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Ainda que Gregório de Matos tenha ficado provisoriamente confinado 
na memória local e na “tradição manuscrita” (que, todavia, teve forças 

para prolongar-se através dos séculos XVII e XVIII); ainda que só tenha 
sido resgatado em letra impressa cerca de 150 anos depois de sua morte; 

ainda que tenha pesado renitentemente sobre sua reputação a “morte 
civil” da acusação de “plágio”, a ausência do poeta, num sentido mais 

fundamental, foi meramente virtual ou larvada (mascarada). Presente, 
como inscrição miolo do próprio código barroquista de que ele foi 

operador excepcional entre nós. 

Haroldo de Campos
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A todos os poetas do antes e do agora!
A Socorro, minha mãe!

À flor do maracujá gregoriana!
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P R E F Á C I O

Se há autor/poeta na história da literatura brasileira cuja 
personalidade excêntrica e polêmica fez retardar ao longo 

do tempo o conhecimento de sua vasta obra, criando obstáculos 
e dificuldades para sua divulgação entre os leitores em geral e, 
principalmente, entre a crítica acadêmica, este é, sem dúvida, o 
poeta seiscentista (1633-1696) Gregório de Matos e Guerra. Seu 
espírito irreverente, iconoclasta, sarcástico e satírico rendeu-lhe 
– em altos e baixos relevos na história da literatura brasileira; em 
antologias e ensaios, cujos autores mais reacionários consideram-
no plagiário, pornográfico etc., – rótulos que só serviram para 
retirar do gosto do público o prazer da leitura de sua obra.

Entretanto, a linguagem de sua poesia transcendeu esses 
significados para se firmar em um espaço verbal em que a forma 
da expressão substitui os meros conteúdos ideológicos, obrigando 
o leitor a participar da construção da composição do poema e de 
sua metalinguagem. Deixemos, por fim, esses velhos preconceitos.

É o que faz o autor deste livro sobre a poesia de Gregório 
de Matos. Significativo é o título livro: Edifício de Palavras: 
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Gregório de Matos e seu corpus espanhol. Nele, organiza Samuel 
Anderson uma pequena antologia com os poemas de nosso poeta 
barroco, escritos em espanhol, proporcionando-nos o prazer de 
saborearmos os poemas gregorianos em língua espanhola neste 
tempo e espaço de estio no campo da poesia. Junto a Don Luís 
de Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Gregório de 
Matos é uma das grandes vozes do século XVII; uma das grandes 
expressões do Barroco, no Brasil, e no espaço literário hispano 
seiscentista. A poesia culta era uma só na esfera do mundo 
hispânico. Nesse período travava nosso poeta contato com os 
poetas do Século de Ouro espanhol. 

E assim, Samuel Anderson recorre aos poemas do nosso 
poeta seiscentista para escrever seu ensaio gregoriano e expressar 
suas ideias sobre tão autêntico poeta do Barroco brasileiro. Mais 
ainda, o Edifício de Palavras de Samuel Anderson acolhe a nota da 
linguagem barroca e moderna, nota tocada e retocada pela atitude 
antropofágica de nossos poetas modernistas bem como pela poesia 
concreta, cuja atitude vanguardista de seus inventores apontava 
com frequência para a invenção moderna da poesia de Gregório 
de Matos. A leitura que faz dos poemas de Gregório de Matos, 
poemas escritos no idioma espanhol, leva o leitor a contemplar 
novas imagens; imagens que surgem de dentro de um idioma, o 
Espanhol, imagens percebidas na transição da experiência íntima 
do poeta e do leitor no contato com a língua do outro.

Vale a pena sublinhar a importância desses poemas escritos 
em espanhol para a percepção poética contemporânea. Ao fim e 
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ao cabo, o hodierno leitor/autor da poesia gregoriana faz ver que, 
apesar de Gregório de Matos ter vivido em um período colonial, 
mostra sua independência cultural com respeito aos motivos da 
tradição peninsular a que se filia, e pretende com isso reavivar 
em uma atmosfera de repressão colonial toda a fantasia e a 
imaginação do universo da criação poética. Na busca da expressão 
poética mais livre, não demora Gregório de Matos em expressar 
a realidade de seu tempo com a vista posta no idioma espanhol. 
Assim, tem o leitor moderno um livro de concepção de poesia 
entre línguas, livre de autoritarismo, portanto, uma língua que 
ultrapassa os limites e fronteiras e se constrói como arquitetura 
de palavras; um léxico em estado de poesia em que as palavras se 
mostram em sua desnudez mais pura e sem barreiras e amarras 
nacionalistas ou ufanistas. Eis aqui as primeiras impressões que 
me causa a leitura deste Edifício de Palavras...

