora ouvidor-geral de Pernambuco. O poema refere-se à repressão,
em 1691, ao levante de quarenta paulistas na vila de Porto seguro, de onde saía grande parte da farinha
consumida em Salvador. Capturou os revoltosos, dos quais cinco sofreram pena capital e os demais
degredo para Angola” (GUERRA, 1999, p. 311).
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bíblicas do Antigo Testamento: uma personagem literária com poderes que superam as
capacidades humanas e, no novo tratamento dispendido por Gregório de Matos à
mitologia clássica ao associá-la com a Bíblia, com intervenção que ultrapassa em poder
as personagens mitológicas.
Agradecida a Musa por seu auxílio para a composição dos versos, o poema
conclui a narrativa de um ato de bravura: uma ação heroica sem nenhum caráter de
heroísmo, pois não se pode louvar vencedor grandioso sem narrar batalha grandiosa, se
não se desejar construir uma ironia. Talvez as personagens históricas da crônica do
viver baiano seiscentista não se tenham visto ironizadas; talvez as personagens do
poema não se vejam ironizadas na realidade textual, mas o leitor de hoje pode ter
certamente toda possibilidade de perceber a ironia dramática desse poema-narrativa. A
empresa contada nos versos gregorianos trata-se de feito bem semelhante ao de Gedeão,
personagem do livro de Juízes, não dos de Iragaraçu, mas dos de Israel, responsável,
como o desembargador do poema de Gregório de Matos, por liderar batalha
milagrosamente vencida sob o poder de Deus. O poema penetra a alma da natureza
cômica de um Deus apresentado como onipotente, mas realizando feito de baixa monta
com a intimidade de quem conhece a literatura bíblica com proficiente habilidade para
enfrentar a forma normativo-doutrinária de ler as aventuras de Iahweh como se fossem
atos sagrados antes de serem episódios da vida de uma personagem literária.
Gedeão é chamado por Iahweh em uma época durante a qual os israelitas
estavam vivendo em cavernas sob a opressão saqueadora dos madianitas. Conta o livro
dos Juízes, era época de castigo divino para o povo por haver feito maldade aos olhos
do Deus guerreiro. De vinte e dois mil, dentre medrosos assumidos e reprovados no
teste do modo de tomar água (quem se ajoelhou às margens de certo rio indicado por
Iahweh foi convidado a ir embora para casa por ordem do Deus), restaram trezentos.
Foram trezentos homens, divididos em três grupos, os executores da estratégia de
Iahweh, seguida por Gedeão, para alcançar a tragicômica vitória contra os exércitos de
Madiã:
Gedeão e os cem homens que o acompanhavam chegaram à
extremidade do acampamento no começo da vigília da meia-noite,
quando já se tinham colocado as sentinelas; tocaram as trombetas e
quebraram os cântaros, que tinham nas mãos. Então os três grupos
tocaram as trombetas e quebraram os cântaros; na mão esquerda
levavam as tochas acesas, e na direita as trombetas, e gritavam:
“Espada por Iahweh e por Gedeão!” E todos se mantiveram imóveis,

122

cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o
acampamento então se agitou e, gritando, os madianitas se puseram
em fuga (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JUÍZES. 7:19-21).

A narrativa dessa vitória sem batalha segue com o sanguinário ato do povo israelita de
cortar as cabeças dos reis de Madiã, depois dos integrantes de seu exército se matarem
uns aos outros por atuação do sanguinário impiedoso (talvez hipnotizador) Iahweh.
Soa tão cômico o relato de um grande exército, transformado em um bando
de guerreiros em fuga desesperada, correndo pela noite e corroendo-se pelo medo de
batidas de cântaros, acompanhadas por gritos de guerra, sob a luz de trezentas tochas
para honra e louvor de um grande e invencível Deus; quanto a recitação de um poema
sobre um grupo de policiais sendo homenageado por prender um bando de esfarrapados,
covardes, miseráveis, habitantes de cavernas, depois de correrem desesperados, sendo
pegos sem oferecer qualquer resistência além da covarde fuga. O Deus bíblico, mesmo
sendo digno de se envolver em batalhas mais louváveis, não deixa escapar os louros
dessa vitória hilária. Uma frente de louvor hiperbólico quanto às supostas grandiosidade
e sobrenaturalidade verificáveis na realização dos feitos, contados no poema de
Gregório de Matos, contrasta com um fundo de mediocridade do fato louvado. Na
narração do livro dos Juízes, um panorama, perceptível em primeiro plano, deixa
mostrar um feito milagrosamente divino. Uma leitura assim superficial tem contraste
com um fundo de indignidade e de trapaça recuperável por uma leitura mais atenta e
livre ao ser construída para a narração. Esse contraste frente-fundo é recuperável como
um aspecto comum às duas obras à percepção de quem opere uma leitura atenta. Os
traços de solenidade e de honradez impressas pelos narradores do texto bíblico e do
poema gregoriano fecham-se para compor um quadro de comicidade na composição das
imagens de compreensão dos textos elaboradas por leitores atentos à paródia bíblica da
obra gregoriana e por leitores desprendidos de convenções dogmáticas na apreciação
das passagens escriturais.
Não somente o Deus bíblico é personagem recorrente nos poemas gregorianos;
ocorre também menção a certo “decrépito invejoso”, que será abordada neste estudo
deste ponto em diante para se discutir o fato de que a obra de Gregório de Matos se
relaciona com a história da construção católico-cristã da concepção do mal nos termos
em que Josef (1980) trata da paródia como ato criativo resultante de leituras efetivadas
por literatos: "o texto literário insere-se na história e na sociedade como texto que o
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escritor lê e nos quais se insere ao reescrevê-los" (JOSEF, 1980, p. 54). O paródico
poeta baiano faz da arte literária um instrumento mordaz de crítica social ao ler a Bíblia
para reformular a concepção de que existe concretamente um ser que não só materializa
a origem da maldade, como sua perduração e as consequências de seu nascimento entre
os homens. Para tanto, simula assimilar a tradição bíblico-historiográfica relativa à
existência de um anjo caído líder de outros, em constante trabalho contra a sorte dos
homens, consoante a percepção normativo-religiosa cristã do legado literário bíblico. O
poeta faz isso, a fim de dissimular uma construção irônico-paródica, elaborada ao se
apropriar da literatura do Antigo Testamento.
Segundo a tradição cristã, o diabo é anjo caído e tem voz em alguns dos
relatos bíblicos desde o Gênesis, quando teria se encontrado com o ser humano; aos
Evangelhos, quando teria se deparado com Jesus 13, até o Apocalipse, quando João o
teria visto no céu da ilha de Patmos. Como fizera com o usufruto da astúcia da serpente
(assim Campos (2004) chama o episódio de Gênesis em que homem e mulher comem
fruto proibido), para alcançar êxito em sua persuasão na busca por mobilizar Eva no
Éden, teria também o tentador posto à prova o Messias: o uso de trapaça linguística. Os
autores neotestamentários criaram assim a figura do sedutor do mundo, o tentador de
Cristo no deserto. Campos elabora transcriação em português para o fragmento bíblico
de tradição javista, comentado por Bloom (1992) como objeto de manipulação pelos
escritores cristãos. Como leitor de Gregório de Matos, Campos (2004) deparou-se com
o primeiro casal humano da narrativa javista, tomado como motivo poético, bem assim
com referências ao diabo, a antiga serpente do Éden, ao apreciar a obra do parodiador
baiano. Certamente, essa pode ser uma possível raiz do interesse de Campos (2004) por
ler literariamente e traduzir criativamente as passagens e os poemas da Bíblia,
integrantes de seu legado de publicações. Assim o poeta-tradutor transcria fragmento do
livro de Gênesis:

13

Fala-se em “tradição cristã” como originadora e sustentadora da ideia de anjo caído, de demônios, de
Satanás etc. como inimigos humanos personificadores do mal, por se levar em conta os estudos
sintetizados por Bloom (1992), (1996), (2008) quanto ao fato de que tais seres são criações da Bíblia
cristã. Esclareça-se, ainda, que falar em tradição bíblica da existência de seres cujo propósito é trabalhar
contra o ser humano implica aceitar o fato de que os escritores do chamado Novo Testamento elaboraram
suas obras para tornar a Bíblia hebraica um conjunto de obras a ser chamado Velho Testamento. Nesse
sentido, a Bíblia, em suas diferentes versões e traduções existentes hoje, não é um todo harmônico, mas
um conjunto de obras em relação intertextual de afirmação, negação e reformulação: o modo de conceber
a existência de Satanás e de seu séquito é um ponto dessa linha tortuosa.
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E a serpente § era o mais astuto §§
dentre todos § os animais do campo §§
que fizera § O-nome-Deus §§§
E ela disse § à mulher §§
acaso § terá dito Deus §§
não comerás §§ de toda árvore do jardim?
E disse a mulher § à serpente §§§
Do fruto das árvores do jardim §
poderemos comer
E do fruto da árvore §
que está no meio do jardim §§
disse Deus § não comereis § dele §§
não tocareis nele §§§
Senão morrereis
E disse a serpente § à mulher §§§
Morrer § não morrereis
Pois § sabe Deus §§
que § no dia § em que dele comerdes §§
se abrirão § vossos olhos §§§
E sereis § como deuses §§
sabedores § do bem e do mal
E viu a mulher §§
que era boa a árvore para comer §
e uma delícia para os olhos §
e aprazível a árvore que dá conhecimento §§
e tomou de seu fruto § e o comeu §§§
E deu também ao homem § junto a ela §14
e ele comeu

(CAMPOS, 2004, p. 54-55)
A narração da astúcia da serpente, da curiosidade da mulher, da complacência do
homem diante do desejo de saborear o fruto recebe uma versão em que Campos (2004)

14

Uma nota do editor de Éden: um tríptico bíblico esclarece, da seguinte forma, a “convenção de leitura”
indicada por Campos por meio dos sinais empregados em suas transcriações de textos bíblicos:
Tendo em vista que Haroldo de Campos continuou a marcar a leitura de suas
transcriações bíblicas [...] com os sinais de convenção que adotou em
Qohélet, O-que-sabe e Bere’shith, reproduzimos o texto [...] do autor.
§§§ [...]
pausa (espacejamento) maior.
§§ [...]
pausas menores em relação à anterior.
§ [...]
pausas mínimas.
(CAMPOS, 2004, p. 13-14)
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se dedica a transcriar a narrativa bíblica do livro de Gênesis. O relato bíblico, vertido
para o português pela pena haroldiana para fins de realização de trabalho criativo, fora
interpretado pela tradição cristã para fins de validação da tese de que há um anjo mal em
atividade para prejudicar os homens. Gregório de Matos, porém, elabora uma versão
paródica do episódio bíblico, uma versão paralela à narrativa da vivência de Adão com
Eva e com a serpente, com pontos em que se ajusta à interpretação cristã da história e
com pontos em que a subverte.
Sejam ouvidos os versos seguintes, a fim de se perceber as personagens
Adão e Eva em seu episódio de conversa com a serpente sendo tomados como figuras
para composição de um poema supostamente “a huma negra chamada Eva recolhida de
hum clérigo em Maré, que enganou ao poeta fazendo-o esperar”:

Não me maravilha não
que a matar-me se me atreva
uma Eva, pois outra Eva
já fez pecar outro Adão:
nem é para admiração,
que quem com lindeza muita
tanto alvedrio desfruita,
o meu desfruitar intente,
nem que com fruita me tente,
sendo eu amigo da fruita.
[...]
Pois me deu palavra, e mão,
creio, que não mentirá,
senão novo não será,
que uma Eva engane a Adão:
alguma serpe, ou dragão
anda por esse pomar,
que veio a Eva enganar,
para ela enganar-me a mim,
coma eu da fruita enfim,
peque embora quem pecar.
[...]
E se sobre este desgosto
tiver por condenação,
que vá comer o meu pão
com suor do meu rosto
tudo levarei com gosto
por uma Eva tão bela,
tão guardada tão donzela,
que claro está, hei de andar
eu, e ela a trabalhar,
pois hei de trabalhar nela.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 935-937)
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No fragmento do poema integrante da seção Andanças de uma viola de cabaças,
percebe-se, em seu início, uma fidelidade à narrativa bíblica pela referência à Eva como
personagem enganada, por causa de quem Adão termina por ser prejudicado: a
personagem do poema se identifica com o primeiro homem e faz sua amante se
identificar com a primeira mulher (“outro Adão” / “outra Eva”).
Além disso, o fruto da árvore do conhecimento do bem e mal, centro da
história bíblica, ganha conotação sexual similar à leitura católica para o episódio
instaurada ao longo da história (STANFORD, 2003). Apesar desse inicial ajustamento à
tradição cristã e à leitura católica, relativas à narrativa do livro de Gênesis, é paródica a
retomada da história do casal do Éden pelo poema. O novo Adão, sem temor, sem
resignação pelo suposto engano sofrido pelo antigo Adão, quer comer outra vez da
fruta, a despeito de qualquer condenação (“coma eu da fruita enfim, / peque embora
quem pecar”). O poema gregoriano opera uma paródica mistura do Apocalipse com o
Gênesis (“alguma serpe, ou dragão”) antes de apresentar total destemor relativo aos
juízos divinos, posto ser por demais vantajosos desfrutar da “fruita”:
E se sobre este desgosto
tiver por condenação,
que vá comer o meu pão
com suor do meu rosto
tudo levarei com gosto
Diferente do Adão bíblico, homem submetido ao castigo de ser expulso do Paraíso, de ter de se
sujeitar à labuta, de sofrer dano causado pela terrível cólera divina, derramada sobre o casal do
Éden, o Adão gregoriano nada sofre, por isso quer mais e mais saborear do fruto.

A releitura de Gregório de Matos para a narração do Gênesis em nada se
coaduna com os interesses católico-cristãos de demonizar a serpente, em nada influencia
seus leitores a assumir uma postura de submissão a pactos de obediência, em nada faz
ser temeroso desfrutar do conhecimento do bem e do mal, em nada torna um pesar
possíveis consequências sofridas por atos humanos. O novo Adão em nada é figura para
uso em prol de validação de uma interpretação do episódio bíblico que não seja a de
tomá-lo como construção literária de que se possa fazer uso para escrever literatura,
exercício empreendido no poema livremente, sem censura. Campos (2004), em
comentário à passagem sobre A Astúcia da Serpente, um dos capítulos de Éden: um
tríptico bíblico, esclarece:
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Diferentemente do que é sugerido nas representações cristãs, a
serpente (nahash), termo que significa “brilhante” e que pode ser
associado a bronze (nehósheth), não é, por definição, no texto
hebraico, um “ente diabólico”. Ao contrário, mais do que qualquer
outro animal, foi dotada de “astúcia”, de “ardilosidade” [...]. No
episódio do Éden, a serpente aparenta um conhecimento da “árvore do
bem e do mal” que vai muito além da “inocência” paradisíaca do casal
humano (fato que, para Bloom, constitui a maior ironia do texto
“javista”). O verbo que descreve o ato de persuasão praticado pela
serpente em relação à mulher é nasá’ ou nashá, com o sentido de
“elevar para um plano mais alto” [...], “seduzir”, “iludir/decepcionar”

(CAMPOS, 2004, p. 45-46).
Nenhuma condenação há para o trabalho ardiloso de sedução realizado pela “serpe” do
poema gregoriano, pois ela é agente de elevação do personagem que recita os versos, é a
responsável pela tarefa de levá-lo ao prazer de, a despeito de tudo, poder comer da fruta:
alguma serpe, ou dragão
anda por esse pomar,
que veio a Eva enganar,
para ela enganar-me a mim,
coma eu da fruita enfim,
peque embora quem pecar.

Em seu fazer poético, Gregório de Matos está para além do bem e do mal, está no
universo de leituras a que teve acesso; assim também é seu personagem, está para além
do bem e do mal, está no mundo para agir livremente como homem humano, sem medo
ou culpa.
Outro poema gregoriano recupera o episódio da relação Eva-serpente,
relacionando-a a prática sexual. O texto realiza um jogo de analogia com o verde da cor
da folha de figueira, empregada, segundo relato do Gênesis, para o casal se cobrir após
comer o fruto proibido, e o verde da roupa, usada por uma personagem:

Quando lá no ameno prado
a Mãe Eva a graça perde,
vestiu-se logo de verde
em sinal de haver pecado:
a Dama nos há mostrado
no verde a sua caída;
se Eva de puro sentida
logo de verde se enluta,
esta, que provou a fruta,
de verde seja vestida.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 810)
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No poema de concisão epigramática, a narrativa bíblica é retomada de modo a ser
sintetizada para construção de um discurso de misoginia. A exploração da sexualidade
feminina é apresentada como queda, como perda causadora de luto, em um jogo de
trocadilhos com analogias dos motivos narrativos do relato bíblico em relação às
vivências da personagem do poema.
A razão explicitada por Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero (2000), em
seu O livro dos seres imaginários, para a origem arcaica de serem relacionadas questões
de ordem sexual com a história de Eva e da serpente, permite compreender o fato de que
não é uma peculiaridade criada pelo cristianismo a existência de uma personagem para
personificar em um ser a essência e a origem do mal, construção sócio-histórica a qual
Gregório de Matos herdou e modificou criativamente:
“Porque antes de Eva foi Lilith” lê-se em um texto hebraico. Sua
lenda inspirou o poeta inglês Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) a
composição de Eden Bower. Lilith era uma serpente; foi a primeira
esposa de Adão e lhe deu glittering sons and radiant daughters
(filhos resplandecentes e filhas radiantes). Depois, Deus criou Eva;
Lilith, para vingar-se da mulher humana de Adão, instou-a a provar
o fruto proibido e a conceber Caim, irmão e assassino de Abel. Tal é
a forma primitiva do mito, seguida por Rossetti. Ao longo da Idade
Média, a influência da palavra layil, que em hebraico quer dizer
noite, foi transformando esse mito. Lilith deixou de ser uma serpente
para ser um espírito noturno. Às vezes é um anjo que rege a
procriação dos homens; outras, um demônio que assalta aqueles que
dormem sós ou aqueles que andam pelas estradas. Na imaginação
popular costuma assumir a forma de uma mulher alta e silenciosa, de
negros cabelos soltos (BORGES e GUERRERO, 2000, p. 113).

A origem do demônio cristão (apresentada como verdade única e última na Bíblia cristã
e na interpretação normativa dos textos santos) advém de transformações de mitos de
fontes várias em Escrituras de valor sagrado. O início dessa construção dá-se com Lilith
como serpente perseguidora do homem depois de tornar-se proibido prosseguir como
sua companheira; até atingir o surgimento de Lúcifer, a serpente do apocalipse de João,
o diabo perseguidor do homem depois de ser um angélico irmão em Deus-Pai.
Nesse sentido, pode também Gregório de Matos, ao seu bel prazer,
modificar como entenda essa tradição em nome da criatividade poética, retomando a
voz seguida pela pena distante dos autores hebraicos, assim como as narrativas dos
Evangelhos, responsáveis pela construção bíblica do diabo. No poema seguinte, um
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homem “queyxa-se finalmente de achar todas as damas menstruadas”, apresenta o diabo
como responsável por impedir uma prática sexual libertina e relata sua vã busca por
encontrar uma mulher disponível para um “frete”. Vale ler o poema na íntegra pelo
cômico do enredo e do tom impresso pelo narrador ao seu desenvolvimento:

Que têm os menstros comigo?
ordinários que me querem,
que de ordinário me matam,
e cada hora me perseguem?
Estive os dias passados
esperando por um frete,
tardou, não veio, enganou-me,
costume de más mulheres.
Fui logo saber a causa,
e no caminho lembrei-me
de fazer este discurso,
que é cousa, em que lido sempre.
Esta mulher me faltou;
aposto, que há de dizer-me
que está um disciplinante
desde o joelho té o ventre?
Meu dito, meu feito: fui,
entrei, e ao ver-me presente
me disse logo a velhaca
carinhosamente alegre:
Ai, meu Senhor da minha alma
nada pode hoje fazer-se
dei palavra ontem de tarde,
e à noite me veio ele.
Quem é ele? perguntei;
faz você, que não me entende?
disse ela; quem há de ser?
O hóspede impertinente.
Um hóspede, que nas luas
me visita, e me acomete
com tal fúria, que me põe
de sangue um rio corrente.
Estou-me esvaindo já,
em borbotões tão perenes;
que pelas pernas descendo,
ambos os talões me enche.
Botei pela porta fora,
e no primeiro casebre
me colhi de uma putaina
mais negra do que um pivete.
Entrei pela porta dentro,
fui para a cama, e deitei-me,
que as negras também têm cama,
se são putas macatrefes.
Chamei-a, acudiu-me logo,
e me disse cortesmente,
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não estou para deitar-me,
bastará, que me atravesse.
Atravessou-se-me aos pés,
e ficou como uma serpe,
coxim para os meus coturnos
para o meu corpo alicerce.
Olhei para a negra então,
e disse comigo os meses
contra mim se deram de olho,
pois tão juntos me perseguem.
Não era o discurso feito
quando me disse "ecce"
mostrou-me a fralda com sangue
mais negro do que uma peste.
Pus-me logo no pedrado,
e comecei a benzer-me
do diabo, que em figura
de Ordinário me persegue.
Fui-me para a minha casa,
e no dia subseqüente
me escreveu certa Senhora
que uma palavra lhe desse.
Como era minha Senhora,
fui eu logo obedecer-lhe,
fiz-lhe a visita na sala
e fomos para o retrete.
Vi ali a sua cama,
vinha cansado, deitei-me,
e deitou-se ela comigo,
de que fiquei mui contente.
Mas na mão que lhe corria
junto já do sarambeque,
me agarrou ela, e me disse
tá, que estou porca doente.
Valha-me a Virgem Maria,
que achaque pode ser este?
Aluada estou, (disse ela)
mas em meu juízo sempre.
Fiquei tão desesperado
que se ela me não promete
de estar boa ao outro dia,
não chegara a outros meses.
Que têm os menstros comigo?
Que casta de achaque é este
que nunca a ninguém matou
quando de contino fere?
A quem sucede no mundo
isto, que a mim me sucede?
pois três meses me passaram
dentro em dois dias somente?
Que contrato fez a lua
de arrendamento às mulheres,
para lhe estarem pagando
a pensão todos os meses?
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Tornei lá no outro dia,
e achei a pobre doente
mui seca para a visita,
mui úmida para o frete.
Vim, e fui terceira vez,
e se fora três mil vezes,
co'a mesma sangria a achara,
e cos mesmos acidentes.
Despedi-me da mulher
daqui para todo o sempre,
e vendo-a passada entonces
lhe disse os males presentes.
Vicência, discreta sois,
mas não sei, se me entendestes,
para uma vida tão curta
duram muito os vossos meses.
(GUERRA, 1999, v. 2, p. 1157-1160)

Com o benzer-se ante o demônio, seu opositor, o personagem do poema recorre
parodicamente a uma imagem de hábito da tradição católica corrente no meio popular: o
de fazer “sinal da cruz”. O homem tenta exorcizar a presença do diabo supostamente
verificada quando de sua tentativa de saciar suas necessidades libidinais. Para superar o
diabo na busca pela obtenção de uma mulher para prestação de serviços sexuais, a
personagem recorre a Deus, uma paródica desconstrução do rito católico do benzer-se,
diga-se, invocação da trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Pus-me logo no pedrado,
e comecei a benzer-me
do diabo, que em figura
de Ordinário me persegue.