           Francisco Ivan
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introdução

enquanto eles ficam discutindo
o q é e o q não é de gregório

nós vamos ler e viver
“a poesia da época chamada gregório de matos”

como bem disse james

(Augusto de Campos,  
Arte Final para Gregório)

Segundo Augusto de Campos, um dos mais bem-conceituados 
estudiosos da literatura e da cultura brasileira, que se dedica, 

entre outras coisas, a analisar a obra de Gregório de Matos, o mais 
importante não é ficar discutindo sobre a fidelidade do corpus 
atribuído ao poeta baiano. O essencial é ler essa poesia, sentindo-a 
no âmago de sua produção, enxergando nela as marcas de um 
período que rompeu as tramas da História, ou seja, mesmo quatro 
séculos depois, é atual. E por essa razão, Augusto de Campos nos 
convida a vivê-la, a degustá-la, a devorá-la. O convite do crítico 
leva-nos a um dos objetivos principais da Literatura, qual seja: 
levar o leitor a olhar para o texto em si, para a obra literária. 
Devemos partir dela. O poema fala por si próprio, ele nos indica 
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o caminho de análise, conduz-nos aos lugares certos. Muitas 
vezes, perde-se muito tempo discutindo determinados pontos que 
margeiam a obra literária, esquecendo-se do que é essencial – a 
própria obra. E no caso de Gregório de Matos, ainda é mais forte 
essa questão.

Num outro texto, Augusto de Campos (1988, p. 7) ainda é 
mais enfático:

Assim como há gente que tem medo do novo, há 
gente que tem medo do antigo. Eu defenderei até 
a morte o novo por causa do antigo e até a vida o 
antigo por causa do novo. O antigo que foi novo é 
tão novo como o mais novo novo. O que é preciso é 
saber discerni-lo no meio das velhacas velharias que 
nos impingiram durante tanto tempo.

Poeticamente, Campos elucida todo o seu pensamento crítico 
sobre a trans-historicidade da Literatura. Tratando especialmente 
da poesia, ele aproxima poetas que estão distantes historicamente, 
mas que se intercomunicam sincronicamente. Nesse seleto grupo, 
Gregório de Matos é um dos destaques ao lado de Marino, John 
Donne, Hopkins, Sousândrade, Joyce, Pound, entre outros. 

O convite para a “devoração” desses poetas, como reflexo 
da teoria antropofágica de Oswald de Andrade, projeta-se para 
o objetivo deste livro. Augusto de Campos nos chama a estudar/
compreender (ler e ver) a poesia gregoriana, que para ele é uma 
“poesia que pinça e que pica, através da linguagem” (1978, p. 96). 
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Para o leitor moderno, é essa linguagem peculiar de GM1 que 
emociona e seduz; uma linguagem que se ordena e revela um estilo 
próprio, uma estrutura, razão por que a fidelidade autográfica 
pode ser posta em segundo plano. Já o campo de propostas 
temáticas encontradas no texto poético de GM é bastante amplo 
e pode levar o leitor atual a decidir qual abordagem, entre tantas, 
ele seguirá. Disso resultam as muitas discussões a que a poesia 
gregoriana nos encaminhou durante os últimos séculos.

Gregório de Matos é um poeta de muitos temas, que 
vão desde o nascimento da flor do maracujá às falcatruas dos 
governantes baianos; desde a descrição do ato eucarístico à 
descrição dos romances libertinos do prelado católico; desde 
os seus enlaces românticos com as mulheres de sua vida aos 
respectivos desenganos amorosos com elas e/ou aos momentos 
de concupiscência com as freiras. As questões sociais afloram 
a superfície do texto poético gregoriano, o que levou alguns 
pensadores a declará-lo pertencente “mais à história da cultura 
do que à história da literatura” (MARTINS, 1976, p. 225). Nesse 
sentido, GM seria apenas testemunha do desenvolvimento 
sociocultural do Brasil do século XVII; o que não deixa de ser 
verdade, GM é, sim, testemunha, mas não somente a serviço da 
História e da Cultura. É inegável a imagem de um poeta que faz 
poesia de qualidade, na qual podemos enxergar a presença de um 
estilo base para a formação tanto da Cultura quanto da Literatura 
brasileira, no período barroco. Portanto, a História da Cultura não 