Não somente as figuras divinas são invocadas para superar a oposição do diabo às
avessas do poema gregoriano, também a Virgem Maria, personagem santificada pela
tradição católico-cristã, é invocada para a personagem vencer o diabo e poder desfrutar
de uma prostituta:

Valha-me a Virgem Maria,
que achaque pode ser este?

A construção do novo proporcionada pelo fazer poético dos versos ao tomar a
tradicional imagem maior de santa e de santificadora abstenção sexual que opera o texto
ao dessacralizar a Virgem Maria, invocando-a para fins de obter uma prostituta para
contratar, é antecedida e sucedida por criativo jogo anafórico de referências
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relacionadas ao ato do coito (“frete”; algo a fazer; “deitar”; “visita”) e à menstruação
(“disciplinante”; “hóspede”; doença; “menstros”; “achaque”; umidade; “sangria”;
“acidentes”).
Gregório de Matos recebe os ensinamentos católicos, mas faz essa recepção
sem prostração contrita de ordem alguma. Pelo contrário, o poeta faz o desmonte
irônico sem desconstrução burlesca do texto bíblico parodiado em canto paralelo,
entoado por seus versos em processo antropofágico de devorar-digerir-assimilar. Nunca
um poema pode ser mais subversivo do que com essa reversão dos papéis da dupla
Deus-diabo do que nessa passagem em que o homem busca um “frete”, conta com a
ajuda de Deus e o diabo o atrapalha. Desesperada, a personagem do poema vale-se,
paradoxalmente, à virgem Maria para se constituir advogada de seus interesses e
impedir ao diabo de atrapalhar-lhe a realização. O poema apresenta perspicácia no riso
mefistofélico pela familiarização do leitor em relação às personagens e pela
dessacralização delas dado o modo como são tratadas nos versos.
A mais remota das passagens bíblicas, construídas com o registro da voz do
diabo, encontra-se em O livro de Jó. O Satanás, no episódio de abertura do livro e ao
longo da Bíblia hebraica, é um servo de Iahweh, “um advogado de acusação, um
funcionário de excelente reputação” (BLOOM, 2008, p. 53); enquanto, na Bíblia cristã,
é um inimigo voraz da humanidade, conforme as epístolas de Paulo e as narrativas dos
Evangelhos. Essa concepção literária é convergente com a leitura biográficohistoriográfica de Stanford (2003) para o diabo, assim como com o entendimento
literário-cultural de Campos (2005), desenvolvido em Deus e o diabo no Fausto de
Goethe, discutido em O arco-íris branco (CAMPOS, 1997): o diabo é um personagem
literário crucial para a história do cristianismo, mas cujo nascimento remonta época
muito mais remota do que dois mil anos. Borges e Guerrero (2000) bem sintetizam a
origem biográfica do diabo ao categorizar a personagem como um ser fruto da
imaginação em seu erudito catálogo de personagens fantásticas:

Entre o mundo da carne e o do espírito, a superstição judaica
pressupunha um universo habitado por anjos ou demônios. O censo de
sua população excedia as possibilidades da aritmética. Egito,
Babilônia e Pérsia contribuíram, ao longo do tempo, para a formação
desse universo fantástico. Talvez por influência cristã [...] a
demonologia, ou ciência dos demônios, teve menos importância do
que a angelologia, ou ciência dos anjos (BORGES e GUERRERO,

2000, p. 184).
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O século XVII sente a força da presença dessa personagem de nascimento remoto na
história das civilizações: a influência cristã fez os homens da era do barroco
permanecerem no centro da tensão céu-inferno, Deus-diabo de um mundo habitado por
demônios. A força dessa remota construção da ideia de demônio, de anjos maus, se
impôs no século de vida de Gregório de Matos com ímpeto tal que até nevoou o estudo
sobre anjos bons. A demonologia se infiltrou no Direito do século XVII para gerar
penalidade contra excluídos do reino, enviados para o Brasil e para a África sob
condenação com base em dispositivos legais das ordenações jurídicas de Portugal
(PIRONI, 2006). O poeta, porém, é voz dissonante em relação à doutrina demonológica,
pois trata o diabo como personagem com que pode jogar criativamente para elaboração
literária.
Nas referências gregorianas à existência de um ser como personificador do
mal, ocorre “a recusa e o esvaziamento do modelo original”, conforme Aragão (1980, p.
19) se refere ao procedimento de parodização poética. Sob o mote:
É do tamanho de um palmo
com dous redondos no cabo.

O parodista da tradição bíblico-literária faz referência ao diabo em poema de sátira a
uma freira, referência textual esvaziada de sua origem bíblica, pois a personagem não é
um ser sobrenatural. Trata-se do gesto criativo-popular de chamar diabo a algo para
tratá-lo de modo pejorativo. “Manas, depois que sou freira”, título (e primeiro verso) do
texto, registra a voz de uma mulher religiosa, relatando suas experiências sexuais:

Manas, depois que sou Freira
apoleguei mil caralhos,
e acho ter os barbicalhos
qualquer de sua maneira:
o do Casado é lazeira,
com que me canso, e me encalmo,
o do Frade é como um salmo
o maior do Breviário:
mas o caralho ordinário
É do tamanho de um palmo.
Além desta diferença,
que de palmo a palmo achei,
outra cousa, que encontrei,
me tem absorta, e suspensa:
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é, que dizcorrendo a imensa
grandeza daquele nabo,
quando o fim vi do diabo,
achei, que a qualquer jumento
se lhe acaba o comprimento
Com dous redondos no cabo.
(GUERRA, 1999, v. 2, p. 922)

A tradição de associar o diabo à sexualidade constituída pelo catolicismo ao interpretar
a história do Éden para fins de culpabilizar seus fiéis por vivências sexo-amorosas
(STANFORD, 2003) é levada ao extremo no poema satírico de descrição das
experiências de uma freira. A referência paródica ao nome luciferino ocorre em texto de
caricaturização da personagem religiosa, processo de ultraje exacerbado próprio da
sátira gregoriana (HANSEN, 2004).
Diferente do discurso católico-cristão, ao relacionar diabo com sexo para
fins de condenação, o poema gregoriano toma o nome luciferino para dar cunho cômico
à sua conclusão para fins de construção de um jogo lúdico com a linguagem,
concretizado pelas hilariantes descrições dos falos de homens representantes de tipos
sociais. Ao mesmo tempo em que a freira torna-se caricata por sua permissividade (a
mulher só teria experimentado o conhecimento registrado no texto após tornar-se uma
freira), a personagem constitui uma referência ao diabo isenta de culpa ou de tabu no
processo de suas vivências. A religiosa relata constatar tanto fatos cômicos para quem
conheça a Bíblia (“o do Frade é como um salmo / o maior do Breviário”), quanto óbvio
conhecimento para quem não tenha vida casta (“se lhe acaba o comprimento / Com dous
redondos no cabo.”). A personagem relata sua investigação em poema composto em
canto paralelo às Escrituras, dessacraliza os salmos bíblicos (“o do Frade é como um
salmo / o maior do Breviário”) e estabelece ressignificação para o nome diabo ao
associá-los às descrições fálicas da freira-personagem. Quem conhece o maior dos
salmos, o cento e dezenove, e lembra de sua proporcionalidade em relação aos demais,
julga cômica, por ser hiperbólica, a referência da freira ao “breviário” bíblico.
Em sua negação da existência de Anjos caídos na Bíblia hebraica, Bloom
(2008) desenvolve a percepção explicitada por Borges e Guerreiro (2000), acrescentado
a cultura da “Índia antiga, que via o demônio por toda parte” (BLOOM, 2008, p. 41) ao
rol borgeano e destacando a importância helenista para uma reconstrução das origens
literárias não bíblicas da formação do modo como se concebe o demônio:. Sobre o
interesse por anjos como um dos presságios do milênio, apresenta:
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Embora os anjos, os do nosso tipo, se tenham originado na Pérsia e na
Babilônia, qualquer história dos anjos caídos provavelmente deve
começar com o autor helenista do século 2 da E.C. Apuleio, mais
conhecido por seu esplêndido romance O asno de ouro, porém no fim
mais influente como autor de um ensaio, “Do Deus de Sócrates”. O
“deus” de Sócrates era o seu daimon, um espírito nem humano nem
angélico, que mediava entre os deuses e o filósofo. Apuleio
identificava os daimons como habitantes do ar, como corpos tão
transparentes que não podemos vê-los, só ouvi-los, como ouvia
Sócrates o seu. Apesar disso, os daimons são materiais, como são os
deuses; foi inovação de Tomaz Aquino encarar os anjos, equivalentes
dos deuses, como puros espíritos. Segundo Apuleio, cada um de nós
tem um guardião e gênio individual. No fim da Idade Média, esses
daimons foram também identificados com os anjos caídos, ou
“demônios”, como certamente o eram por Aquino. C. S. Lewis
aventurou que São Paulo, em última análise, estava por trás disso, pois
em Efésios 2:2 escreveu sobre “o príncipe do poder do ar, que agora
atua nos filhos da desobediência”, o que foi entendido como uma
referência aos daimons como seres satânicos (BLOOM, 2006, p. 52-

53).
Gregório de Matos elabora criativa referência ao diabo, de modo a fazer ruptura com a
tradição supersticiosa, com a herança teológico-doutrinal-catequética, construída pelo
catolicismo a partir da herança deixada por Paulo e por Aquino, no que se refere à
transformação dos daimons de Apuleio em anjos caídos ou demônios. Texto de cunho
popular, desde o título, percebe-se um jogo de contradições: “despede-se o poeta do seu
amoroso divertimento com pretextos frivolos, e totalmente contrarios a razão do amor”.
Sob o mote
Deixar quero o vosso bem,
para tomar vosso mal,
porque o vosso bem é tal,
que do mal melhor me vem.

O poema da seção Alguns passos discretos e tristes ressalta encontrar somente mal no
bem de amar e pragueja com referência ao diabo:
Se dor me infunde no peito,
Clóri, quererdes-me assaz,
dai ao demo amor, que traz
mais dano, do que proveito:
não vi amor de tal jeito
no mundo daquém, e além,
e pois simulado vem
todo o mal, que me fazeis,
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neste bem, que me quereis,
Deixar quero o vosso bem.
Se mal vosso bem me influi,
bens vosso mal dará vários,
porque de agentes contrários
contrário efeito se argúi:
a conseqüência conclui
por força filosofal;
e pois vosso mal é tal,
que em vós doutro bem não sei,
que bens não repudiarei,
Para tomar vosso mal?
(GUERRA, 1999, v. 2, p. 785-786)

Iniciado com uma expressão de repúdio pelo bem maléfico do amar, expresso pela
remissão ao diabo dos bens de um amor que somente males provoca, o poema segue em
seu tom metalinguístico. O texto traz comentário sobre si com a demarcação de uma
inferência sobre a oposição do bem em relação ao mal na subversão contrária à razão do
amor de “Clóri”, persistente em dar preferência ao mal em detrimento do bem.

Se dor me infunde no peito,
Clóri, quererdes-me assaz,
dai ao demo amor, que traz
mais dano, do que proveito

O poema refere-se ao “demo” como aquele para quem deve ser destinado algo que não
satisfaça a alma humana.

Se mal vosso bem me influi,
bens vosso mal dará vários,
porque de agentes contrários
contrário efeito se argúi:

Uma linguagem antitética sobre a contradição humana própria da condição de
enamoramento se instaura na constituição do poema de paradoxal movimento com
referenciação ao “demo”; paradoxo constatado quando justapostos os fragmentos “dai
ao demo amor, que traz / mais dano, do que proveito:” e “que bens não repudiarei, /
Para tomar vosso mal?”. O homem cuja voz é ouvida pela leitura do poema vive o
conflito barroco de perceber o pró e o contra, de querer para si os contraditórios bens
maléficos advindos da sua amada, ao mesmo tempo em que os repudia, considerando-os
dignos de serem dados “ao demo”.
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Como antigo anjo de luz no coração de quem nasceu uma sanha por mais
poder e por mais saber, agente de disseminação na humanidade desses quereres,
conforme sua construção cristã, baseada na leitura normativa não literária do relato
javista do Gênesis, o demônio é o único referente (exógeno ao texto, diga-se) para o
qual um dedo, ao percorrer os versos a seguir, poderia apontar. Um poeta se apresenta
para compor versos com remissão a Apolo e a Talia para expressar modéstia relativa ao
seu cantar encomiástico. O texto encerra a seção dedicada aos Homens de bem da
Crônica do viver baiano seiscentista:

Oitavas canto agora por preceito,
Sem que na oitava possa diligente
Louvar as excelências de um sujeito,
Que pode ser em tudo o melhor Lente:
Mas como em mim não pode ser perfeito
O canto, ficará menos cadente
A música de Apolo, e de Talia,
Que não há cantar bem sem melodia.
[...]
Deixem-se os Gregos já do seu Eliano,
Condenam a silêncio um Xenofonte,
Não louve Alexandria Herodiano,
Que na Bahia tem Timocreonte:
O qual pode ensinar Quintiliano,
Camões, Terêncio, Ênio, Anacreonte,
Platões, Anaximandros, e Musés,
Acusilaus, Priscianos, e a Timéus.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 189-190 e 191)
Em estrofe subsequente a essas, após tal desfilar de filósofos e de personagens gregos,
ocorre menção a certo “decrépito invejo”. Trata-se de Lúcifer, segundo a tradição cristã,
anjo ambicioso responsável pela origem do grande conflito bíblico pelas mentes e pelos
corações da humanidade. O anjo caído Lúcifer, “o „portador de luz‟ que um dia
pretendeu-se capaz do Lumi em si, pecou (e caiu) por excesso de presunção luminosa,
por impaciência de luz”, comenta Campos (1998), ao abordar os versos de pedra e luz
na poesia de Dante e abordar o personagem a quem de Gregório de Matos denomina
“decrépito invejoso”:

Nos anos climatéricos glorioso
Vosso nome será tão dilatado,
Que suba, onde o decrépito invejoso
O veja nas estrelas colocado:
Sereis novo Planeta luminoso,
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E Sol em nova esfera sublimado,
Que, a quem o mundo singular aclama,
Só descansa no céu com ele a fama.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 191)
A evocação de Lúcifer ocorre em consonância com a construção cristã de uma
personagem para personificar os males humanos, os males sofridos e causados pelo ser
humano. A ação da consciência poética de Gregório de Matos age sobre a tradição cristã
relativa à existência de um “decrépito invejoso” para criar humor ao elogiar alguém,
atribuindo-lhe a honra almejada por Lúcifer. Trata-se do “humor da paródia” que “não
se confunde com o riso da piada”, pois “é mais irônico do que satírico, mais sério do
que cômico”, podendo “até provocar a gargalhada, mas a sua força permanece para
além do momento da sua irrupção” (ARAGÃO, 1980, p. 21). Nesse sentido, o fazer
poético de Gregório de Matos mostra-se com a capacidade de construir uma obra
erguida sobre a tradição para rasgá-la: é honroso alcançar onde Lúcifer não logrou êxito
ao tentar atingir.
Para a exegese cristã, a Bíblia, no discurso de Ezequiel, retrata Lúcifer como
“querubim cintilante” antes de contra Deus se voltar em poema interpretado como
referência à queda de Lúcifer, segundo nota da Escola Bíblica de Jerusalém (BÍBLIA
DE JERUSALÉM, p. 1520). Essa forma como o cristianismo lê o texto quando passa a
pôr em prática a construção de Lúcifer como anjo caído personificador do mal. Em uma
passagem de Presságios do milênio, Bloom (2006) ressalta a participação de São Paulo
no processo de demonização do Satanás do livro de Jó e apresenta um enfrentamento à
impossibilidade aritmética de calcular o número de demônios, ressaltada por Borges e
Guerrero (2000):

João Evangelista, no Capítulo 12 de seu Apocalipse, diz que caiu um
anjo em cada três, enquanto Gustav Davidson, em seu delicioso A
Dictionary of Angels [Dicionário de anjos], cita um bispo do século 15
que estabelece o número dos caídos na substancial soma de
133.306.668. Essa cifra teria apavorado os primeiros rabinos, pois eles
seguiam a Bíblia hebraica ao não atribuir nenhum impulso mau aos
anjos, para os quais nenhuma lei divina teria sido demasiado severo,
sem dúvida outro motivo por que São Paulo tanto detestava os anjos.
[...]
Na medida em que o cristianismo é essencialmente paulino, pouco uso
tem para anjos virtuosos. O que Paulo e o cristianismo precisavam era
de anjos caídos, em particular do chefe deles, Satanás. Não devemos
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esquecer nunca que, na Bíblia hebraica, “Satanás” não é um nome
próprio. No Livro de Jó, o leitor encontra ha-Satan, “o Satanás”, que é
um título da corte equivalente ao nosso “promotor público”. Como um
dos b’ne Elohim, “filhos de Deus”, o Satanás é um ser divino ou anjo,
um malak Javé, ou representante diplomático de Deus. Seu título
significa alguma coisa como “agente barrador”: é um adversário
autorizado dos seres humanos. Em grego, o agente barrador é um
diabolos, e assim Satanás se tornou diabólico (BLOOM, 1996, p.

55-56).
Herdados pelo cristianismo, “os nomes dos anjos vieram da Babilônia, e a natureza má
dos anjos caídos, da Pérsia”, e passaram antes pela tradição judaica apócrifa, de modo
que “ironicamente, Zoroastro, e não o javista ou Isaías, é o autêntico ancestral de São
Paulo e de Santo Agostinho” (BLOOM, 2006, p. 54-55) na construção ocidental da
previsão de existência de seres bondosos e maléficos de natureza semelhante.
Gregório de Matos, de modo algum, passa incólume a essa construção social
demonizadora de Satanás, realizada pelo cristianismo, como se percebe no poema,
elaborado como indicado no Códice de James Amado, com propósito de homenagear
uma autoridade encontrada em estado de enfermidade. O texto gregoriano opera um
“jogo de espelhos” capaz de criar uma imagem distorcida da esboçada pela tradição nos
termos de que
É importante ressaltar-se o valor autônomo do texto paródico. Uma
vez colocado em movimento, o novo modelo passa a viver sua própria
vida. Autonomia não se confunde com independência. O novo texto é
dependente do primeiro, mas é autônomo em relação a ele

(ARAGÃO, 1980, p. 22).
O texto bíblico, tomado por Gregório de Matos, com autonomia e dependência
simultâneas recuperáveis pela leitura dos versos, encontra-se no livro do profeta Isaías:

Como caíste do céu,
ó estrela d‟alva, filho da aurora!
Como foste atirado à terra,
vencedor das nações!
E, no entanto, dizias no teu coração:
„Subirei até o céu,
acima das estelas de Deus colocarei meu trono,
estabelecer-me-ei na montanha da Assembléia,
nos confins do norte.
Subirei acima das nuvens,
tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo‟
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E, contudo, foste precipitado ao Xeol,
nas profundezas do abismo”.