1 Usaremos a sigla GM para nos referirmos ao nome Gregório de Matos. 
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suplanta a Literatura, mas se misturam, levando muitos críticos a 
terem uma visão reducionista do poeta. Se não há, por exemplo, 
como provar a “fidelidade” dos poemas atribuídos a GM, podemos 
aceitar a ideia de um poeta coletivo, cuja voz ressoa muitas outras 
vozes e não sendo um mero eco dos poetas espanhóis Gôngora 
e Quevedo, como querem seus contrários. Com relação a isso, 
explica Wilson Martins (1976, p. 227):

Sob o nome de Gregório de Matos poderemos 
compreender sem maiores prejuízos nem excessivas 
hesitações, qualquer coisa como um poeta coletivo, 
uma espécie de constelação de poetas, em que os 
anônimos e desconhecidos se dissolvem na figura do 
epônimo e nele se transubstanciem para formar esse 
grande e imaginário poeta brasileiro do século XVII: 
Gregório de Matos.

A imagem da “constelação de poetas” revela não só que o poeta 
é uma constelação mas também que faz parte de uma. Gregório 
de Matos faz parte de um grupo seleto de poetas que se comunica 
estilisticamente, alguns sem nem ter tido contato com o outro, 
rompendo as barreiras do tempo e da história. Nesse grupo, estão 
presentes tanto autores coetâneos a GM quanto outros de tempos 
distantes, mas que se aproximam pelo estilo poético, por vezes 
influenciados por uns e por outros; outras vezes influenciando 
um discurso em uma só voz. É esse o pensamento dos poetas 
concretistas Haroldo e Augusto de Campos, emprestando-nos 
suas vozes a fim de referendar nosso posicionamento. Significa 
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dizer também que configurar GM dentro dessa visão moderna de 
História da Literatura é trazer ao Barroco o mesmo pensamento, 
já que o poeta baiano é o representante máximo desse estilo 
no Brasil. O Barroco visto pelo prisma da trans-historicidade 
contempla a razão pela qual se estuda ainda hoje a poesia de GM. 
Pela concepção de Eugênio D’Ors ([1908?]), o Barroco é uma 
constante que ultrapassa os limites do século XVII e percorre os 
tempos. Sob essa perspectiva, concentram-se as argumentações 
de Haroldo de Campos, por exemplo, o que resulta numa visão 
moderna da linguagem poética.

A fim de aceitar e seguir o convite de Augusto de Campos, 
neste livro, pretende-se “ler e ver” os poemas em espanhol de GM. 
A análise desse corpus, vale dizer, é uma novidade na fortuna crítica 
do mazombo poeta, visto que não há trabalhos que se detenham 
exclusivamente nos poemas em espanhol. Nesse sentido, as teses 
de João Adolfo Hansen (2004) e de Adriano Espínola (2000) não 
utilizam os poemas escritos em língua espanhola como exemplos 
de suas análises, talvez porque não tivessem carga poética suficiente 
para esse fim. No entanto, no livro de Hansen (2004), à página 422, 
ele traz um poema em espanhol que lhe serve de ilustração para 
o assunto de que trata: a mulher. Mesmo nas antologias, há pouca 
ou quase nenhuma aparição dos poemas em espanhol. Esse fato 
nos chama a atenção, já que mesmo sem um número expressivo 
de textos em língua espanhola diante do conjunto de mais de 
setecentos poemas, escrever na língua de Castela, no século XVII, 
tem importância muito grande, porque carrega, nesse ato, um 
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contexto sócio-histórico-cultural da formação da nossa identidade 
e da Literatura Brasileira. Além do mais, GM, com isso, confirma o 
pensamento de que ele faz parte da constelação de poetas seletos. 
Isso porque, na época, os autores da Península Ibérica versejavam 
tanto em português quanto em espanhol. É preciso atentar para o 
bilinguismo português-castelhano da época de Gregório de Matos. 
Mesmo após a Restauração, a Espanha exerceu forte influência na 
cultura de Portugal, que de uma forma ou de outra, refletirá na 
colonização do Brasil, conforme nos explica Fernando da Rocha 
Peres (1983, p. 57):

Do ponto de vista cultural, em verdade, a influência 
da Espanha, com o seu “Século de Ouro”, ainda 
estará presente muitos anos após a Restauração, 
pois foi toda uma geração de nobres, clero e letrados 
portugueses, que era “bilíngüe”, que viveu em Madri 
e também estudou em Salamanca, a responsável pelo 
movimento de ruptura. [...] a influência espanhola, 
nas letras e nas artes, será marcante durante aquele 
largo período de hegemonia da dinastia dos 
Habsburgo em Portugal.