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. ISAÍAS. 14:12-15)
Os estudiosos da Escola Bíblica de Jerusalém elaboram nota para esclarecer o sentido
dessa “sátira ao rei da Babilônia”. O leitor é levado a voltar sua mente à Vulgata para
aderir a uma interpretação, a mais aceita pela tradição católica, para as palavras do
Iahweh, o autor dos versos. Segundo a nota ao fragmento de Isaías, os versetos:
parecem inspirar-se em modelo fenício. Em todo caso, apresentam
vários pontos de contato com poemas de Râs-Shamra: a estrela d‟alva
e a aurora são duas figuras divinas; a montanha da Assembléia é
aquela em que os deuses se reuniam, como no Olimpo dos gregos. Os
padres interpretaram a queda da estrela d‟alva (Vulg. “Lúcifer”) como
a do príncipe dos demônios (BÍBLIA DE JERUSALÉM. p. 1276).

A abordagem dos textos bíblicos realizada pela Escola Bíblica Francesa, a responsável
pela tradução da Bíblia de Jerusalém, autora das notas vertidas para o português para a
edição brasileira da também chamada Bíblia de Jerusalém, é a de literatura construída
com raízes em diversas tradições.
A poesia de Gregório de Matos deu o calor do Novo Mundo ao legado
literário milenar, elaborado e reelaborado ao longo das eras quando faz homenagem a
um homem com a atribuição do desejo de que obtenha o que Lúcifer não alcançara
movido por blasfêmico intento. A Vulgata assim traduz o trecho a que se refere a nota
dos estudiosos franceses:
Quomodo cecidisti de caelo,
Lucifer, qui mane oriebaris?
Corruisti in terram,
Qui vulnerabas gentes?
Qui dicebas in corde tuo:
In caelum conscendam,
Super astra Dei
Exaltabo solium meum;
Sedebo in monte testamenti,
In lateribus aquilonis;
Ascendam super altitudinem nubium,
Similis ero Altissimo?
Verumtamen ad infernum detraheris,
In profundum laci.

(BIBLIA VULGATA, ISAÍAS. 14:12-15)
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A apropriação da passagem de Isaías realizada por Gregório de Matos aproxima-se da
tradição católica reafirmada com a Vulgata, tradução segundo a qual o profeta profere
palavras dirigidas a um líder de anjos caídos, o responsável pela entrada do mal no
mundo criado por Deus para deleite do homem.
A referência gregoriana a Lúcifer opera a elaboração criativa indicada por
Josef (1980, p. 54) quando a autora discute a construção da paródia nos termos de que
"o autor introduz uma significação contraditória à palavra da sociedade". Lúcifer é o
“decrépito invejoso” do poeta das oitavas, compostas em louvor ao político, referido no
texto, elaborado por ocasião de seu aniversário. Somente uma consciência diabólicopoética para tecer uma ironia de refinamento literário como a subjacente aos versos:
Nos anos climatéricos glorioso
Vosso nome será tão dilatado,
Que suba, onde o decrépito invejoso
O veja nas estrelas colocado:

Lúcifer, pois, conforme deseja o poema, se posicionaria abaixo do homenageado,
sentado como deverá permanecer no local em que o dragão, a antiga serpente, o diabo, o
Satanás, como vai dito por João no Apocalipse, desejou um dia ficar. O poeta das
décimas, elaboradas em louvor a um político, oferece-lhe o encômio de desejar-lhe a
posição de estar onde Deus não permitiu Lúcifer atingir.
A influência ideológico-catequética do catolicismo do século XVII
trabalhava para fazer os homens desabarem em contrição perante a imagem do Senhor
do bem, do bondoso Deus-Pai de misericórdia e sujeitarem seu viver ao temor de serem
destruídos pela ação maligna de um poderoso ser angélico. O medo por infrações aos
mandamentos divinos, o auto-reconhecimento de uma condição de miséria moral, uma
viva presença do atormentador Satanás, o inimigo sempiterno, eram a realidade do
homem do século barroco. Os poemas gregorianos, porém, se distanciam, rompem com
essa concepção católico-ideológica ao jogar ironicamente com referências ao diabo.
Mesmo no desvario de efêmeras confissões, mesmo quando dava a palavra de que
nunca mais haveria de pecar, os textos registram paródia, desmonte, jogo com as figuras
bíblicas. Os poemas de Gregório de Matos são galhofa seja sínica, seja irônica, seja
escrachada, da ideia de haver um ser angélico-demoníaco personificador do mal em
plena atuação para destruir o ser humano. À medida que “poetou sentenças bíblicas”
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(SPINA, 1995, p. 62)15, o ensaísta destaca, mas não desenvolve essa constatação, não
se fez “genuflexo diante de problemas morais cuja solução exigia a intervenção da
Providência” (SPINA, 1995, p. 63).
O poema seguinte, dedicado ao burgo de pessoas muito principais, em que
“considera o poeta antes de se confessar” o pecar como um costume, ilustra a presença
de Deus e do diabo na poesia de Gregório de Matos. O texto faz gozação do ritual
confessional e do proceder pecaminoso, terminando por registrar um pseudo-lamento
pela visão de si, explicitada por um sujeito quanto à sua condição de ser que se conduz
em uma “vida relaxada” ao sabor da fruição amoral. Os versos seguintes apresentam
Lúcifer como o executor da pena de danação prevista para ocorrer após a morte de todo
humano:
Ai de mim! Se neste intento,
e costume de pecar
a morte me embaraçar
o salvar-me, como intento?
que mau caminho freqüento
para tão estreita conta;
oh que pena, e oh que afronta
será, quando ouvir dizer:
vai, maldito, a padecer,
onde Lucifer te aponta.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 78-79)
Deus e o diabo são postos lado a lado nos versos de Gregório de Matos para interagirem
cada um com papéis estabelecidos. A Deus se vale aquele destinado à perdição,
indicada pelo antigo anjo de luz:
Valha-me Deus, que será
desta minha triste vida,
que assim mal logro perdida,
onde, Senhor, parará?
que conta se me fará
lá no fim, onde se apura
o mal, que sempre em mim dura,
o bem, que nunca abracei,
os gozos, que desprezei,
por uma eterna amargura.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 79)
15

Ao término de seu estudo da obra gregoriana, Spina (1995, p. 76) trata do “conceito de plágio no século
XVII” e do “recurso à imitação como processo de criação literária”, mas, não obstante haja citado a
relação da poesia de Gregório de Matos com a Bíblia, não inscreve o recurso ao legado bíblico, operado
pelo poeta para construir sua obra, no rol das obras legitimamente buscadas pelo artista para elaboração
literária.

143

Tudo, porém, é simulação e dissimulação: o poeta se ri da possibilidade de condenação,
doutrinariamente prevista, a ser proferida ao prestar contas de si perante Deus quem se
entrega aos desmedidos prazeres da vida.
Os antagonistas estão frente a frente no grande dia quando o “demônio” será
o promotor, o acusador das almas. Como um jogo sério-cômico, o poema é uma
expressão lutuosa e lúdica de um não saber como se defender de acusações ancoradas
em fatos de uma vida dissoluta:

Que desculpa posso dar,
quando ao tremendo juízo
for levado de improviso,
e o demônio me acusar?
Como me hei de desculpar
sem remédio, e sem ventura,
se for para aonde dura
o tormento eternamente,
ao que morre impenitente
sem confissão, nem fé pura.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 79)
Há na estrofe uma explícita simulação de dor nascida em uma alma que finge-joga com
a angústia de ver-se comovida diante de sua morte iminente, de maneira que trata-se de
jogo lúdico-lutuoso, um lutilúdio, a construção textual gregoriana (ÁVILA, 1994). A
constatação do inescapável destino de ser levado ao “tormento eternamente” perdurador
em momento algum enseja ao menos sombra de propósito de mudança.
A superfície de seriedade do discurso vela uma gargalhada contida pela
ironia de se tratar de uma lamúria falaciosa de quem pouco se importa com as previsões
aparentemente tratadas como sérias:
Nome tenho de cristão,
e vivo brutualmente,
comunico a tanta gente
sem ter, quem me dê a mão:
Deus me chama co perdão
por auxílios, e conselhos,
eu ponho-me de joelhos
e mostro-me arrependido;
mas como tudo é fingido,
não me valem aparelhos 16.

(GUERRA, 1999, v.1, p. 79)
16

Segundo nota de James Amado, “aparelhos” significa “decisões, determinações” (GUERRA, 1999,
p.79).
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Quem, pois, demonstra arrependimento por atos e teme suas consequências ao menos
fala sobre modificação de práticas capazes de levar ao resultado temido. O poema, pelo
contrário, em expressão metalinguística, explicita o fingimento já recuperável como
implícito pelo silêncio sobre transformação de modo de viver e pela admissão de não se
tratar de real confissão de fé.
Sérios arrependimentos e verídicos temores confessados levam à proposição
de fugir de suas causas, à fuga da prática daquilo que os gera, ao contrário do que faz o
texto barroco ao rebaixar o sagrado para configurar uma visão, visão que não é
espiritual. O fingimento em tudo por tudo permeia o poema e perpassa também a
recepção dos auxílios divinos capazes de ajudar a livrar do sofrimento de ver-se a
caminho de condenação divino-luciferina. O império da indiferença está instaurado para
garantir a perpetuação da maneira permissiva de viver, mesmo diante de um Deus
chamando com o propósito de oferecer perdão. Muito distinta é a vivência expressa na
poética expressão da experiência de culpa composta por Paulo para tratar da
discrepância entre o querer e o fazer verificável na experiência cristã. O poema segue:
Sempre que vou confessar-me,
digo, que deixo o pecado;
porém torno ao mau estado,
em que é certo o condenar-me:
mas lá está quem há de dar-me
o pago do proceder:
pagarei num vivo arder
de tormentos repetidos
sacrilégios cometidos
contra quem me deu o ser.

(GUERRA, 1999, v.1, p. 80)
O Deus redentor, por fim, em contraste com o diabo acusador, é um ser desejoso por
perdoar até na última hora do dia de a traidora-traiçoeira morte. o poema dedica versos a
criar uma expectativa de um arrependimento legítimo ao menos na hora da morte...
Mas se tenho tempo agora,
e Deus me quer perdoar,
que lhe hei de mais esperar,
para quando? ou em qual hora?
que será, quando traidora
a morte me acometer,
e então lugar não tiver
de deixar a ocasião,

(GUERRA, 1999, v.1, p. 80)
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... sim pode haver uma chance, até a extrema unção, de um pecador se consagrar para
fugir de se perder... mas:

na extrema condenação
me hei de vir a subverter.

(GUERRA, 1999, v.1, p. 80)
...e assim se acaba o poema sem proposição de possibilidade de mudança: o riso contido
nos lábios presos pela abordagem da questão sacro-santa de maior importância (a
salvação da alma) pode então se soltar.
A aparente expressão de culpa verificada no poema é uma galhofa da
culpabilidade humana criada pela religião para controlar os atos corriqueiros dos
sujeitos, é um jogo lúdico com a emoção penosa de auto-rejeição nascida de um
sentimento de desajuste quanto a práticas subjetivas que quebram normas de condutas
sociais e individuas. Tanto a alma em seu monólogo do poema anteriormente
comentado, quanto a alma em seu diálogo com o demônio do poema abordado a seguir,
de modo algum cometem infrações involuntárias de quebra de quaisquer normas; antes
seu prazer está em se deleitar dia e de noite na lei de se deixar levar pelos prazeres
terrenos e neles meditar nos poemas inteiros. Há, nas estrofes, somente uma aparência
de um sentimento de putatividade por delitos: é irônica paródia das previsões bíblicoreligiosas relativas ao advento de juízos divinos aos seres humanos após sua morte.
Para construção do poema anterior e do comentado a seguir, desde já
apresentado, o poeta jogador segue a regra de simular comoção quanto a si, nascida ao
ver-se em desajuste para dissimular o gozo de viver de modo dissonante ao ideal sócioreligioso. A admissão de entrega à destruição futura, promovida por Deus e pelo diabo,
em versos de uma alma que faz confissão de sua culpa, mas que permanece inerte
quanto a qualquer movimento de mudança para escapar de punição por ela causada, de
um juízo supostamente certo, explicitamente recuperáveis no texto, é de culpa fingida:

eu ponho-me de joelhos
e mostro-me arrependido;
mas como tudo é fingido,
não me valem aparelhos.
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Essa fácil constatação é obstáculo para uma leitura do poema enquanto parte de obra em
que “o código de preceitos se enrijece com vista à transgressão cujo fantasma ronda
obsedante a alma do pecador” e enquanto expressão de “desejo negado e repressão
infeliz”, enquanto fruto de um viver que “vexa e oprime a consciência”, tal qual defende
Bosi (1992, p. 115-116) ao citar o fragmento. Os versos não são de um cordeiro mudo
enviado ao matadouro sem sequer abrir a boca para se defender, recitando poema
somente para descrição de fatídico destino; são versos de homem indiferente a
julgamentos previstos pela teologia católica sem sequer temor de fazer simulação
cômica do evento escatológico de julgamento para salvação e danação das almas.
Considerar a presença do diabo na poesia de Gregório de Matos implica
deparar-se com uma voz paródico-tentadora. As referências a esse personagem
apresentam oscilações em relação ao ensinamento da Bíblia cristã: aproxima-se e afastase de suas representações construídas pelos autores bíblicos do Novo Testamento. O Pai
Criador do universo divide espaço com o inimigo humano universal no poema seguinte,
situado dentre os tecidos para Os homens bons, homenageados às avessas na Crônica do
viver baiano seiscentista, mais especificamente como as Pessoas muito principais da
cidade da Bahia. Ocorre, no poema, de ser dada voz ao demônio para construção de
diálogo cujo resultado esperado por um leitor piedoso é o de uma peleja para seduzir
uma alma “cristã resistindo às tentações diabólicas”, enquanto ela clama por Deus; mas
não é esse o ocorrido:

Alma
Se o descuido do futuro,
e a lembrança do presente
é em mim tão continente,
como do mundo murmuro?
Será, porque não procuro
temer do princípio o fim?
Será, porque sigo assim
cegamente o meu pecado?
mas se me vir condenado,
Meu Deus, que será de mim?

(GUERRA, 1999, v.1, p. 73)
A explícita apropriação do léxico bíblico-religioso jamais pode ser ignorada por quem
se dedica a observar a linguagem gregoriana com a intenção de dar conta de estudá-la.
Spina (1995) destaca a ocorrência de tupinismos, africanismos, arcaísmos, além de
termos chulos e de gírias na obra poética do artista considerado por Campos como
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“maior poeta barroco” do Brasil e “um dos maiores” da literatura nacional (CAMPOS,
1989, p. 35) e a quem talvez ninguém o tenha superado na sátira em “toda a América
Latina” (CAMPOS, 1995, p. 12). Os estudiosos, porém, silenciam quanto à ocorrência
do léxico de origem bíblica na poesia do escritor um dia degredado para Angola como
ápice de perseguições e desavenças, talvez não somente por sua língua luciferina ferir
seus acusadores, mas também por ser de dessacralizante declamação de textos sagrados.
Para comentar sua escolha pela palavra alma para sua tradução transcriadora do mais
barroco dos textos, o Eclesiastes, Campos (2004, p. 122) afirma que sublinha para alma
“uma conotação ligada à séde das „emoções‟, dos „apetites‟”, assim como pode
significar “si mesmo”, o homem como um todo. Seja qual for dentre essas a acepção
mais adequada para “alma” no texto de Gregório de Matos, o certo é que se vê um
personagem, pensando consigo mesmo, em simultânea busca por Deus e com
concomitante influência do diabo sobre seus pensamentos, a respeito de sua experiência
com os prazeres do mundo.
O anseio da alma e o incentivo do demônio estão em harmonia, não em
conflito, mas ela apresenta-se na dual condição de entrega deliberada ao seguir
“cegamente pecando”, associada ao sentir temor, causado por crer em possíveis
consequências de seu proceder. A expressão de tom bíblico “do princípio o fim” da
composição da estrofe expressa um prognóstico de futura danação, antecedente às
seguintes palavras de sedutora persuasão do demônio:

Demônio
Se não segues meus enganos,
e meus deleites não segues,
temo, que nunca sossegues
no florido dos teus anos:
vê, como vivem ufanos
os descuidados de si;
canta, baila, folga, e ri,
pois os que não se alegraram.
dous infernos militaram.
Bangüê, que será de ti?

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 73-74)
Para a alma, a tentação não consiste em se sentir persuadida a fruir o prazer secular de
possuir os bens materiais, a pompa dos poderosos, apresentadas a Cristo no alto do
monte para onde o diabo o levou depois de seus dias de jejum no deserto (BÍBLIA DE
JERUSALÉM. MATEUS. 4:1-17). As vivências postas em evidência pelo tentador
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Demônio do poema são as do prazer mundano de se entregar ao riso, ao deleite da
alegria festiva, em substituição ao comedimento introspectivo da vida religiosa. A
solene abstinência do carnaval em vida (concretizada por um não entregar-se sem
medida ao cantar, bailar, folgar e rir), equivale a não ter vida em abundância, redunda
em infernal escolha.
Ao contrário da absoluta impaciência dolorosa do duvidoso Jó diante da
injustiça de lhe haver sido subtraído todo deleite de vida sem qualquer razão admissível,
posto que suas desgraças, como não o sabia o miserável homem, fora fruto de uma
disputa entre o sádico Yahweh e o audaz Satanás; a alma sofre, finge sofrer, em vida
eterna insolucionável angústia de dúvida quanto a entregar-se ou não ao deleitoso prazer
de viver livremente, em favor do que atua o demônio. Enquanto, na dramatização, o
diabo se faz presente em voz, Deus aparece somente na expressão irônico-cômica da
alma, entregue deliberadamente ao pecado, mesmo em seu clamor culposo: é uma
imagem do inferno cristão às avessas, pois o diabo oferece não dor, mas prazer à alma
pseudo-sofredora ou sofredora senão apenas do medo de um possível futuro de castigo.
Como em Gregório de Matos “tudo é fingido”, até o diabo finge enganar, pois convida à
elevação da alma ao enganoso estado de plenitude para futura descida ao inferno, com a
paradoxal advertência de que são enganos os seus convites.
Gregório de Matos, no pós-medievo, apresenta as marcas da apropriação
paródica do legado bíblico-religioso, relido sob os ares de retorno do clima medieval
típico de sua época. A herança teológico-doutrinal-catequética manifesta-se no texto
pela construção de um diálogo de uma alma vivente com um seu daimon (ela não
consegue vê-lo, mas pode ouvi-lo, sem conseguir distinguir, talvez, se se trata de sua
voz ou da dele), transnomeado em demônio, conforme a tradição católico-cristã o
realizou. A alma dirige-se a Deus, mas quem a ouve é o demônio:

Alma
Se para o céu me criastes,
Meu Deus, à imagem vossa,
como é possível, que possa
fugir-vos, pois me buscastes:
e se para mim tratastes
o melhor remédio, e fim,
eu como ingrato Caim
deste bem tão esquecido
tenho-vos tão ofendido:
Meu Deus, que será de mim?
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(GUERRA, 1999, v. 1, p. 74)
A exaltação a Deus como criador se dá não para a alma esboçar sequer uma sombra de
real submissão piedosa por desejo de mudança de postura diante da vida, mas ela para
igualar-se em postura ao primeiro dos homens homicidas, conforme a leitura normativa
para o episódio em que o primeiro filho de Eva se deixa envolver pelas diabruras de
Javé, registrada no relato de Gênesis (BÍBLIA DE JERUSALÉM. GÊNESIS. 4:1-16): o
Deus não definiu qual oferenda lhe agradaria; não explicou para Caim a razão de seu
desagrado; tratou o irmão preterido de modo enigmático. O relato bíblico
antigotestamentário do primeiro dos assassinatos pode ser lembrado pelas palavras de
Jesus (BÍBLIA DE JERUSALÉM. JOÃO. 8:44) ditas quando o Messias na narração
novotestamentária refere-se ao diabo como assassino: o anjo caído seria o pai da
mentira e homicida desde o princípio.
Deus é apresentado como responsável por predestinar a sorte humana para a
redenção sobre o pecado. O poema, porém, não exalta o criador, faz contraponto à
confissão piedosa, admite o fato de a alma se destinar para longe da salvação. A alma
percebe-se destinada ao céu (seria o terceiro, para onde foi levado em espírito o
apóstolo Paulo?), no sentido de um lugar preparado por Deus para habitação das almas
não tragadas pelo demônio, mas nota a si mesma em marcha contrária a alcançá-lo. Ao
demônio resta tão somente reiterar a alegria de um viver entregue ao cantar como bem o
deseje a alma vivente, uma apologia à construção de um viver alheio às possibilidades
de perder ou ganhar um lugar no céu ou no inferno, um viver para além do bem e do
mal:
Demônio
Todo o cantar alivia,
e todo o folgar alegra
toda a branca, parda e negra
tem sua hora de folia:
só tu na melancolia
tens alívio? canta aqui,
e torna a cantar ali,
que desse modo o praticam,
os que alegres pronosticam,
Bangüê, que será de ti?

(GUERRA, 1999, v.1, p. 74)
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O tentador assume, então, o mero papel de validar o modo como a alma conduz sua
vida, apresentando as vantagens de viver sob a força da alegria. Como uma instância
jurídica em ação para defesa da liberdade, fruída no levar vida regalada em detrimento
do temor, nascido da previsão de possíveis consequências. O diabo, pelo elogio à
recompensa imediata de fruir como bem deseje os prazeres da liberdade, apresenta
contrarrazões para rechaçar os motivos de inquietação apresentados nas supostas
confissões de angústia.
A alma apela para o símbolo maior de punição advinda da permissividade
humana de saciar seu desejo de saber, de poder, de ser: temerosa de fruir para depois
sofrer punição, simula impossibilidade de algo fazer para não se lançar à entrega dos
deleites apresentados pelo demônio e apela para a crucificação. A remissão gregoriana
ao episódio do Calvário é realizada para representar um ideal do modo de estar no
mundo não atingido pela alma – de fato, sequer buscado. O texto se limita a se referir ao
episódio do Gólgota para expressão de uma futura culpa gerada pelo não alcance de um
ideal de ser humano à altura do abnegado Filho do homem, entregue à crucificação, ao
sacrifício evangélico. O poema termina por apresentar o fracasso ocorrido mediante a
inequívoca incapacidade de a alma se ajustar aos padrões de quem se submete à perene
lembrança de um ideal de vida de modo redentor, alinhado a altíssimo padrão de
abnegação humana. Javé fora o Deus ideal para as almas viventes, nos tempos bélicoimperialistas do povo israelita; Jesus representa o Ideal para a alma, nos seus momentos
de angustiante culpa do povo cristão. Refletindo em sua consciência, o personagem
busca escapar de julgamento divino-demoníaco:
Alma
Eu para vós ofensor,
vós para mim ofendido?
eu já de vós esquecido,
e vós de mim redentor?
ai como sinto, Senhor,
de tão mau princípio o fim:
se não me valeis assim,
como àquele, que na cruz
feristes com vossa luz,
Meu Deus, que será de mim?

(GUERRA, 1999, v. 1, p.74-75)
A alma quer mesmo deixar-se levar pela entrega desmedida aos deleites ao alcance de
seu uso, enquanto ao demônio cabe prosseguir com as promessas de mais prazer e de
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mais ainda ser válida a fruição quando da força da juventude em sua sede
demasiadamente humana de mais viver:

Demônio
Como assim na flor dos anos
colhes o fruto amargoso?
não vês, que todo o penoso
é causa de muitos danos?
deixa, deixa desenganos,
segue os deleites, que aqui
te ofereço: porque ali
os mais, que cantando vão,
dizem na triste canção,
Bangüê que será de ti?

(GUERRA, 1999, v. 1, p.75)
O poema simultaneamente admoesta a alma para fruir a vida e apresenta uma alma com
ciência do juízo divino passível de atingi-la caso tenha uma vida de permissividade. Na
“flor dos anos”, nos dias do júbilo da juventude, não haveria, na concepção demoníacogregoriana, espaço para amargura de uma vida temerosa de fenecer em um futuro de
danação. Espanta-se o demônio diante da angústia confessada pela alma, advinda de um
simulado senso de autopunição pelo apreciar os prazeres.
Alma
Quem vos ofendeu, Senhor?
Uma criatura vossa?
como é possível, que eu possa
ofender meu Criador?
triste de mim pecador,
se a glória, que dais sem fim
perdida num serafim
se perder em mim também!
Se eu perder tamanho bem,
Meu Deus, que será de mim?

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 75)
A alma cuja voz se ouve pela leitura do poema não tem sua constituição com reverente
precisão dogmática em relação às informações bíblicas, mas faz uma livre apropriação
da literatura sacralizada. A Bíblia, no discurso de Ezequiel, em poema aplicado pela
tradição católico-cristã à queda de Lúcifer, segundo a Nota da Escola Bíblica de
Jerusalém (BÍBLIA DE JERUSALÉM, p. 1520), retrata o anjo rebelde como um
“querubim cintilante”, o poema registra “serafim”, antes de contra Deus voltar-se,
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segundo lê o texto a tradição cristã, desde quando passa a construir Lúcifer como anjo
caído personificador do mal.
O demônio chega à poesia gregoriana como uma metáfora da ânsia humana
pelo usufruto dos prazeres carnais, pode-se dizer, a partir desse diálogo dramáticodramatizável de uma alma com o demônio. O poema faz a desconstrução de um
universo social marcado por um discurso de elogio à resignação temerosa dos sujeitos
frente ao prazer devido ao medo de enfrentar a dor de ser dissonante em relação ao ideal
de homogeneidade estabelecido pelo poder institucional em ação na atmosfera da
Contrarreforma. Pelo texto, percebe-se uma expressão de auto-conhecimento e de autoaceitação, explicitada pelo cômico jogo lúdico com ocultações, segredos, pecados de
uma alma se desvencilhando desses pesos, se isentando de qualquer propósito de
submissão, erguendo-se com um discurso de auto-conhecimento e de ironização lançada
contra as coerções com as quais se depara.
Consta, na última estrofe, como o demônio ergue a palavra final em franco
ataque aos males interiores simuladamente experimentados pela alma em sua sede
insaciável e insaciada de viver:

Demônio
Se a tua culpa merece
do teu Deus a esquivança
folga no mundo, e descansa,
que o arrepender aborrece:
se o pecado te entristece,
como já em outros vi,
te prometo desde aqui,
que os mais da tua facção,
e tu no inferno dirão,
Bangüê, que será de ti?

(GUERRA, 1999, v. 1, p.75)
O demônio encerra sua pendenga com a alma, estabelecendo duas relações condicionais
cuja implicação consiste sempre em razão para reprovar qualquer expressão de senso de
desajuste sentido por quem se entregue à vida. Ou Deus levará nada em conta e o
arrepender-se é tão somente um aborrecer humano desnecessário; ou o destino certo há
de ser mesmo o inferno para todo homem e nada há para ser feito. Conforme se percebe,
a relação tautológica das palavras do demônio tem sempre como resultado a inutilidade
de a alma se angustiar pelo que quer que seja.
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O fato de Deus se esquivar do aborrecimento de dar ouvidos às confissões
de culpa sofrida pela alma e o fato de o pecado vir a entristecer a alma são condições
suficientes para a alma se lançar aos prazeres e, respectivamente, para ela ser lançada no
inferno. A entrega à folga no mundo, assim como a promessa de ver lançada no inferno
da lamentação, como incentiva e garante o demônio à alma, são condições necessárias
provenientes da esquivança de Deus e do entristecimento possivelmente experimentados
pela alma. As relações lógicas em tom cultista e conceptista, construídas pelo demônio,
implicam a defesa da normalidade na presença de dualidade no drama humano frente às
pressões sócio-coercitivas, caras ao regramento das propensões humanas naturais à
castração da fruição. Bem diferente da verdade monológica dada pela religião é a
verdade apresentada pelo demônio à alma.
Poder-se-ia imaginar uma encenação para o dramático diálogo: uma alma
vivente, um “homem-hÚMUS”, (segundo chamou Deus, na tradução de Campos (2004)
em seu Tríptico bíblico, o primeiro homem, o Adão bíblico), angustiadamente orando a
Deus, em um tom de “peco, mas não gosto”, embora prossiga pecando; enquanto o
sedutor somente se deleita em convalidar os atos para completar a cena sem a almahomem saber o quanto satisfaz ao sadismo diabólico sua expressão de íntimo estado
espiritual de cisão religiosa e de entrega deliberada ao viver, mesmo que seja tudo
fingido. O demônio, nesse exercício de imaginação interpretativa, também não saberia o
quanto sua interação com a alma se constitui cômica. A ironia dramática recuperável em
Gregório de Matos depende de um exercício de imaginação capaz de perceber uma
oração mais engrandecedora do demônio do que de Deus. Um demônio, ou o demônio,
invisível, suspenso no ar, soprando ao ouvido da alma vivente, falando-lhe ao íntimo do
coração, enquanto ela resiste a si, a uma parte de si, ao seu daimon, responsável por
mostrar-lhe tão somente verdades sobre as possíveis implicações de sua forma de estar
no mundo. A alma, incapaz de entender a si mesma e ao acontecimento no qual está
envolvida, é perfeitamente compreendida pela plateia expectadora de seu dramasofrimento dramatizado, por quem a imagine vivendo a experiência apresentada no
texto. O demônio, numa leitura assim, mais mostraria sua face cômica de aliciador
trapaceiro e sedutor, em regozijo por ter sob sua influência uma alma entregue por si
mesma aos deleites gozoso-diabólicos da vida, do que uma face má, assustadora. Podese perceber assim, um Mefistófeles, incentivando a satisfação dos desejos de uma alma
fausta de prazer na obra de Gregório de Matos, sentindo o deleite de ver seu pactante
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entregue aos deleites, embora supostamnte atingido por medo dos atos, das experiências
vividas.
Uma leitura dos poemas de Gregório de Matos nascida dos olhos de quem
conheça, ainda que minimamente, a história ocidental político-religiosa da construção
de Deus e do diabo, não os inscreve nela para confirmar a constituição de tais
personagens elaborada pelos interesses de ordem econômico-religiosa do cristianismo,
mas como textos criativos em que surgem recriadas. Não obstante essa escrita da
contraordem em relação aos poderes estabelecidos, a obra do poeta não faz desmonte
corrosivo das letras sagradas (com base em que ocorre a constituição histórica de Deus e
do diabo), nem dos textos hebraicos do passado mais remoto da elaboração bíblica, nem
dos de elaboração mais recente como resultado de reescritura desses ao modo de maior
adequação aos interesses do cristianismo. Na retomada-reescritura em que se constitui a
Bíblia, nascem concepções de Deus e do diabo, personagens de que se apodera Gregório
de Matos para efetivar seu ato de criação em canto paralelo às Escrituras hebraicas e
cristãs, em um exercício de recriação em nada diferente dos ocorridos ao longo da
história, senão pelo fato de não se verificar interesse de dominação, de controle seja de
ordem estatal, seja de ordem religiosa.
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3 O ECLESIASTES NOS POEMAS DE GREGÓRIO DE MATOS
Benesse alguma para o homem § fora comer e beber §§
E fazer ver à sua alma § a benesse § no afazer
§§§
Também isto § vi em mim
§§
que § isto § é da mão de Elohim
(ECLESIASTES. 2:24)

Nas terras americanas do Brasil colonial, um poeta parodia a Bíblia para
expressar sabedoria em versos sobre como deve o homem conduzir-se em sua trajetória
para atingir uma plenitude de viver. Um leitor de seu trabalho sente a necessidade de
recorrer ao Livro Sagrado para perceber não somente suas paródicas referências a
homens e a mulheres, assim como a Deus e ao diabo, presentes nas narrativas sagradas,
como também para recuperar a sapiência milenar de que lança mão para compor
sonetos. Gregório de Matos não se limita a referências e analogias a narrativas e
personagens bíblicos, pois procede a elaboração de poemas tidos como religiosos ou
como filosóficos, nos quais se recupera a sabedoria do Eclesiastes. O poema sapiencial
é tomado pelo escritor baiano para ter reelaborada sua expressão de uma sabedoria
milenar, articulada em discurso de expressividade literária singular dentre os textos
escolhidos para fazer parte do cânone sagrado, pois nenhum outro é tão humano, tão
fragmentário e contraditório quanto o das palavras atribuídas ao rei Salomão. Chama-se
Qohélet o homem que relata suas vivências convertidas na sapiência apresentada no
texto bíblico, cujas concepções de homem e de vida estão em poemas da obra do
parodista baiano.
O gozo do presente (fruído pelo homem com o comer, com o beber, com o
fazer ver à sua alma os prazeres da vida) é o motivo poético principal dentre os
desenvolvidos reiterada e fragmentariamente no poema canônico. Elohim, o Deus
coexistente com Iahweh nos textos da Bíblia hebraica, entrega aos homens diariamente
oportunidades de fruição, às quais devem, como gesto de sabedoria, abraçá-las, a
despeito de sua transitoriedade. Todo homem deve lembrar-se sempre de que é pó e de
que para se tornar pó se destina, diz o Qohélet bíblico e repete o poeta barroco. Inexiste
qualquer bem-estar, qualquer felicidade, qualquer benesse para o homem, além da de
usufruir os bens mais imediatos da vida, além da de realizar seus afazeres corriqueiros,
ensina o poema bíblico e reitera a poesia barroca. O Sapiente Pregador viu em si o fato
de que advém de Elohim esta ambígua realidade: de um lado, é de Deus a permissão
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para o homem viver intensamente a fruição de cada um de seus dias; por outro, também
é de Deus o desengano sobre qualquer recompensa para além da de viver
prazerosamente as triviais experiências cotidianas. “Aproveite o dia”, recomenda
Elohim ao sapiente poeta: “o pensamento do Qohélet é claro, quando não se permite que
preconceitos teológicos posteriores venham obscurecê-lo: ele nega que o prazer seja um
objetivo adequado na vida, num sentido absoluto ou filosófico; mas este permanece o
único programa prático para a existência humana” (GORDIS apud CAMPOS, 2004, p.
122). No poema do sábio colecionador de provérbios, em sonetos do cantador baiano
parodiador da Bíblia, Deus é um ser transcendental, situado sempre acima das questões
humanas, por isso sem envolvimento direto com elas, senão por meio de ensinamentos
ou de alguma intervenção absolutamente incompreensível. Chama-se Elohim, a
divindade que ensina ao sapiente como bem viver, um Deus bem diferente do Yahweh
das narrativas de guerra, dos salmos, das contendas bíblicas.
A apropriação gregoriana especificamente do Eclesiastes é o tema deste
capítulo, elaborado a fim de comentar seis sonetos de Gregório de Matos que tematizam
motivos poéticos presentes no poema sapiencial bíblico, depois de registrar uma breve
apresentação crítico-literário da composição poética atribuída a Salomão. Nesses
poemas, o escritor barroco revela-se um parodista prototípico da acepção etimológica de
canto paralelo: quem sabe, se não se revela até um transcriador, um poeta tradutor, do
discurso sapiencial bíblico? Objetiva-se, com as páginas seguintes, demonstrar quão
fecunda pode ser a leitura dos poemas gregorianos com um olhar guiado assim por tal
hipótese. Na epígrafe a esta seção, o tradutor do texto bíblico mantém o nome divino
Elohim com grafia mais próxima do hebraico por questões poéticas (CAMPOS, 2004, p.
114) e revela também a existência de uma construção histórico-literária, encoberta aos
olhos do leitor dogmático das Escrituras Sagradas. O Deus único da doutrina mosaica é,
em verdade, em verdade, diga-se, multifacetado, plural, se se avalia sua natureza tal
qual manifesta em cada livro do cânone bíblico. Gregório de Matos toma os motivos
poéticos do Eclesiastes para desenvolver sonetos: o fragmento em epígrafe traz em si
três tópicos bíblicos tomados pelos poemas gregorianos: o homem é, por excelência,
frágil e nada leva da vida; tudo quanto o homem tem é transitório; Elohim tem seus
próprios desígnios.
Trabalho de poeta cuja vida é espantosa por demais, a obra de Gregório de
Matos é sua biografia, é o registro do viver de um leitor-escritor cuja existência dedica
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ao trabalho criativo-intelectual. Pode-se, pois, forjar um simulacro de leitura, uma
ficção interpretativa, para associar o fato historiográfico de o poeta barroco passar seus
últimos dias na cidade do Recife com sua apropriação do Eclesiastes para elaboração de
sonetos, em razão do fato de seus textos não serem datados. Além do mais, imaginar
poemas filosófico-sapienciais do legado gregoriano como sendo compostos no período
de maior maturidade etária do escritor age em favor de uma leitura crítico-criativa,
conforme se faz breve e pontualmente a seguir, para poemas gregorianos comentados
nesta seção, à luz da suposição fictícia de que sejam resultantes de trabalho literário da
fase mais avançada em anos da trajetória do poeta.
A capital pernambucana recebe o poeta baiano numa época em que se
recupera, com franco desenvolvimento econômico, dos conflitos bélicos empreendidos
para expulsão dos holandeses, em favor do que se deram o longo trabalho diplomático
realizado pelo Padre Antônio vieira e os longos anos de inúmeros combates náuticos
promovidos por D. João IV (CALMON, 1981). A expulsão dos holandeses faz nascer
um primitivo sentimento de nativismo, por certo bem correlacionado com o espírito da
sátira-paródia gregoriana, expressão de nacionalismo não ufanista de um poeta que
cantou sua realidade local sem encobrir-lhe os dissabores de sua condição colonial, que
compôs versos sem deixar de sintonizar as letras vernáculas com o sabor da literatura
universal. Aspecto dessa articulação do local com o universal em literatura é sua paródia
da Bíblia, é a retomada das palavras sapienciais, autorizada pela leitura de sonetos seus
Já estava na obra do poeta da Bahia, radicado no Recife ao fim de sua vida, um
sentimento de afeição pela pátria antes de os pernambucanos se unirem para expulsão
dos estrangeiros,

gênese desse

“espírito

nativista

capaz

independência,

de

reinvindicações inesperadas, de afirmações definitivas” (CALMON, 1981, p. 717-718).
Ao se repatriar na capital pernambucana, onde o escritor, após degredo para
Angola, chega para encontrar uma próspera cidade do Recife em sua fase pós
dominação holandesa (PERES, 2004), o literato vive seu fim em uma atmosfera
receptiva para sua visão do Brasil, para sua poesia. O poeta é tão bem recebido, mesmo
estando em condições humanas maltrapilhas, que o governador Caetano de Melo de
Castro “deu-lhe uma bolsa farta para as primeiras despesas” (CALMON, 1983, p. 193).
Quem sabe se ter sustento livre de trabalho não permitira ao poeta elaborar expressão
literária de maior maturidade? Com essa ficção, de modo algum, se defende uma fusão
vida-obra para estudar Gregório de Matos, pretende-se tomar o fato de o poeta haver
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elaborado poemas de sabedoria como um pretexto para pontuar notas históricobiográficas relacionadas com o fazer poético gregoriano, enquanto se comenta seus
versos em associação com os versículos do Eclesiastes.
Ao pensar sobre a sua relação com a vida e com Elohim, o Qohélet ergue
discurso para ensino de que é na consciência vivíssima da morte que o homem encontra
o sentido a ser seguido por sua vida. Conceber, assim, a queda no inexistir torna a
dimensão tradicional da religião católico-cristã ausente de sentido por retirar-lhe o
poder de gerar temor da morte e resgatar a mais íntima dimensão da religiosidade: a do
humano em contato com o divino, enquanto é ser em vida. O discurso sapiencial do
Eclesiastes é “poesia em que a crença dogmática na vida imortal se desvanece” (IVAN
DA SILVA, 2009), diga-se assim para empregar-se palavras do professor Francisco
Ivan da Silva, originalmente ditas sobre os poemas augustos de Augusto dos Anjos dos
deuses e dos diabos. As palavras do Eclesiastes revelam que nem a alegria, nem a
felicidade cabem plena e perenemente neste mundo de desventura: expressão típica do
desengano do século barroco responsável por marcar a obra gregoriana.
A primeira tradução em língua portuguesa para o Eclesiastes – único livro
bíblico vertido para o português à época da Reforma Protestante – foi realizada pelo
humanista Damião de Góis e publicada em 1538 (GÓIS, 2002). A edição do estudioso
português ficara esquecida, desde a sua publicação, até ser encontrada casualmente no
ano 2000, quando o pesquisador britânico T. F. Earle dirigiu-se ao Codrington Library
do All Souls College nos Estados Unidos, a fim de conferir a versão da obra De
Senectute, de autoria de Cícero (106-46 a. C.), traduzida também por Góis. O intelectual
português desejava disseminar as ideias céticas do Pregador na sociedade de sua época
como meio de burlar a censura oficial à versão portuguesa do livro bíblico (GÓIS,
2002). A tiragem de exemplares do Eclesiastes sob a tradução de Góis propiciou um
marco de encontro transcultural da literatura hebraica com as letras portuguesas.
Séculos depois daquela primeira tradução em língua vernácula, resultante do
trabalho intelectual de Damião de Góis, o poeta Haroldo de Campos (2004) empreende
nova tradução em português para o Eclesiastes, publicada em 2004 sob o título Qohélet:
O-que-sabe. O poeta brasileiro elabora um texto cuja proposta é a de apresentar maior
condensação poética e maior proximidade relativa ao hebraico, se comparado com as
traduções precedentes, advindas depois da de Damião de Góis (2002), para a
disseminação da Bíblia no Novo Mundo. Campos (1996) declara haver enfrentado os
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limites da traduzibilidade ao apresentar-se como “tradutor-transcriador [...] coreógrafo
da dança interna das linguagens, que se encaminham para um ponto de afinidade
eletiva [negrito do original]”, quando comenta sua versão do texto bíblico, elaborada
como foi para encenação teatral17 (CAMPOS, 1996, p. 101 e 104). Nota-se como os
homens dedicados à arte verbal e à reflexão artístico-humanista percebem sua realidade:
há entre eles sincronia de interesses (não por acaso, Góis (2002) e Campos (2004)
voltam seus olhares para o Eclesiastes). Como manifestação literária da integração do
cânone ocidental, e ainda que fosse apenas por essa razão, estudar academicamente o
livro do Eclesiastes é tarefa pertinente, pois seu surgimento como objeto artístico está
na gênese sócio-literária do Ocidente e seu ressurgimento firma ponto na
contemporaneidade. O fato de o poeta do barroco brasileiro haver lançado mão do
poema bíblico para compor sonetos torna o estudo das palavras sapienciais bíblicas
ainda mais instigante para quem tenha interesse por literatura.
No ensaio analítico de introdução ao seu Qohélet: O-que-sabe, Campos
(2004) apresenta seu posicionamento relativo aos aspectos polemicamente ressaltados
por quem se propõe a estudar o poema sapiencial. Campos (2004) lança a questão
Qohélet: Poema Obscuro? para discutir possíveis razões de o texto bíblico ser de difícil
leitura pelas “reconhecidas descontinuidades e obscuridades” do desenvolvimento de
sua pregação (CAMPOS, 2004, p. 23). Além de destacar a possibilidade de múltiplos
autores e de inserções de fragmentos, de acréscimos posteriores ao procedimento de
elaboração poética “para maior viabilidade canônica”; o tradutor brasileiro apresenta a
especulação de uma “origem tradutória (melhor dizendo uma ausência de origem
enquanto carência de original)”, restando apenas uma tradução para o hebraico de
remota composição supostamente feita em aramaico como alternativas para explicar “as
dificuldades e truncamentos da escritura qohelética” (CAMPOS, 2004, p. 23). A
“visada” do Qohélet “não é o pessimismo, mas a lucidez, não o abstrato, mas o
concreto” (MESCHONNIC apud CAMPOS, 2004, p. 23), relatada em uma
complexidade de sorte que “a unidade do livro advém de seu estilo oscilante”
(CHOURAQUI apud CAMPOS, 2004, p. 23). Na ordem da contraordem, na ordem da
desordem, na organização desorganizada do discurso sapiencial eclesiástico de
Nota registrada em ensaio de Haroldo de Campos esclarece o seguinte: “A peça „A cena da origem‟, dirigida por Bia Lessa, com
participação das atrizes Giulia Gam e Bete Coelho, da modelo Tânia Nomura, dos cantores Lucila Tragtenberg, Baldur Liesemberg
e David Kulloch, música do compositor Lívio Tragtemberg, foi documentada em vídeo por Gil Hungria e Cássio Maradei, a partir
da encenação ocorrida em São Paulo, no Teatro MARS, 1989. Os textos bíblicos, em trans-criação de Haroldo de Campos, foram
publicados em Qohélet / O-que-sabe (Eclesiastes), São Paulo, Perspectiva, 1990 e Bere’shith / A cena da origem, São Paulo,
Perspectiva, 1993” (CAMPOS, 1996, p. 104).
17
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antiproverbialidade, opositora da hegemônica sabedoria de sua época, há sempre um
propósito guardado pelos recônditos da construção textual de subversão dos valores
relativos à ordem e à desordem (WILLIAMS, 1997, p. 286).
A pregação do Qohélet é um trabalho de literato cuja complexidade verificase desde o seu título. Bloom (2009), ao refletir sobre o poder da sabedoria entre os
hebreus, faz observações ao termo Eclesiastes:
A tradução alexandrina do texto da Bíblia, a Septuaginta, verte a
palavra Koheleth na forma ekklesiastes, que significa “congregação”.
Koheleth, evidentemente, significa “orador” ou “pregador” que se
dirige a uma assembléia ou congregação (BLOOM, 2009, p. 35).

Humberto Eco (2007) recupera passagens do percurso trilhado pelo nome
do texto de palavras sapienciais, supostamente salomônicas, para chegar aos dias de
hoje e assim o avalia:
O título original hebraico é Qohèlèt [...]. Poderia ser um nome próprio,
mas remete ao étimo qahal que significa „Assembléia‟. Assim,
Qohèlèt poderia ser aquele que fala na Assembléia dos fiéis. Como o
termo grego para Assembléia é Ekklesia, então Eclesiastes não é má
tradução” (ECO, 2007, p. 212).

O título do Eclesiastes é nome polissêmico criador de uma expectativa de
seriedade a ser verificada na composição: do hebraico Qohélet para o grego ekklesía,
chegando a Ekklesiastés, o nome Eclesiastes, em sua origem, significa Pregador,
Colecionador de Provérbios, Sábio, Velho, Sapiente (CAMPOS, 2004, p. 19). Em seu
ensaio sobre Inter-e-intratextualidade no Eclesiastes, Campos (2000) reflete mais
detalhadamente sobre a palavra Qohélet:
Tratar-se-ia de um particípio no feminino do verbo qahal, cujo
significado derivaria da idéia de „reunir‟, donde uma das possíveis
traduções: „coletor de sentenças‟ [...]. Para São Jerônimo, que se
inspira na tradução grega chamada septuaginta, ou dos LXX, o
equivalente latino seria concionator, „orador que fala numa
assembléia‟. Observe-se que a desinência feminina da palavra (-et)
estaria indicando, antes, a função do que o seu exercente [...]. O termo
também se poderia traduzir por „Assembléia‟, e neste caso seria uma
designação metonímica de seu portador: aquele que a reúne ou a ela se
dirige, o homem da Assembléia, ou simplesmente „O assembléia‟ [...].
Lutero, na esteira dos LXX e da Vulgata, retendo do Ekklesiastés
grego a idéia de um pregador que fala perante uma assembéia
(ekklesia), adotou o equivalente alemão Der Prediger. Mas, [...] há em
Eclesiastes, e nos conceitos que lhe são afins, um „odor de igreja‟ –
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diríamos, uma Cosmese cristianizante – que não convém ao semítico e
heterodoxo livro sapiencial. A raiz k-h-l, existente em árabe, admite
que haqqohélet seja lido como „O Velho‟, aquele que amadureceu na
prática da vida (do árabe kuhúlah, „idade madura‟). Teríamos assim,
[...] uma „palavra-palimpsesto‟, hebraico-árabe. E poderíamos
imaginar o Velho „como um stáretz russo, um sapiente venerador‟.
Donde minha adaptação, que recorta o perfil fonossemântico da
palavra, transpondo-o para um nome-sintagma, de sabor popular: „Oque-sabe‟ (aquele que sabe das coisas...) (CAMPOS, 2000, p. 97-

98).
A marca de seriedade sapiencial do título do discurso do Pregador, perceptível em toda
sua evolução etimológica, justifica-se pelo fato de que suas palavras eram recitadas nas
sinagogas durante a celebração das festas religiosas significativas do calendário judaico:
Páscoa, Pentecostes, Nove de Ab, Tabernáculos e Purim 18 (SCATOLIN, 2008, p. 25).
Em seus poemas em que se recupera a sapiência do Pregador, aprendida com Elohim,
como pré-texto, o parodista não manifesta galhofa ou desmonte risível nem do texto
bíblico nem das leituras normativas; mas mostra uma séria reflexão sobre a vida,
nascida de uma mente sábia por ser experiente.
Apresentado assim o poema bíblico, é momento de demonstrar o fato de o
controverso Eclesiastes: O-que-Sabe, Qohélet, o discurso do Pregador colecionador de
provérbios, ter presença na poesia do homem de anos, do cantador e tocador das casas
de respeitadas ricas famílias recifenses (CALMON, 1983, p. 193). No desenvolvimento
paródico de sonetos sobre a fragilidade humana; sobre a inconstância dos bens da vida e
sobre a imperscrutabilidade dos desígnios divinos, o parodista bíblico retoma o
Eclesiastes. O grande poeta laçou-se à sua empreitada de construir poemas para alcance
da grande poesia, consistente no tecer textos que deverão trazer aos olhos do leitor os
importantes temas do humano: o destino, a morte, a eternidade, o universo, a solidão.
Gregório de Matos expressa em sonetos a reflexão poético-sapiencial do Eclesiastes
sobre a fragilidade do ser humano e sua finitude. Certamente, o texto empregado como
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Segundo o Dicionário Vine, o termo Páscoa não é de origem cristã, “designa um dos títulos da deusa
caldéia, a rainha do céu”; “a festa da páscoa guardada pelos cristãos nos tempos pós-apostólicos era uma
continuação da festa judaica” (p. 850). Além disso, o dicionário registra em verbete o fato de a palavra
Pentecostes ser um “adjetivo que denota „qüinquagésimo‟, [...] usado como substantivo, com o termo
„dia‟ subentendido, ou seja, o „quinquagésimo‟ dia depois da Páscoa, contando do segundo dia da festa”
(p.865). O Dicionário Vine registra, ainda, em verbete elaborado para discutir a palavra tabernáculo a
explicação de que ela é empregada “na expressão Festa dos Tabernáculos” para designar “uma das três
festas da peregrinação em Israel, é a chamada festa da colheita, [...] ocorrida no fim do ano, e todos os
homens deviam se apresentar no „Tabernáculo‟ com sua oferta” (p. 1009).
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base “no sermão que pregou na Madre de Deos D. João Franco de Oliveira 19”, a partir
do qual “pondera o poeta a fragilidade humana”, foi o poema do Qohélet. Nos versos
seguintes, a presença dos motivos reiteradamente presentes ao longo do discurso
sapiencial bíblico é o resultado da devoração gregoriana da cultura sapiencial bíblica, da
qual se nutre para fazer paródia em canto paralelo: transitoriedade da vida,
incompreensão da condição humana, estupefação ante aos mistérios do mundo,
mortalidade do corpo, referência ao poder monárquico, loucura do mundo, a
transitoriedade humana:

Na oração, que desaterra....................................................aterra
Quer Deus, que, a quem está o cuidado...............................dado
Pregue, que a vida é emprestado.........................................estado
Mistérios mil, que desenterra...............................................enterra.
Quem não cuida de si, que é terra........................................erra
Que o alto Rei por afamado..................................................amado,
E quem lhe assiste ao desvelado .........................................lado
Da morte ao ar não desaferra................................................aferra.
Quem do mundo a mortal loucura..........................................cura,
A vontade de Deus sagrada..................................................agrada,
Firmar-lhe a vida em atadura.................................................dura.
Ó voz zelosa, que dobrada....................................................brada,
Já sei, que a flor da formosura...............................................usura
Será no fim desta jornada......................................................nada.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 77-78)
O poema se compõe com reiteração sonora para além do estabelecimento de rimas, pois
faz jogo com a paronímia de palavras para expressar uma doutrina divina a ser pregada
aos homens. Em proclamar a finitude humana tem-se a tarefa de quem é dado o cuidado
de recitar esse soneto-pregação de terrível consciência de que o que há no mundo e na
vida é marcado pela fugacidade. Deus é ser sapiencial, ser com interesses de levar o
homem para suplantar preocupações com a matéria nesse soneto, estruturado inteiro sob
os motivos barrocos da transitoriedade da vida e da loucura do mundo.
Há “temas que poderiam ser chamados barrocos”: a vaidade, a morte, a
instabilidade, a mudança, a melancolia, a solidão (HATZFELD, 2002, p. 291). Tais
motivos poéticos, visíveis em uma leitura esquemática do poema de Gregório de Matos,
19

Segundo nota verificada em James Amado, Dom João Franco de Oliveira trata-se do “arcebispo de
Salvador de 1697 a 1700” (GUERRA, 1999, p. 77).
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são a matéria de elaboração poética para os versículos do Qohélet. Outros dois sonetos
do parodista colonial são dedicados a desenvolver motivos poéticos tipicamente
barrocos presentes na poesia bíblica atribuída a Salomão. No discurso qohelético, a
consciência da transitória existência do ser humano brota de profunda lucidez, situa-se
para além de um saber racional, enraíza-se em um sentir profundamente a condição
humana de ser precário e minúsculo diante da eternal infinitude de Elohim.
A expressão poética de uma experiência de saber-se mortal, cerne do
discurso qohelético, é reconfigurada em soneto gregoriano: nos dois trabalhos literários,
percebe-se um Deus que se revela como metáfora de sabedoria a ser praticada na vida
dos homens. O Deus sapiente, Elohim, é “antivisual e não-refletível por excelência”,
predicativos que responderiam ao “pressuposto estético da improbabilidade, cuja
culminação está exatamente na impossibilidade de percepção, na insondabilidade”
(CAMPOS, 1998, p. 80). Leia-se o soneto como uma paródia do discurso do Qohélet,
expressão da sabedoria de Deus Elohin, um ser passível de se descrever com essas
palavras de Campos (1998) sobre o Senhor do Paraíso, da luz, na poesia de Dante. Os
versos são de um homem para quem todas as vaidades da vida devem ser abandonadas
frente ao fato de que a morte põe fim a todas as experiências humanas. São versos de
uma expressão por analogia com ritual católico da quarta-feira de cinzas e por retomada
do poema sapiencial bíblico Eclesiastes que só poderiam ser compostos por alguém já
pleno em anos, por alguém para quem seja especialmente significativo um sermão sobre
a finitude humana:
Que és terra Homem, e em terra hás de tornar-te,
Te lembra hoje Deus por sua Igreja,
De pó te faz espelho, em que se veja
A vil matéria, de que quis formar-te.
Lembra-te Deus, que és pó para humilhar-te,
E como o teu baixel sempre fraqueja
Nos mares da vaidade, onde peleja,
Te põe à vista a terra, onde salvar-te.
Alerta, alerta pois, que o vento berra,
E se assopra a vaidade, e incha o pano,
Na proa a terra tens, amaina, e ferra.
Todo o lenho mortal, baixel humano
Se busca a salvação, tome hoje terra,
Que a terra de hoje é porto soberano.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 78)
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A morte pode ser a mais atroz das experiências, pode ser também a responsável por uma
reiterada rotina de amargura; mas pode ser ainda a fatal referência para a construção de
um bem viver, de um viver com fertilidade, mesmo diante do assombro da eterna
despedida em nada terna, do inescapável destino eternal. Pode-se bem imaginar o poeta
em sua maturidade humana e intelectual, depois de tudo haver vivido, depois de haver
experimentado do luxo ao caos em vida, ouvindo um sermão recitado em uma das
edificações religiosas de arquitetura barroca na cidade do Recife. Enquanto um religioso
constrói texto edificado sobre o poema bíblico Eclesiastes, o escritor alimenta sua sanha
criativa para compor mais um soneto em paródica reformulação do texto bíblico.
O artista barroco tem por meta a ser atingida pela dramaticidade efetivar a
reintegração artístico-cultural de elementos antes segregados, antes de tudo se converter
em nada: “o lembra-te que és pó” jamais poderá ser lido sem se imaginar um sacerdote
em sua performance sacramental. O poema apresenta a vida como passagem ao realizar
lembrança paródica da liturgia da quarta-feira de cinzas, quando aos fiéis vem à
lembrança, trazida pelos sacerdotes aos piedosos seguidores do evangelho, a grande
verdade de ser tão somente pó a sua constituição material. Segundo o anuncia o Códice
de James Amado, trata-se de texto em que o “poeta com este admirável” canta a finitude
humana na “quarta feira de cinzas”. O soneto é constituído inteiro como um canto
paralelo ao poema sapiencial do Qohélet: o homem-pó como um barco à deriva soprado
por ventos divinos concomitantemente responsáveis por mover sua vida-barco e por
levar para longe a vaidade:

Alerta, alerta pois, que o vento berra,
E se assopra a vaidade, e incha o pano,
Na proa a terra tens, amaina, e ferra.

Assim como o discurso de o “O-que-Sabe (Qohélet) não se demora no prazer dos
sentidos”, poema “triste, lindo de triste”, de quem “sabe que tudo é nada” (IVAN DA
SILVA, 2009, p. 105), o soneto de Gregório de Matos abre ao leitor uma compreensão
da vida humana enquanto manifestação finita. Vã é a busca humana por algo em que
apoiar um seu sentimento de criatura especial, por algo que satisfaça uma sua
necessidade de sentir um propósito relevante para sua existência, pois a realidade da
morte obsta sucesso em tal empreitada:
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Pois há o destino dos filhos do homem §
e o destino do animal §
e é um o destino § para ambos
§§
a morte deste § feito a morte daquele
§§
e um o sopro
§ para todos
§§§
E o importe do homem acima do animal § não há
pois tudo § é névoa-nada
Tudo vai § para um só lugar
Tudo § veio do pó
§§
e tudo § volta ao pó

§§

§§§

(CAMPOS, 2004, p. 57)

De nada vale ao homem buscar um sentido, seja significado, seja direção, especial para
sua vida, pois para o nada se destina, pois nada vale tudo quanto tem e tudo quanto é,
uma vez destinado à morte: o sentido de tudo está na aceitação de sentido algum haver.
Os sonetos gregorianos e o poema bíblico resultam de um melancólico e irônico olhar,
lançado sobre a dor, cuja apreensão bem se mostra nas estrofes trazidas em destaque.
Dessa forma pode um leitor recuperar essas palavras do velho sapiente nos
sonetos gregorianos, sem que se possa ver nos versos bíblicos uma maior radicalidade
em sua reflexão sobre a condição do ser humano ao igualá-lo aos outros animais em seu
estado de pós-morte: somente matéria inerte, diga-se mais, a ser devorada por vermes:
Que és terra Homem, e em terra hás de tornar-te,
Te lembra hoje Deus por sua Igreja,
De pó te faz espelho, em que se veja
A vil matéria, de que quis formar-te.
[...]
Nos mares da vaidade, onde peleja,
Te põe à vista a terra, onde salvar-te.

A vaidade do ser humano, versejada por Gregório de Matos sob a hiperbólica imagem
do mar, e a finitude da vida, tematizada pelo poeta sob a metáfora do retorno à condição
de pó, são os motivos poéticos basilares dos seus dois sonetos transpostos. Advém da
tradição dos povos adoradores de Iahweh a narrativa bíblica sobre a humanidade haver
tido origem do pó da terra (BÍBLIA DE JERUSALÉM. GÊNESIS. 1). Dessa concepção
javista se apropria Qohélet para a construção intratextual de sua pregação (CAMPOS,
2000). O sapiente bíblico e o compositor barroco viveram o suficiente em dias e em
experiências para fazer ver a grande verdade humana; qual seja: a do inescapável
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retorno ao nada a que está fadada toda vida, marcada como é, por natureza, por
vanidades vazias, por “nadas-de-nadas”, como o diz Qohélet.
O processo de assimilação barroca da “visão da morte” com que o homem
dessa cultura se depara, “a reação da vaidade contra esse” motivo, que afirma “o bíblico
Vanitas vanitatum et omnia vanitas20, consiste em recorrer a um compromisso,
aparentemente neutro, entre o lúgubre e o sensual” (HATZFELD, 2002, p. 77-78). Temse, na devoração antropofágica de Gregório de Matos em relação ao poema bíblico para
nutrição dos sonetos, um exemplo das indicações de Hatzfeld (2002) dos motivos
típicos da cultura do barroco, cujas marcas são passíveis de serem resgatadas por um
leitor atento à sincronia em canto paralelo da poesia barroca com a bíblica. Para
elaboração dos sonetos seguintes, é possível perceber um lançar mão do motivo poético
da fragilidade humana, tal qual tematizado no discurso do Pregador: o homem como ser
de beleza transitória. Segundo citação do Licendiado Manuel Pereira Rabelo,
encontrada no Códice de James Amado, a seção Maria da obra de Gregório de Matos é
composta por poemas dedicados à sobrinha de um senhor de engenho chamado Vicente
da Costa Cordeyro. O soneto é o terceiro dentre os dedicados à Maria, pelo qual
“lizongea outra vez impaciente a retenção de sua mesma desgraça, aconselhando a
esposa neste regalo de soneto”:
Discreta, e formosíssima Maria,
Enquanto estamos vendo a qualquer hora
Em tuas faces a rosada Aurora,
Em teus olhos e boca o Sol, e o dia:
Enquanto com gentil descortesia
O ar, que fresco Adônis te namora,
Te espalha a rica trança voadora
Quando vem passear-te pela fria:
Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trota a toda ligeireza,
E imprime em toda a flor sua pisada.
Oh não aguardes, que a madura idade,
Te converta em flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 507-508)

20

Na Vulgata, lê-se “Vanitas vanitatum, et omnia vanitas” (BIBLIA VULGATA, ECLESIASTES. 1:2).
Vê-se o fato de que a citação de Hatzfeld (2002) não emprega vírgula par a o trecho, traduzido por
Campos (2004) da seguinte forma: “névoa de nadas § tudo névoa-nada” (CAMPOS, 2004, p. 45).
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A experiência de vida do homem que viajou, viu e viveu seu tempo intensamente, longe
de se prestar a esconder alguém fracassado diante da morte e das desilusões sociais,
escondido atrás da adultez fracassada, se aproxima de revelar um jovial adulto em
franca admoestação aos jovens no sentido de atentarem para a transitoriedade e beleza
de seu estado.
O poema se inicia com remissão à beleza natural da aurora, do sol
resplandecente em dia, destacados em relação de comparação com Maria: mulher de
uma beleza discreta como o sol da aurora. Os versos se encaminham para o término do
poema com chave áurea de brilho propiciado pela gradação cinza-pó-nada para
tematizar em poesia o fenecimento a que está fadada a beleza. O soneto não termina
sem deixar de construir estrofe para admoestar, com sapiencial versificação, sobre a
necessidade de usufruir a força e o vigor da flor da juventude (metáfora de beleza,
fragilidade, transitoriedade) antes de advirem os dias maus, dos quais se diga não haver
neles prazer algum, conforme aconselha o discurso poético contido na Bíblia, para
término de suas palavras de sabedoria ao se dirigir aos jovens.
O

discurso

poético-sapiencial

do

Velho

Pregador,

identificado

literariamente com o grande rei Salomão, está naqueles sonetos de Gregório de Matos;
assim como no seguinte, no qual pela “terceira vez impaciente muda o poeta o seu
soneto na forma seguinte”:
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

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 507-508)
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Os versos são de contraste do homem em seu estado de senilidade com o homem em
seu estado de juventude, questão atemporal da condição humana recuperável no poema
sem a necessidade de se recorrer a possíveis vinculações do fazer poético gregoriano
com fatos de sua biografia, com seus envolvimentos sexo-amorosos, conforme fazem os
organizadores de sua obra. Não obstante, como artifício interpretativo semelhante ao de
correlacionar o poema com uma suposta paixão vivida pelo poeta, pode-se, mais
verossímil por ser autorizado inegavelmente pelo texto, bem ver um homem lançado ao
trabalho poético, falando com a autoridade da “madura idade‟, vendo, a cada “ocaso”,
seu caminhar para a sepultura, tal qual viveu o poeta seus últimos dias na terras
pernambucanas.
Outra vez observa-se o paradoxo como elemento formal do estilo presente
nos textos barrocos: uma discreta beleza de mulher cujo olhar é de sol ardente e cuja
face é de aurora fria. Jogo antitético e construção paradoxal se fundem na elaboração
poética gregoriana sob o imbricamento de motivos barrocos tematizados: sol, sepultura,
idade, formosura são motivos poéticos dos sonetos também presentes no poema bíblico
atribuído a Salomão. O dia como metáfora da transitoriedade da beleza (com a alvorada,
nasce para se dar absolutamente por inteiro em curto intervalo; com o ocaso, termina
inescapavelmente em escuridão, convertendo-se em madrugada fria); o dia como
metáfora da monotonia cíclica da vida (nasce o sol para não durar mais do que um dia,
desponta, do mesmo ponto de onde nasceu, retorna para depois redespontar): assim
Gregório de Matos e Qohélet elaboram poesia.
Prolongar-se em pensar sobre o tema da morte é vital para a decifração dos
poemas, pois são textos sobre a questão da mortalidade; sobre a consciência da morte.
Enquanto expressão de uma consciência anticristã do fenecimento humano; morrer não
é fenômeno a ser temido, mas inescapável fato por causa do qual se deve aproveitar a
vida ao máximo:

Oh não aguardes, que a madura idade,
Te converta em flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.

O poema revela seu leitor a si ao proporcionar a dual oportunidade de refletir sobre o
fato de que o temor da morte presente na vida vai anulando o prazer, as fantasias de
prazer dos bens do mundo, dos bens humanos; enquanto a lembrança viva de que se
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retornará ao pó faz haver revalorização das experiências e dos objetos de fruição
disponíveis cotidianamente.
Na obra do poeta barroco brasileiro, observa-se a ocorrência de uma
“predisposição para o paradoxo, a metáfora, o contraste, e a evocação”, “chamada
barroca sob o ponto de vista lingüístico” (HATZFELD, 2002, p. 292). Exemplar disso é
o jogo com “juventude”, “madura idade”, „flor”, “cinza” dofrgmento. Não foi somente
pela satirização de tipos e de personagens de sua época que Gregório de Matos sempre
foi um poeta por demais lido; também sua obra se difundiu desde sempre pela marcante
parodização bíblia, pela expressão de sabedoria nela verificável. “Deus”, “vida”,
“mistério”, “morte”, “loucura”, “terra”, “nada”, “rei”, “vaidade”, “vento”, “pó”: léxico
com cujo emprego constrói sua pregação sapiencial o Qohélet e cuja ocorrência se
verifica na poesia paródica em canto paralelo à sabedoria bíblica, entoado por Gregório
de Matos. À informação registrada no Códice de Amado de que “a fragilidade humana”
é o cerne do soneto gregoriano, acrescente-se o fato de que o poema mostra que o
homem é frágil diante da finitude de sua vida, do vazio dos seus feitos, da
imperscrutabilidade dos desígnios divinos.
Do aspecto da cultura do barroco, investigado por Maravall (1997), a crise
do homem quanto à sua existência, ao seu lugar no mundo está impregnada a obra de
Gregório de Matos ao buscá-la em sua remota raiz, a poesia do Eclesiastes, poema de
“linguagem obscura, barroca” como menciona Campos (2000, p. 102). Com a
lembrança em Sarduy (1979, p. 68), quanto à tese de que uma obra barroca latinoamericana tenha tanto mais valor quanto mais exija a leitura de outras, os sonetos
gregorianos sobre a finitude humana e sobre a necessidade de fruir o presente ganham
mais beleza quando lidos em filigrana com o capítulo um do poema qohelético e com os
versículos a seguir apresentados. Em conformidade com a lógica da repetição,
empregada como recurso poético para desenvolvimento estético com acréscimo de
significado, característica da poética hebraica antiga, apontada por Alter (1997), os
versos de sapiência milenar atribuídos a Salomão reiteram insistentemente os motivos
poéticos tematizados ao longo de seu desenvolvimento.
Ocorre de alguns versículos acrescentarem nuanças singulares ao discurso
do Qohélet de sorte que um acréscimo de sentido assim singular ocorre pela reiteração,
nos versos seguintes, do motivo da paradoxal eterna repetição no processo de mudança
do mundo. Após confessar haver passado um período de mobilização completa de si
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para obtenção de bens materiais, o Pregador, de início, conta haver mudado o alvo das
suas forças e, em seguida, indaga sobre qual a condição humana, um tema afim aos
“motivos barrocos mais sérios” que “se referem a reflexões sobre a vida, o homem e a
passagem do tempo” (HATZFELD, 2002, p. 78):

E eu me pus em face § do saber para o ver §§
e à loucura § e à sandice
§§§
Que resta para o homem § o-que-virá § depois do rei
fazer § o já feito?

§§

(CAMPO S, 2004, p. 51)

A grande loucura humana é permanecer na busca insana de fazer tudo quanto já fora
feito: tanto nos sonetos de Gregório, quanto no versículo do Qohélet, a loucura está no
mundo, em todos os homens, ignorantes quanto ao fato de serem pó. O motivo poético
da loucura do mundo-homem é apresentado por Maravall (1997) como aspecto da
Imagem do mundo e do homem da cultura do barroco: “desde que chegaram as
mudanças suscitada pela modernidade, houve quem chegasse a pensar que o mundo e os
homens estavam atacados de grande loucura” (MARAVALL, 1997, p. 250).
O estudioso reúne citações históricas sobre a loucura do mundo e dos
homens, fenômeno relacionado aos bens materiais, à inflação, à busca da felicidade.
Também os poemas comparados podem ser pensados nessa perspectiva da loucura
como implicação do estado de coisas a que está sujeito o homem, voltado para as
necessidades carnais, materiais, por vezes, supérfluas. O motivo artístico do barroco em
seu aspecto cultural (HATZFELD, 2002, p. 73), o da sandice do mundo, é
reiteradamente presente no Eclesiastes:
Eu dei voltas a mim e ao meu coração §
para saber e inquirir
§§
e buscar sabedoria § e cálculo
E para saber § iniqüidade é estultice
e a sandice § loucura

§§§
§§

(CAMPOS, 2004, p. 72)

O Qohélet lançou-se à luciferina busca de mais saber, de mais poder: quem sabe se não
desejou ir para além do permitido ao homem conhecer? Há de haver cometido
iniquidade, estultice, loucura ao buscar a sabedoria.
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Poderia o Qohélet deixar alguém esquecer de que é advindo do pó e de que
para ser pó se destina? De maneira alguma. Mas não há de ser conhecido, sentido tal
fato para o usufruto do presente se não se tiver concretamente por certa essa realidade
futura como uma prática viva diária. Os sonetos de Gregório de Matos guardam
correlação com os versículos seguintes também quanto a esse aspecto:

O todo § igual para todos § destino uno §
para o justo e para o iníquo
§
para o bom § e para o puro e para o impuro
§§
e para quem oferenda
§§
e para aquele § que não faz oferendas
§§§
Tanto o bom § quanto o que peca
§§
quem jurou
§§
igual § a quem refugou o juramento
Eis o mal § em tudo o que é feito
§ sob o sol
pois é um o destino
§ para todos
§§§
E também no coração dos filhos do homem §
infla-se o mal § e a loucura no seu coração
§
enquanto vivos
§§
e o após de cada um § junto aos mortos

§§

(CAMPOS, 2004, p. 79-80)
O poema segue elogiando a importância de aproveitar os gozos do presente sem
preocupação com o destino por vir para a condução de um bom viver, ressaltando a
força do acaso como determinante da sorte humana, questionando o valor da sabedoria e
das conquistas humanas frente à indeterminação caótica da vida. Os versetos expressam
o desengano humano frente ao destino inescapável de perda da vida, seu “emprestado
estado”, conforme os versos de Gregório de Matos. As palavras de sabedoria bíblica e o
poema gregoriano trazem em si a advertência de ser necessário alcançar a cura da
loucura presente no mundo para um sujeito empreender a construção de um bem viver
para si. O caminho para atingir a plenitude de gozo do presente é a firmeza na realidade
de inconstância e de transitoriedade sob a qual a vida é conduzida: tanto segundo os
poemas gregorianos, quanto consoante o discurso bíblico, a “flor da formosura” se torna
nada ao fim da jornada, conforme á explicitamente apresentado no verseto de elogio a
Elohim, possivelmente acrescentado para dar maior viabilidade canônica ao texto
poético:
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E recorda § o teu criador
§§
nos dias § de tua juventude
§§§
Antes que venham § os dias ruins
§§
e se avizinhem os anos
§§
dos quais dirás
neles para mim § nenhum prazer

§§

(CAMPOS, 2004, p. 89)
A marca judaica do poema, a fé em Elohim, presente no versículo é destacada por
Campos (2000) quando o ensaísta discute hibridização generalizada e diferença
semítica no poema bíblico em termos de uma preservação de Elohim da desconstrução
operada por

Qohélet,

decorrente do

fato de que o

Pregador

“desconfia

irremediavelmente do homem, de sua vacuidade, de sua logorréia, dos limites de sua
capacidade de conhecimento, quando confrontada com o absoluto, de seus métodos
opressores, de sua ganância, de sua sandice” (CAMPOS, 2000, p. 100-101). O poeta
transcriador reitera a reflexão sobre aquela marca em texto introdutório ao Qohélet: Oque-sabe=Eclesisastes em seção de título O Traço Semítico: A Diferença nos termos de
que, em se tratando do poema do Velho Sábio, “o traço semítico pode ser encontrado,
desde logo, na inabalável fé de Qohélet em Elohim, apesar da inescrutabilidade dos
desígnios divinos e mesmo daquilo que neles pareça repugnar à razão humana”
(CAMPOS, 2004, p. 19). A fé em Elohim é ressaltada mesmo contraditoriamente diante
do total desengano em relação ao sistema de recompensas boas e retribuições más,
conforme seja a conduta humana... A fé em Elohim está na estrofe sobre a referência à
existência de um criador em direção ao qual o jovem deve voltar sua lembrança
enquanto sua flor da formosura ainda exalar perfume, durante os bons dias.
Para tomar a metapoesia do professor Francisco Ivan da Silva, afim de
comentar o poema, indique-se o fato de que tanto o Qohélet quanto Gregório de Matos
percebem a grande verdade de que o horror de existir enquanto ser corpóreo destinado à
decomposição, ao declínio para o nada, ao decaimento em morte é a fonte de insônia
constante, da melancolia de ser e de continuar sendo, noite após noite, o mesmo
pesadelo (IVAN DA SILVA, 2009, p. 16) para quem não frua a vida com toda
intensidade; pois o homem, se for reduzido a sua existência, vale nada. Viver por viver
não só em nada conforta a alma, como faz da vida uma tortura: “Lembra-te que és pó”,
eis a admoestação capaz de levar o ser humano a deixar de viver por viver. Para quem
atente à advertência qohelética do nadas-de-nadas que a vida é, sem com isso se
desesperar, antes com isso abraçando com toda intensidade os prazeres do aqui-agora,
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advertência traduzida na versão-soneto pela elaboração gregoriana; para esse, a morte é
a fatal desembocadura de uma vida fruída como um rio de prazeres. A inconstância dos
bens da vida é um tópico próprio do século barroco: os poetas não se cansaram de
repetir “tudo é vaidade”: “a afirmação alegre e piedosa do homem no mundo” perde seu
lugar (KOHNEN, 1960, p. 338) na expressão poética do século XVII. Um elogio da
aceitação dessa realidade de inescapável fenecimento sucedida de uma reflexão sobre os
elementos da vida que logo definham, transmutam-se em nada... Está esse elogio em
soneto de Gregório de Matos, poema em que “moraliza o poeta nos ocidentes do sol a
inconstâncias dos bens do mundo” (GUERRA, 1999, p. 752). Na expressão poética do
“filho de Davi”, verifica-se a natureza como metáfora da transitória realidade da vida
em permanente repetitiva mudança, sempre marcada pela monotonia em seu devir:
Palavras § de Qohélet filho de Davi
rei § em Jerusalém

§§

[...]
E o sol desponta § e o sol se põe
E ao mesmo ponto
§§
aspira § de onde ele reponta

§§§

[...]
Vê-se algo § se diz eis § o novo
Já foi § era outrora
§§
fora antes de nós § noutras eras

§§§

[...]
Eu disse § ao meu coração
§§
vem § vou provar-te no prazer §
e prover-te do melhor
§§§
E isto também isto § névoa-nada
Ao riso §
E ao júbilo

disse: despautério
§ que faz de sério?

§§§

(CAMPOS, 2004, p. 45-47)

Há, na vida, por todas as eras, um eterno levantar para cair em seguida ao erguer. O
ciclo nascer-fenecer marca um soneto de Gregório de Matos e o poema de Qohélet. Os
dois textos tratam da circularidade da vida com seguidas reiterações, o que torna o texto
circular tanto quanto a realidade remontada por eles: “para a voz que fala e relata suas
experiências em Eclesiastes, a existência é como vapor, insubstancial; não se pode
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ganhar nada de valor duradouro com ela” (WILLIAMS, 1997, p.302). Essa observação
também pode ser proferida em relação ao pregador da paródia ao texto bíblico, uma vez
lido o soneto iniciado com a estrofe seguinte, no qual Holanda (1991, p. 416) viu
expressão de “ardente lirismo”. As antíteses construídas no primeiro quarteto do soneto
a seguir se associam ao lamento pela monotonia do viver expresso nos fragmentos
acima: uma realidade cíclica sempre fatalmente repetitiva e transitória em tudo quanto a
constitui.
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.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 752)

Tanto a abertura do Eclesiastes, quanto a estrofe inicial do soneto gregoriano trazem a
expressão barroca que não foge à norma de que a bela poesia resgata a imagem da
instantânea da natureza (IVAN DA SILVA. 2009): o motivo poético da natureza é
apresentado enquanto representação da realidade caótica e em estado de arruinamento.
Gregório de Matos apresenta o motivo poético tipicamente barroco do retorno à
natureza, ao primeiro, à primitiva beleza: apresenta o fiar da natura em um mundo
organizado pela ordem do caos. Na estrofe inicial do soneto gregoriano, na abertura do
poema bíblico, percebe-se o traço barroco de não oferecer “o acabamento, o
apaziguamento, a serenidade do ser, mas a agitação do devir, a tensão da instabilidade”,
constatados por Wölfflin (2005, p. 77), como responsáveis por dar uma “impressão de
movimento” aos objetos artísticos. Nos dois textos, a dinâmica é paradoxalmente
estática, pois tudo do devir humano se move para retornar ao mesmo ponto: a vida
humana é um eterno repetitivo ciclo fatal, tudo definha sem perenidade repetidamente.
Reconhecer a verdade nefasta do mal de tudo ser transitório de modo algum
implica renegar a existência do bem de tudo poder ser fruído, antes tal constatação pode
ser a base para a atribuição de sentido ao viver, poder ser o apoio para se chegar à
fruição da vida. Embora o interesse primeiro do poema esteja em seu jogo linguístico de
conciliação de opostos e de estabelecimento de contrastes em uma concatenação de
concepção, de pensamentos arranjados em progressiva passagem do concreto da
natureza para o abstrato da vida, pode-se muito bem abstrair tais ensinamentos de sua
leitura. O poema apresenta não uma expressão rebelde sem fascinação pela vida, antes é
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o nada, é a morte, é a transitoriedade dos bens da vida, motivos poéticos tipicamente
barrocos, tomados pela pena gregoriana para elaboração de um poema em sintonia com
o Eclesiastes, como uma versão-tradução do discurso eclesiástico. O poema é um canto
paralelo às palavras do Qohélet, resultante de procedimento de labor esmerado de quem
tem consciência da miserabilidade e da frivolidade do prazer, da qual lança mão para
criar uma poesia de exame do homem em sua condição de ser impotente frente ao
desejo de se livrar do sofrimento. Eis um sentimento típico do homem barroco,
experimentado quando ele percebe mergulhado em um mundo de terrível e terrificante
crise social, política, religiosa, existencial.
O soneto gregoriano recebe muita atenção de quem se propõe a estudar a
obra de Gregório de Matos, ainda que brevemente. Holanda (1991) permanece muito
distante de reconhecer as influências do legado bíblico ao longo das observações à
poesia gregoriana no Panorama da literatura colonial, elaborado pelo crítico. Manuel
Bandeira (1960), em seu livro Noções de história das literaturas v. 2, afirma que o
poeta teria escapado de “vícios de expressão” no “soneto que começa pelo verso: Nasce
o sol e não dura mais que um dia” (BANDEIRA, 1960, p. 426). Christopher Lund
(1997) estuda o poema gregoriano como um dos sonetos filosóficos-morais e se
restringe a perceber no texto uma expressão poética de preocupação, sem nem citar
qualquer relação com Eclesiastes, como também nada diz sobre a paródia bíblica dos
poemas “filosófico-morais” da obra gregoriana. Um sentir real-pessimista quanto ao que
existe de belo e de prazeroso no mundo há no início das composições do Qohélet e de
Gregório de Matos; assim como um dizer por meio do estabelecimento de antítese foi o
escolhido para o desenvolvimento da pregação e do soneto: recorrência paródicoantropofágica de forma e de tema, resultante de elaboração poético-intelectual, não de
acaso.
Tudo quanto pode ser alvo de usufruto do ser humano se desfaz: a
formosura, a alegria, a luz, o sol nascem para morrer e dar lugar a sombras, tristeza,
noite. Em nada há sentido, pois tudo é uma névoa a encobrir a realidade de nadas a
sempre se desfazer inescapavelmente. O Pregador apresenta um brado de
descontentamento diante do fato de os atrativos do mundo não saciarem a quem deles
desfrute. Sua pregação expande-se ao construir essa percepção, não se dispersa;
mantêm-se centrada na demonstração de que o vazio permeia todas as vivências e
realizações humanas sejam materiais, sejam psicológicas, sejam intersubjetivas.
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Tudo tédio palavras
§§
como dizê-lo § em palavras
§§§
O olho não sacia
§
de ver
§§
e o ouvido não se satura
§ de ouvir

(CAMPOS, 2004, p. 46)

O Velho Pregador repete reiteradamente seu mal-estar diante da realidade da condição
humana em seu devir de nunca estar pleno e de sempre desabar na insaciabilidade. Há,
na associação dos dois trechos, uma mostra da expansão temático-estrutural responsável
por tornar as partes do discurso do Pregador auto-semelhantes: temas abordados pela
sapiencial pregação e forma escolhida para expressá-la são reiterados em cada parte,
tornando cada unidade composicional semelhante ao conjunto de toda composição:

E eu odiei § a vida
§§
pois para mim é ruim §
a obra § que se faz § sob o sol
§§§
Pois tudo é névoa nada § e fome-vento
E eu odiei eu §
do fazer que eu fiz
Que eu deixarei
para o homem §

todo afã de fazer
§§
§ sob o sol
§§§
§§
o-que-virá § depois de mim

(CAMPOS, 2004, p. 52)

O soneto sobre a transitoriedade dos bens da vida é melancólico, imaginativo e
contemplativo: a meditação contemplativa da vida gera melancolia pela dor antecipada
da perda dos objetos amados, dor nascida da imaginação de que tudo um dia passará.
Não somente o sol é motivo comum ao soneto gregoriano e ao poema bíblico, também a
contemplação lúcida e desenganada da vida está nas duas expressões poéticas.
Há similar expressão de descontentamento à do sábio bíblico na segunda
estrofe do soneto de Gregório de Matos. Os quatro versos estruturados em interrogativas
diretas demonstram um espírito de inquietação diante da fugacidade existente no gozo
do que é oferecido pela vida: sol, luz, beleza e gosto são representações da vida quanto
ao que ela dispõe para ser desfrutado. Observa-se como cada um dos versos se reiteram
entre si quanto ao que afirmam e como trazem em si a idéia de toda a estrofe e de todo o
soneto - são, dessa forma, auto-semelhantes:
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Porém se acaba o sol, por que nascia?
Se formosa a luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Com o gosto da pena assim se fia?

(GUERRA, 1999, v.2, p. 752)

Tamanho é o frenesi barroco pelo movimento e pela mudança, verificado na expressão
de Gregório de Matos, que “a própria beleza já não se encontra na harmonia ou simetria
do imutável, mas no movimento cambiante”, “a beleza não está tranqüila”
(MARAVALL, 1997, p. 286-287). O poema é trabalho de quem escreveu sobre e faz
sentir a beleza na amargura de aprender sobre a vida, na agonia de sofrer pela visita da
morte. A atitude intelectual de buscar a Bíblia, resultante do que nasce o poema, permite
perceber com clareza um apego pelo mundo da criação literária, cujo interesse mais
profundo é o de elaboração poética via paródico canto paralelo sem desmonte burlesco
do texto retomado.
Não fosse a vida fugaz, tudo quanto nela há seria perenemente entregue às
mãos de quem desejasse usufruir, porém o fato de ser assim a experiência humana faz
um sujeito, nas suas relações com o mundo, precisar aceitar a realidade de
imprevisibilidade caótica do que a vida lhe oferece ou pode lhe oferecer com a marca
certa da transitoriedade, para poder gozar com plenitude o vislumbre dos vários matizes
oferecidos. Os textos assinalam a necessidade de aceitar a finitude – “que haja algo que
funda o ser, certamente que é corpo” (LACAN, 1985, p. 150): corpo finito, ser finito,
finita toda experiência. Se o sonetista e o Pregador mostram o ser se fundando na
finitude corpórea, demonstram essa noção de aceitação em seus discursos e sob o
mesmo padrão estético – o do barroco –, então não é uma verdade aplicada
generalizadamente a de que “o barroco é, no começo, a historieta, a historieta do Cristo”
(LACAN, 1985, p. 144).
O espírito barroco já possuíra entes humanos bem antes do filho do homem
por aqui ser motivo para as narrações evangélicas. O emprego dos verbos no modo
imperativo, ligado aos elementos transitórios da vida, indica a aceitação da perene
ausência de perenidade, caracterizadora do devir do ser humano, fadado, desde o
nascimento, ao destino de inevitável derrota para a queda no abismo do inexistir:
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Mas no sol, e na luz falte a firmeza,
Na formosura não se dê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 752)

A justificativa para tal aceitação é explicitada na última estrofe do soneto
perceptível por seu paralelismo com a primeira. A razão para aceitar o fato de haver
uma constante inconstância em tudo é o fato de que só atribui sentido aos elementos
configuradores da vida quem consegue perceber neles não haver sentido justamente por
serem caoticamente mutáveis. Homem imerso na cultura do barroco, ao se apropriar
deste motivo artístico tido como tipicamente da cultura barroca estudada por Maravall:
“não há nada estável no mundo” (SANTOS apud MARAVALL, 1997, p. 288),
proclama ao final de seu soneto a chave para abrir as portas enigmáticas da vida,
Gregório de Matos, em estrofe que reitera as anteriores na expansão do poema como
construção auto-semelhante:

Começa o mundo em fim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

(GUERRA, 1999, v. 2, p.752)

Eis uma visão de mundo de paradoxal complexidade: ao mesmo tempo em que os rios
correm para o mar, os mares não se replenam; ao mesmo tempo em que todos os dias o
sol se movimenta, volta para seu lugar de onde partiu; toda beleza vem ao mundo para
logo em seguida sumir; a alegria nasce para fenecer em despautério, em vã loucura; em
nadas de nadas se converte o mundo em seu permanente devir, em seu constante vir a
ser para deixar de ser o que se tornara e se tornará: uma realidade de estática mudança e
de perene repetição da vida humana marcada pelas névoas da fantasia de continuidade.
A percepção assim fechada sob o paradoxo da perene mudança de um mundo em que
nada muda, de um mundo em movimento circular de estática transformação dinâmica,
no qual se insere um homem também em permanente inacabamento, em peregrinante
marcha do nada de seu nascimento para o nada de seu pós-morte (ignorante como se vai
muitas vezes desse destino), de um homem em transição perene da existência para a
inexistência... Eis a percepção construída tanto pelo poeta da Modernidade quanto pelo
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sábio da Antiguidade e convertida por eles em poesia. Uma citação de MARAVALL
casa Qohélet com Gregório de Matos sob as normas contratuais da cultura do barroco:

Não podia faltar aqui o testemunho do autor da mais ilustre canção
barroca, dedicada a certas ruínas, Rodrigo Caro: “assim como sob o
sol não há coisa nova, tampouco há coisas estável, perpétua, ou
permanente, porque tudo tem uma contínua mutabilidade”, princípio,
pois, que se estende à esfera das coisas e, com incompatível força, à
dos homens (CARO apud MARAVALL, 1997, p. 289).

A perenidade é somente a da mudança existente sob o sol, nada de nada há
de novidade, como diz Maravall (1997), com palavras de Gracián, sobre o tema central
dentre os conceitos fundamentais da estrutura mundana da vida: “não há estado, mas
contínua mutabilidade em tudo” (GRACIÁN apud MARAVALL, 1997, p. 189): “o
homem [...] apresentado [como] transeunte entre os modos do real”, palavras de
Maravall (1997, p. 189). O olhar de Gregório de Matos e o olhar de Qohélet captam
esse estado de coisas e suas mãos o convertem em poética expressão sapiencial,
coincidência para além do tempo e do espaço somente compreendida à luz da
manifestação barroca ou como um eon, uma constante humana, a ressurgir ao longo da
história ou como uma fonte anterior à datação histórica da qual se valeu o poeta
brasileiro para compor sua obra em sintonia com seu tempo. A reiterada circularidade
da forma do poema sapiencial bíblico e do soneto barroco seiscentista gera uma unidade
com a tematização da circularidade monótona da vida nas duas obras: a linguagem
exerce assim sua função poética.
Tal como o discurso do Pregador, o soneto de Gregório de Matos é uma
expressão de forte realismo suficientemente lúcido para suportar a dor de saber que é
fugaz o usufruto dos elementos oferecidos ao gozo humano. Ao final do soneto
gregoriano demonstra o encontro de uma ordem oculta na desordem do viver, de uma
ordenação em meio ao caos. O modo imperativo dos verbos empregados nos versos
(“Mas no sol, e na luz falte a firmeza,/ Na formosura não se dê constância, E na alegria
sinta-se tristeza”) indica uma harmonia caótica útil para viabilizar atribuição de sentido
à ausência de sentido existente nas vivências humanas, caracterizadas dessa forma por
serem fugazes. A aceitação da transitoriedade das vivências humanas é expressa pelo
Pregador também com emprego de verbos flexionados no modo imperativo:
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Vê a vida § com a mulher que amas §
todos os dias § de tua vida-névoa-nada
§§
os quais te foram dados § sob o sol
§§
todos § os teus dias-névoa-nada
§§§
Pois esse é teu quinhão §
no viver
§§
e no fazer
§§
na fadiga do que fazes § sob o sol
Tudo § o que tua mão descobrir §
com força de o fazer § que o faças
§§§
Pois não há obra nem cálculo
§
nem ciência nem saber
no Sheol terra oca
§§
lá
§ para onde vais

§§

(CAMPOS, 2004, p. 81)

A aceitação de sua transitória condição é determinante para um sujeito
realizar a construção de um modo de viver conduzido pela urgência de realizar tudo
quanto esteja ao alcance das suas mãos, a fim de fazê-lo deleitar a vida, ou ao menos a
parte dela que lhe seja possível fruir. Está evidenciado, na última parte da composição
do Qohélet, o norte a ser seguido por um sujeito para encontrar o caminho mais pleno
de satisfação em sua inescapável e ininterrupta peregrinação rumo ao sepulcro. A
verdade de que o vão périplo humano só somente só lhe destina à morte, ao atrator de
toda dinâmica não linear da vida, está no poema sapiencial:

E o pó voltará § à terra § tal qual era
E o sopro irá de volta
§§
a Elohim § que o deu
Névoa de nadas

§

§§§

disse O-que-Sabe § tudo névoa-nada

(CAMPOS, 2004, p. 90)
O poema estabelece antíteses criativas: “pó” opõe-se a “sopro” e o retorno à
terra contrasta com a ida a Elohim de que trata o trecho – é a forma poética de expressar
o cético entendimento de que o desaparecimento humano ocorre sem a projeção da
existência de qualquer fato sucessor da morte, representação maior do vazio da
condição humana em sua totalidade. A inconstância do mundo da poesia gregoriana e da
sapiência qohelética tem na vinda da “indesejada das gentes” sua representação maior:
“lavrado o campo” da labuta humana, “a casa” da biografia estará “limpa”, “a mesa
posta” para o último banquete, a devoração do ser – tudo estará arrumado para o último
sono, o sono de ruína, assim ensina Qohélet, assim se aprende com Gregório de Matos
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sobre a inconstância dos bens do mundo. Depois de Manuel Bandeira – 1952 é o ano da
primeira publicação do poema Cansoada do livro Opus 10 (BANDEIRA, 1993, p. 24) –
haver cantado sua Cansoada à “indeseja das gentes”, também João Cabral de Melo Neto
dedicou-lhe versos em uma cessão de seus poemas Agrestes, compostos entre 1981 e
1985 (MELO NETO, 1997, p. 203), para o ensino sapiencial da experiência de morte
em poética advertência de Conselhos do conselheiro sobre o fato de haver uma
necessidade de que “sejam ressoletrados” os temores humanos da queda sobremaneira
inescapável, da descoberta do depois da porta de ao final do corredor da vida, pois a
faina humana haverá de ser repousada em cama com “a tampa em que fechar-se”.
Recorrer aos modernistas para parodiar em canto paralelo a sua poesia sobre aquela
dama branca que, qual Deus, colhe onde não planta, ceifa onde não semeia, com a
finalidade de encontrar palavras poéticas para pensar as reflexões gregorianas e
qoheléticas sobre a finitude humana, implica um gesto de dobrar os joelhos e de calar-se
para não oferecer palavras de tolo, gesto humilde de um homem-húmus que pensa sobre
si ao deparar-se com a grandiosidade da poesia e ao ver-se frente a frente com aquela
para cuja ação inexiste voz que não se cale.
Seja com o simulacro de síntese de um suposto sermão pregado durante uma
quarta-feira de cinzas, registrado nos sonetos de abertura dessa seção, com remissão ao
retorno ao pó (retomada da narrativa do gênesis atribuída a Moisés pela tradição
religiosa da Bíblia hebraica); seja com a homenagem de advertência sapiencial sobre o
usufruto da finita “flor da mocidade”, vulnerável às pisadas do tempo; seja sobre
reiteração de metáforas para descrever a transitoriedade dos bens do mundo do soneto,
comentado em cotejamento com o poema sapiencial bíblico; os poemas de Gregório de
Matos têm em si as palavras de sabedoria do Qohélet. A imagem da narração de Iahweh
modelando o pó da terra para esculpir o homem-húmus, retomada pelo filho de Davi em
sua pregação e reiterada por Gregório de Matos, encerra em si a lembrança ao homem
do fato de ele e tudo quanto constrói serem nada-de-nada, vaidades: lembra-te de que és
pó, e o pó retornará ao pó, lançado pela dama branca (BANDEIRA, 1993, p. 93)
iniludível, sorrindo sem compaixão, com zombaria para com os desenganos humanos de
eternidade, pois a morte abre sepulcro, sepulta, “sem perguntar, à força bruta”, pondo
sempre, “nos livros que se escreve" bem ou mal, “um ponto final”, advertem os poetas
aos homens do passado remoto e aos dos cemitérios metropolitanos (MELO NETO,
1997, p. 272-273), para que vejam nisso a representação maior da fugacidade de seus
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bens e de seus dias. Gregório de Matos toma em suas mãos a tradição literário-religiosa
para assimilação antropofágica com “uma consciência participante” da ampliação do
tratamento dado ao motivo literário da existência humana ao impor-lhe “uma rítmica
religiosa” (ANDRADE, 1990), guiada pelo compasso do barroco com seus jogos
antitéticos e paradoxais para construção poética:

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.
Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

(GUERRA, 1999, v. 2, p. 752)
O soneto é composto por quatro partes auto-similares, pois elas contêm em
si mesmas o todo da composição ao reproduzirem em si padrão estético e motivo
poético similares: o macro, que é o soneto, é reiterado no/pelo micro, que é cada estrofe.
Elementos da natureza estão presentes no texto de Gregório de Matos, assim como na
poesia sapiencial do Pregador. O Eclesiastes reitera suas ideias numa composição
tendente ao infinito do dizer para redizer, reiterando-se e reformulando-se ao longo de
seus desdobramentos. Os dois poemas tratam de inconstâncias e de constâncias
existentes na vida: concluem haver uma “firmeza na inconstância” dos sistemas não
lineares, das ocorrências caóticas da natureza e da existência humanas. Existe
determinação somente para o aqui-agora, nada podendo ser determinado em relação “ao
além” do fugaz presente humano: conclusão idêntica passível de ser inferida a partir da
apreciação das manifestações estético-sapienciais das obras gregoriana e qohelética em
suas leituras da vida.
Quando Campos (1975) discute o trabalho de crítica literária como
“atividade criativa”, inserida no conjunto dos trabalhos relativos a uma poética
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sincrônica, exalta a obra de Gregório de Matos como sendo mais do que uma tradução
de poetas como Góngora e Quevedo. Segundo Campos, Gregório “demonstrou uma
aguda visão funcional da técnica permutatória do barroco, da matriz aberta dessa
técnica, recombinando livremente segundo os interesses da recriação em português,
versos-membros de diferentes sonetos gongorinos” (CAMPOS, 1975, p. 209). Gregório
de Matos fez ainda mais, fato perceptível para quem tenha lido Salomão, o mestre: os
sonetos do poeta seiscentista traduzem, sintetizam o poema do rei da Antiguidade, dãolhe uma nova versão em português.
Além dos temas da fragilidade humana e da inconstância dos bens da vida
desenvolvidos na expressão do sábio discurso do Eclesiastes, outro tema do poema
bíblico é desenvolvido em soneto gregoriano. A expressão do poema seguinte se ajusta
à do Qohélet, mais do que como uma simples ornamentação superposta, alcança uma
verdade profunda importante para a inquietação do homem humano em seu devir: os
desígnios divinos são imperscrutáveis. Trata-se de um traço barroco do poema
gregoriano enquanto objeto artístico figurativo dos conflitos e dos problemas interiores
da humanidade. O poema hebraico e o soneto brasileiro tratam da relação do homem
com o mistério: tanto para um, quanto para outro, os desígnios divinos são
imperscrutáveis. “A criatura homem está presa entre o segredo do trabalho divino
implantado em sua mente e a existência vaporosa que é sua sorte” (WILLIAMS, 1997,
p. 303), segundo os dois sapientes.
Um levantamento de estudos de uma visão de Deus passível de ser
recuperada na expressão de sabedoria do Eclesiastes e um subsequente cotejamento com
a releitura de Gregório de Matos para as palavras sapienciais reforçam a tese de o poeta
brasileiro constituir-se um exímio parodista bíblico ao construir sua obra. O poema a
seguir é síntese da concepção de Deus Elohin manifesta nas palavras do filho de Davi:
uma divindade de desígnios e de concepção de justiça imperscrutáveis à compreensão
humana. Leia-se o soneto, antes de uma breve mostra de leituras construídas para o
poema sapiencial bíblico, cujas considerações poderiam bem ser atribuída ao texto
seguinte:
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Isto, que ouço chamar por todo o mundo
Fortuna, de uns cruel, d'outros impia,
É no rigor da boa teologia
Providência de Deus alto, e profundo.
Vai-se com temporal a Nau ao fundo
carregada de rica mercancia,
Queixa-se da Fortuna, que a envia,
E eu sei, que a submergiu Deus iracundo.
Mas se faz tudo a alta Providência
De Deus, como reparte justamente
À culpa bens, e males à inocência?
Não sou tão perspicaz, nem tão ciente,
Que explique arcanos d'alta Inteligência,
Só vos lembro, que é Deus o providente.

(GUERRA, 1999, v. 1, p. 77)
As estrofes se integram em uma expressão unitária de desengano frente a qualquer
esperança de recompensa divina para homem a ser recebida conforme suas obras boas
ou más, consoante critério de um Deus grave, de uma divindade “alta” e “profunda”. O
poeta seiscentista, mesmo ao final de sua vida em terras recifenses, “ainda buscava
viver a vida, no seu permanente carpe diem” (PERES, 2004, P. 124), sem temor por
punições e sem almejar recompensas divinas. A fortuna de sua vida permanece em
poder escrever, em recitar, em fazer pilhéria até o último instante (CALMON, 1983, p.
204) de seu último dia, que viveu em Recife sob a companhia de amigos clérigos do
tempo de estudante em Coimbra, sob o clamor do povo que acompanhava sua febre
mortal, sob a visitação de autoridades Eclesiásticas (CALMON, 1983). O soneto pode
ser lido como uma retomada irônica da visão de Deus Elohim e do homem no mundo
apresentada pelo Qohélet em seu poema sapiencial: o poeta faz pilhéria da visão
teológica da vida mundana tal qual a compreendem os homens de sua época.
Há uma dualidade humano-teológica na sapiente expressão milenar de cuja
abordagem a crítica não se exime, tanto quanto é humano-teológica a ironia gregoriana
de sua reformulação antropofágica do poema bíblico como se demonstra a seguir.
Northrop Frye (2004) estabelece relação dos textos bíblicos com textos literários não
bíblicos e apresenta a tese de que o texto do Professor deve ser vislumbrado por uma
mente capaz de não identificar a atitude religiosa verificada nele com ilusão ou com
preguiça mentais. O autor propõe ser o Editor-chefe um vigoroso realista decidido a não
se adequar às exigências repressoras impostas sobre sua mente, além de demonstrar
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desilusão no sentido de haver percebido o fato de a ilusão ser um cárcere construído
pelo próprio prisioneiro. Embora em introdução a publicação bíblica, Víctor Morla
comenta o poema de modo não doutrinador, afirmando tratar-se do registro de variações
sobre um tema único: a vanilidade das vivências humanas e de uma manifestação
discursiva de um sábio insatisfeito a explodir seu descontentamento (MORLA, 1999). O
comentarista destaca o caráter humano da composição bíblica com essa ênfase
sintetizadora das consequências textuais da reação do poeta milenar ao contexto sóciocultural testemunha da elaboração de seu poema. Lindez (1994) percebe que “el ateísmo
es estraño al autor” do Eclesiastes, mas situa sua expressão como uma centrada em
questões de ordem humana: “Qohélet tiene plena conciencia de lo que „es investigable‟
por el hombre y de lo que „no es investigable‟”, daí a sua elocução não eximir-se de se
direcionar para a natureza de Deus em si mesma (LINDEZ, 1994, p. 29). Lapple
equaliza a presença de aspecto teológico a aspectos humanos no poema bíblico que
traz as marcas inequívocas da conceituação que os judeus tinham de
Deus e de si mesmos. Não se trata de especulações filosóficas e
abstratas. Nem da implantação de um sistema ético. Trata-se, antes, de
impulso e motivações destinadas à vida cotidiana dos israelitas
piedosos (LAPPLE, 1970, p. 42-45).

A visão lúcida de Lapple (1970), para quem o texto qohelético não é um sistema ético,
mas um objeto poético, opõe-se à de Bittencourt (1959), expressa, ao enfatizar a
sobreposição do divino ao humano no Eclesiastes, em seu comentário ao poema:

se de um lado, ele não acredita na felicidade que lhes oferece as
criaturas (1:4-18; 2:10s) de outro lado crê plenamente em Deus e no
valor da observância da lei divina; esta, e esta só, fica-lhe sendo
norma individual, o único ideal ao qual o homem se deva
incondicionalmente aplicar (BITTENCOURT, 1959, p. 191-192).

Sobre a concepção de Deus apreensível de uma verificação do Eclesiastes,
Mary Ellen Chase (1958) esclarece que “God is not the god of Israel, nor is He a just
and merciful ruler of men; He is rather a blind fate, and not only blind but fickle and
capricious”21 (CHASE, 1958, p. 244). Para Daphne Merkin (MERKIN apud CAMPOS,
2000, p. 90), segundo as palavras de Campos quanto à resenha publicada no The New
21

“Deus não é o deus de Israel, não é um justo e misericordioso governante dos homens; Ele é um tanto
cego à sorte humana; e não somente cego, mas instável e caprichoso” [tradução do autor].
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York Times Book Review: “o livro do Velho Sabedor não perdera em nada de seu
fascínio, de seu „poder negativo‟, constituindo-se no componente „mais subversivo‟ e
alegadamente „herético‟ do cânon bíblico”. O Assembleia erguer um discurso de ruptura
com os paradigmas de sua época, constituindo-se assim subversivo ao refletir de modo
cético sobre as questões relativas à existência humana, fazendo Deus deixar de ser um
pleno símbolo de justiça. Gregório de Matos reconfigura o poema bíblico sem, de modo
algum, desmerece-lo em composição elaborada paralelamente à margem das palavras
do Velho Sábio filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém. Pode-se bem imaginar o idoso
jurista literato estudando o Eclesiastes e transcriando sua sapiência poética para se
associar à expressão qohelética e construir versos com a sabedoria de quem já viu,
ouviu e viveu o suficiente para perder todas as ilusões responsáveis por impedir ao
homem um viver pleno.
Diante do mistério da infinita ausência de sentido para a vida, da absoluta
falta de explicação para acontecimentos supervenientes, testemunhados e sofridos pelos
homens ao usufruí-la, resta-lhes a conclusão de ser impossível conseguir perscrutar os
desígnios divinos, quando é prevista a existência de um bondoso Deus distribuidor de
recompensas, conforme o bem ou o mal, verificáveis na conduta humana, se aferida
segundo padrões morais de ordem religiosa. No poema seguinte, Gregório de Matos
“afirma que a fortuna, e o fado não é outra cousa mais que a providencia divina”
(GUERRA, 1999, p. 77), ao lançar ao mundo o resultado de assimilação antropofágica
do discurso do Qohélet, em expressões de monismo: benesses e malefícios são advindos
ao homem de uma só fonte, tal como concebia as vicissitudes da vida os homens da
Antiguidade bíblica, os devotos dos tempos áureo de Javé:
Isto, que ouço chamar por todo o mundo
Fortuna, de uns cruel, d'outros impia,
É no rigor da boa teologia
Providência de Deus alto, e profundo.

Trata-se de um poema ainda recoberto pela “máscara de ferro” posta sobre os “sonetos
de piedade”, conforme propõe Augusto de Campos haver necessidade de ser
reformulada a leitura da obra gregoriana, “para que desta possa jorrar, em toda a
plenitude, o mel e o fel de suas sátiras e eróticas, a gargalhada em carne viva
acorrentada na garganta barroca” (CAMPOS, 1978, p. 92). Os versos, se lidos em
relação ao conjunto da obra do poeta baiano, constituem-se como desprezo à amarga

187

doutrina bíblica de que há uma regência providencialista sob a responsabilidade de um
sábio e infinito (por isso impossível de ser compreendido) Deus de justiça, cuja atuação
consiste em operar um sistema de recompensas, oferecidas aos seres humanos,
conforme pratiquem obras convencionadas, julgadas como boas ou más. Lindez (1994)
apresenta o poeta rei de Israel como “crítico radical”, pois ele “dice en voz alta lo que la
maioria silenciosa piensa”, pois “no lo satisface lo que le han enseñado desde pequeño
en la sinagoga, en la escuela, y en el templo” e “como sabio constata la contradicción
evidente entre lo que enseña a veces como doctrina recibida de parte de Dios y lo que
sucede” (LINDEZ, 1994, p. 30).
O sonetista foge de mostrar-se ao leitor como um radical no sentido de ser
aquele que busca a raiz das coisas, no sentido de ser alguém seriamente bem firmado, ao
mesmo modo do discurso milenar, pois à seriedade do discurso sapiencial substitui o
soneto pela doçura sarcástica da ironia, para negar a verdade de que há um Deus
providente à moda do apregoado pelos sábios da “boa teologia” e mostrar a nudez frágil
das pregações despidas, embora sob o disfarce dogmático de falaciosa leitura normativa
do legado literário bíblico. Gregório de Matos opera a simulação de humildade contrita
para dissimular a perspicácia das incongruências do pensamento religioso, para ironizar
quem não esteja no lugar de apreciador da poesia sapiencial bíblica, quem não esteja
para além do bem e do mal, estabelecidos pelos leitores normativos da literatura
milenar: é o grito de que o rei está nu, entoado por alguém isonômico, por alguém sem
outro interesse ao ler a Bíblia, além do de apreciá-la como arte para gerar arte.
O respeito do poeta radicado em Recife ao fim de sua vida não é para com
as leituras religiosas construídas para a literatura bíblica; sua obediência é para com a
“única lei do mundo”, antropofagia (ANDRADE, 1990), pois devora e recompõe a
cultura milenar. O poeta opõe-se à tese teológica da existência de um sistema de justiça
balizado pela concessão de recompensas divinas entregues a cada um dos seres
humanos conforme suas obras, tal qual apregoado a partir dos púlpitos dos templos
barrocos; assim como o fez Qohélet em relação à pregação das sinagogas judaicas,
conforme destacado por Lindez (1959). O desmonte gregoriano da doutrina constitui-se
em um canto paralelo parodístico sem desconstrução caricatural do texto original: seu
poema resulta de devoração reconfiguradora da sabedoria milenar.
A simples descrição de fatos constatados na experiência humana
contrastantes com as teorias teológico-retribuitivas, uma vez justapostos à previsão da
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existência de um onipotente ser justo regente da vida, faz ser imprescrutáveis os
desígnios divinos pela constatação de incoerências percebidas pelo Pregador há
milênios. A constatação do destino único para todas as criaturas humanas
independentemente de seu bom ou mau proceder – ironizada por Gregório de Matos ao
simular adesão à tese de que tudo da vida é providenciado por um Deus de justiça – está
na expressão cético-realista da sapiência do Eclesiastes, demonstrada pela inescapável
descida ao abismo da inexistência absoluta de todo ser humano quando tragado pela
morte, independentemente de como haja vivido:
E eu vi
§§
que há mais proveito § para o saber §
do que para a sandice
§§§
Como na luz mais proveito § que na treva
O sábio § tem olhos na cabeça
§§
e o estulto § erra na treva
§§§
E eu sabia eu também
§§
que um destino uno § a todos se destina
E eu disse § para o meu coração §§
qual destino de estulto § a mim o igual se destina
§§
e porque fui sábio § eu § excesso inútil
§§§
E eu disse para o meu coração
§§
também isto § névoa-nada
Pois nenhum memento do sábio § junto com o estulto §
no eterno-sempre
§§§
Já que deveras § o devir dos dias § tudo oblitera
§§
e assim é § morrerá o sábio § junto com o estulto
E eu odiei § a vida
§§
pois para mim é ruim §
a obra § que se faz § sob o sol
§§§
Pois tudo é névoa-nada § e fome-vento
E eu odiei eu § todo o afã de fazer
§§
do fazer que eu fiz § sob o sol
§§§
Que eu deixarei
§§
para o homem § o-que-virá § depois de mim
E quem sabe § será sábio § ou néscio
§§
e ele será dono § de todo o meu afã
§§
do meu afã de fazer e de saber § sob o sol
§§§
Mas também isto § névoa-nada
E eu dei voltas a mim § para desesperar meu coração
§§§
Quanto a todo o afã
§§
do fazer que eu fiz
§ sob o sol
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Pois eis aí um homem § cujo afã se perfez §
com saber e ciência
§ e êxito
§§§
E a um homem § que não se afadigou §
doará seu quinhão
§§
Também isto é névoa-nada § e mal sem igual

(CAMPOS, 2004, p. 51-52)
As palavras do Velho Pregador são obscuras por serem entoadas com molduras de certo
desdém frente ao princípio da não contradição exigido de um discurso filosófico: o
poema, a um só tempo, declara haver mais proveito no saber do que na sandice, assim
como declara haver inutilidade na obtenção de ciência pelo fato de ser um destino uno a
que todos se destinam. Quanto aos homens, em seu afã de se afadigarem em afazeres,
pior será sua sina, pois doará seu quinhão a quem não se afadigou, como ensina o
poema, mesmo elogiando o usufruto dos bens da vida o máximo possível. A esse
respeito, Campos aprova comentário crítico sobre a expressão do Qohélet: “os prazeres
físicos da vida eram divinos na origem”, embora o prazer não fosse “um objetivo
adequado à vida”, constitui-se como “único programa prático para a existência humana”
(CAMPOS, 2004, p. 122).
No discurso do Qohélet, percebe-se a presença de motivo poético
desenvolvido por Gregório de Matos sob a regência da paródia: a imperscrutabilidade
dos desígnios divinos. O mundo é absolutamente subtraído de um sistema de justiça
retribuitiva, operado por Elohim, verdade patente diante das incongruências constatadas
quando se compara a experiência de vida apresentada nos versículos com uma previsão
dessa natureza. No Eclesiastes, a “busca sombria pela justiça de Deus foi dispensada”
(BLOOM, 2009, p. 23), no sentido de realizada, implementada, não de ignorada,
rejeitada; mas o sapiente bíblico não a encontra, pelo contrário, verifica sua
inexistência. A poesia do parodista brasileiro está à frente do discurso do sapiente
hebreu quanto à noção de justiça divina, pois é o produto advindo do fato de o artista
barroco haver devorado a cultura e as palavras de Qohélet para retenção do que haja de
bom, para produção de canto paralelo irônico. Gregório de Matos já não se lança a
entender a existência de uma suposta justiça divina, permite-se deixar em seus versos as
marcas de uma busca anterior, a realizada pelo do Velho Pregador pela sabedoria. O
poeta opta rir-se da necessidade humana de encontrar coerência na douta previsão da
“alta teologia” sobre a existência de um sistema de justiça regido por uma onipotência,
responsável por um mundo em que tudo de superveniente e injusto ocorre com

190

frequência. O trabalho poético da obra do luso-brasileiro atinge um ideal do poemaparódia-canto-paralelo: para sua realização, o artista ergue-se sobre a tradição, após
devorá-la, para ampliá-la, não para meramente imitá-la.
Sobre a visão de Deus apresentada por Qohélet, Williams afirma no Guia
Literário de Alter e Kermode: “Qohélet não pode articular nenhum caminho, nenhuma
ponte ou realidade mediadora da condição difícil de vaidade inútil ao trabalho eterno de
Deus” (WILLIAMS, 1997, p. 303). Diferente do tom de sarcasmo com que pode ser
lido o poema de Gregório de Matos, a poesia de Qohélet imprime uma seca eloquência à
constatação de que nada há de diferente para os homens segundo suas obras, como o
constata tanto o poeta do século XVII, quanto o sábio da Antiguidade. Para o monarca
filho de Davi, não ocorreu o fato de que “a morte envelheceu, perdeu a destreza”, como
afirma haver ocorrido Mefistófeles com palavras transcriadas por Campos para as cenas
finais da tragédia do doutor Fausto (CAMPOS, 2005, p. 9), a indesejada prossegue
iniludivelmente levando os pais e os filhos: vítima engolida – regra vencida, a morte
vem com seu ardor-carícia. Embora para todos chegue a hora em que “falha a força, o
ânimo amortiça” (CAMPOS, 2005, p. 19), é possível comprazer-se em vida:

Eu saudei eu
§ o prazer
§§
pois benesse alguma para o homem § sob o sol
§§
fora § comer e beber § e se aprazer
§§§
E isto § o há de seguir em seu afã de fazer §
Pelos dias de vida § que lhe deu Elohim
§ sob o sol

(CAMPOS, 2004, p. 77)
O homem, com sua linguagem, não define o divino – o indescritível
desígnio das forças sobre-humanas e a sublime inabarcável imensidão da poesia –, por
isso é melhor a palavra final do que a inicial palavra, por fazer encerrar o risco de
incorrer o uso da linguagem em erro ao se voltar para tratar seja da imperscrutável
grandiosidade do divino, seja da divina grandiosidade da poesia. Melhor é acabar o
risco de oferecer sacrifício de tolo, assim como melhor é guardar silêncio, mesmo
privando-se do gozo de falar, mesmo querendo ainda algum saber dizer. O efêmero é
somente preexistência e subsequência, entremeadas pelo vazio-névoa de um fugidio
presente, no devir humano-térreo-insuficiente, cuja fragilidade aqui é essência, cujo
transcendente-indefinível é fato aqui, em sua vã fadiga de afazeres sob o sol. O estar
senil-perecível ala todos a si, nunca há algo novo sob o sol, geração vai, geração vem e
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a terra durando: pequeno é o quinhão espoliado pelo perecível perambulante caminhante
na poeira em sua fortuna entediante, ciente como deveria ser de não lhe restar maior
providência do que abraçar com perspicácia o que lhe cabe em sua vida de névoas de
nadas, evanescente. O estar vivo acontecendo é apenas símile para o imperfectível a
perfazer-se enfim no fatal-inescapável perecer, a despeito de qualquer afã de saber e de
fazer com que se afadiga para sequer ver para quem vai, para sequer saber para onde vai
o fruto do êxito pelo que se afadigou; para nem conhecer a qual homem que não se
afadigou será doado o quinhão do poente caminheiro em sua vida-tédio - não há para
isso resposta. O não dizível culmina aqui no terno aceno da poesia com sua linguagem
acima da frágil limitação das palavras de loucura e de sofrer da expressão humanoterreal, surgidas quando um coração se entrega à vaidade névoa-nada de buscar o saber.

192

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O barroco, como expressão cultural, foi a última grande
forma de uma cultura universal do Ocidente, porque,
posteriormente, nunca mais os espíritos se uniram em
torno de um grande ideal e de uma idéia comum nas
artes (KOHNEN).

Imagine-se o cenário da poesia brasileira sem Gregório de Matos para se ver
a língua vernácula sem um poeta barroco à altura do conjunto de manifestações
culturais do século XVII, elaboradas no restante do mundo ocidental. Para o poeta
baiano, em sua vida de religiosidade e de apostasia, de céu e de inferno, os poemas
foram mestres e confidentes. O escritor jurista tornou-se homem em progressiva
desolação, isolado de perspectivas sociais, mas com um nome e uma obra a serem
lembrados sempre na história do Brasil. No barroco brasileiro, o bacharel coimbrense é
um poeta cujo legado tem valor destacado recorrentemente, até mesmo em se tratando
de quem o aborda para tentar ofuscar-lhe a importância para as letras brasileiras. A vida
ligada à administração clerical não impediu o escritor de manter sua mente livre de
quaisquer amarras dogmáticas. A obra do paródico cantador colonial não carece mais de
defesa do que oferece fruição: basta lê-la para perceber o quanto é prazerosa. O poeta
baiano também não precisa de defesa mais do que de compreensão: fez com a Bíblia a
construção de uma forma particular de leitura. Sua devoração das Escrituras se deu de
forma artística, gerou um legado poético-criativo fundamental para as letras lusobrasileiras.
A simulação de leitura da obra gregoriana como tentativa de defesa nada
mais consiste além de um pretexto para fruição de sua poesia. Gregório de Matos não
foi poeta infernal, tal como foi tratado, foi um hábil luciferino manipulador de uma
língua ferina capaz de atingir o âmago de quem trabalha para manter em trevas as
mentes piedosas, escravizadas, incapazes de discernir entre o bem e o mal; incapazes de
se alinhar para além do bem e do mal; incapazes até de ao menos pedir, ainda que no
fim da vida, luz, mais luz. Enquanto houver quem se interesse pela Bíblia, enquanto
houver quem se deleite em dessacralizar os objetos sacralizados para fins de
escravização das mentes humanas, a poesia de Gregório de Matos estará na ordem do
dia por haver sido constituída como paródica devoração antropofágica do legado
bíblico-literário. Eis a singularidade do poeta fundador da literatura brasileira. A postura
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de homem inquieto e sua melancolia de poeta desolado continuam acesas nos poemas
do escritor baiano responsável por fundar a literatura brasileira no cenário de primitiva
máquina industrial açucareira de Portugal, o Brasil colônia. Com o desenvolvimento dos
capítulos sobre o pretexto bíblico na poesia de Gregório de Matos, sobre Deus e o diabo
na obra do poeta e sobre a presença do Eclesiastes em sonetos gregorianos, tentou-se
demonstrar como o poeta brasileiro do século XVII transpõe, por um processo de
devoração antropofágica, o mundo cultural da Europa para a América, quanto à releitura
das Escrituras por ele operada.
A paródia bíblica é um aspecto dessa transposição antropofágica da cultura
do barroco para as terras americanas que tem de ser levado em conta quando de uma
leitura da obra gregoriana, pois se trata de um período impregnado pela religião e pela
Bíblia tanto no âmbito político, quanto jurídico, quanto artístico. Ao se perceber o
trabalho de fundação da literatura brasileira como tarefa operada com a marca de uma
poesia-paródia construída em canto paralelo às Escrituras, pode-se ler melhor Augusto
de Campos (1978): “sem a boca do inferno do nosso primeiro antropófago, esse baiano
e estrangeiro que deglute e vomita o barroco europeu e o retempera na mulatália e no
sincretismo tropical, não há formação – por mais bem intencionada – que informe o que
há de vivo por trás dessa coisa engraçada chamada literatura brasileira” (CAMPOS,
1978, p. 97). Por certo se pode ter o fato de que o crítico em nada desmerece o poeta
barroco brasileiro ao denominá-lo como detentor de uma boca do inferno, pois o diz
para ressaltar sua inventividade poética e audácia humana responsáveis por fazê-lo
reelaborar a literatura europeia nas terras americanas. Se Gregório de Matos é poeta
infernal, é no sentido de fazer seus leitores conhecedores do bem e do mal, sem que lhes
seja imposto qualquer sacrifício sobre a terra, sendo-lhes oferecido o prazer de fruir um
trabalho poético-inventivo de grande elaboração.
Na primitiva colônia, destino de bacharéis, de aventureiros, de degredados,
de escravos, de clérigos, homens enviados pelo reino português, advindos para tentar a
sorte, deportados como penalidade, aprisionados para trabalho na produção de açúcar,
destinados a governar (CALMON, 1981); a voz poética de Gregório de Matos se
insurge contra esse estado de coisas. Sua singular apropriação da Bíblia é fato que pode
ser alegado para dar razão à tese de que “toda redução mecanicista, todo fatalismo
autopunitivo, segundo qual, a um país não desenvolvido economicamente também
deveria caber, por reflexo condicionado, uma literatura subdesenvolvida” é uma falácia
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de sociologismo ingênuo (CAMPOS, 1992, p. 233), pois o poeta colonial mostrou-se
muito à frente de seu século quanto ao modo de ler a Bíblia. O antropófago
vanguardista resiste ao condicionamento acomodatício proporcionado pelas medidas de
Trento (1545-1563) que geram parâmetros para a técnica aplicada pela Igreja às artes
com fins catequéticos, do que nasce o barroco (KOHNEN, 1960). Diga-se isso, embora
se saiba que há quem defenda que o estilo não teve moldes, nem uma teoria de base,
sendo resultante de transformações advindas da diluição do classicismo (WÖLFFLIN,
2005, p. 35). Quando da elaboração de sua resposta poética ao contato com a literatura
bíblica, quando de sua resposta aos estímulos religiosos, sacerdotais, recebidos em seu
tempo de formação intelectual, Gregório de Matos foi movido por sagacidade criativa à
revelia de normas, parâmetros, coerções que não fossem advindas da elaboração
literária.
Uma apreciação do Códice de James Amado, composição a composição,
revela um escritor cuja linguagem é a da poesia, cujo olhar lançado sobre a literatura é o
de recriador, pois faz releitura de literatura ao escrever poemas. A quem tenha passado
por este estudo inicial da paródia bíblica na obra de Gregório de Matos, uma leitura de
tal compêndio faz constatar o fato de que a apreciação do trabalho resultante do dom do
poeta baiano de parodiar as Escrituras ainda estar por ser completada. Ao escrever sem
temer a possibilidade do advento de um juízo imposto por querer humano ou por
decisão divina, sem se subjugar aos ditames dos homens de poder, o poeta do Brasil
colonial se singulariza. Na atmosfera de sua época, marcada com era pelo poder
ditatorial do catolicismo, o escritor se expressa, inserido, sim, na “estrutura estilística”
que é o barroco, mas convicto da certeza de que não existe ação humana livre de ser
condicionada por “um sentimento geral da vida” (WÖLFFLIN, 2005, p. 88 e p. 90).
A visão de mundo, seu modo de sentir a vida, revelada pela obra do satírico
baiano do século XVII, pode-se entender, faz dele um exilado entre os seus, um homem
em refúgio literário, em estado permanente de criação, movido pela lucidez de quem
age, sim, sobre os condicionantes comportamentais e artísticos de sua época, mas não
impulsionado por outro interesse que não, reitere-se nestas considerações finais, o de
realizar procedimento poético-criativo. Uma edição crítica da obra gregoriana precisará
levar em conta a apropriação paródica das Escrituras nela verificada para poder dar
conta de uma avalição pormenorizada do grande feito literário, empreendido pelo
cantador andarilho em sua vida de agruras e de viagens. Quão enriquecedor deve ter
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sido percorrer da América à Europa, à África; da Bahia ao Recife para o fazer poético
de um acadêmico envolvido como a Igreja no século do barroco? Por todo o mundo
conhecido pelo poeta, uma obra se faz repercutir então: a Bíblia não faltou aos olhos de
Gregório de Matos, por isso seu legado poético se imbrica com o livro santo nele
dessacralizado.
Lançando-se um olhar sobre a obra do parodista bíblico, pode-se ver um
homem que serve de espetáculo para sua época, ao ser destacado como dissonante,
dando resposta a seus detratores. Pode-se ver, também, um poeta que toma sua época
para servir de espetáculo, destacando personagens e fatos históricos ao seu modo
luciferino, dando o tratamento da sátira, por meio da paródia, aos de maior relevo. Com
a Bíblia na mão para ser lida como pretexto para proceder paródica elaboração literária,
o poeta molda sua obra para cantar o Brasil com remissão aos Deuses, bíblicos e gregos,
e ao diabo, da Igreja e de sua criação, com rememoração de pessoas e de episódios das
narrativas bíblicas, com a intervenção de Iahweh e com a sabedoria de Elohim. Pode-se
dizer, parodiando o professor Francisco Ivan da Silva (2009), que o poeta fundador da
literatura do Brasil é Gregório de Matos dos deuses e dos diabos.
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