Durante os 60 anos de duração da União Ibérica, as trocas 
culturais entre os dois países favoreceram a formação de uma 
cultura bilíngue sem, é claro, desconstruir a identidade do país 
dominado, Portugal. Mesmo dominado, o povo português consegue 
resguardar-se das perdas identitárias. Na verdade, absorveu, através 
dos seus letrados, um pouco da cultura do outro – a Espanha.

Além disso, ao propormos a análise dos poemas em espanhol 
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de GM, objetivamos apresentar essa análise associada ao ato 
antropofágico. Não há, pelo menos nas pesquisas que realizamos, 
nenhum trabalho que realize essa aproximação. É muito 
importante estudar os poemas escritos em espanhol sob o viés da 
antropofagia, visto que a confluência de línguas é uma das marcas 
do ideal antropofágico e, por meio dessa confluência linguística, 
há a confluência entre as culturas. GM traz também a língua 
espanhola ao solo brasileiro, e exerce influência na formação da 
língua brasileira, pois muitos vocábulos espanhóis foram sendo 
inseridos no corpus linguístico do português no Brasil, primeiro 
pela influência da colonização hispano-portuguesa, segundo pela 
eternização nos poemas gregorianos. Essa mistura entre as duas 
línguas já estava acontecendo desde a Europa devido à formação 
da União Ibérica nos anos de 1580 a 1640, mais fortemente2. 

Nesse sentido, o segundo capítulo deste livro abordará 
questões relacionadas ao processo histórico da dominação do 
mundo hispânico sobre o português, que fortemente influenciou 
a construção da identidade brasileira na época em que foram 
produzidos os poemas de Gregório de Matos. 

O terceiro capítulo será dedicado à análise das formas 
poemáticas encontradas no conjunto de poemas em espanhol de 
Gregório de Matos. O corpus de análise é pequeno, são apenas 
21 poemas escritos em espanhol presentes na obra completa do 
poeta baiano organizada por James Amado (1999). No primeiro 

2  Artigo de Alfredo Maceira Rodríguez “Contribuição do espanhol 
ao léxico do português”, disponível em: <http://www.filologia.org.br/revista/
artigo/2(4)12-44.html>. Acesso em: 10 nov. 2015.
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volume, são treze poemas e no segundo, oito. No processo 
analítico, procuraremos dar ênfase aos temas mais recorrentes da 
corrente barroca à qual pertence nosso poeta baiano, tais como a 
fugacidade da vida, a morte, a carnavalização, a melancolia. 

Além das discussões em torno do aspecto antropofágico no 
corpus em espanhol, será feita a tradução dos poemas para facilitar 
a leitura dos menos avisados, principalmente para os estudantes 
que queiram aprender mais sobre GM, conteúdo presente no 
quarto capítulo. Esse aspecto também é novidade na fortuna 
crítica gregoriana, uma vez que não existe nenhum material que 
proponha a tradução dos poemas escritos em espanhol. 

Ao final do livro, foi montada uma antologia dos poemas 
escritos em espanhol. Primeiro, os poemas foram dispostos da 
forma como aparecem na obra organizada por James Amado 
(1999). Em seguida, os mesmos poemas aparecem vertidos a 
um espanhol mais atual, como forma de cortar algumas arestas 
deixadas pelos copistas. E depois, cada um vem acompanhado de 
uma tradução livre com a qual trabalhamos sob a luz da teoria de 
Umberto Eco (2009) e Haroldo de Campos (2010a). Acreditamos 
que essa tradução dos poemas em espanhol de Gregório de Matos 
é um marco no estado da arte do poeta, o que dá destaque a este 
material que ora se apresenta aos leitores apaixonados pela poesia, 
pelo Barroco e por Gregório de Matos. 
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influências da dominação

Antes de partir para qualquer análise, é interessante conhecer 
o contexto histórico da dominação espanhola sobre Portugal 

e como isso refletiu no processo de formação da identidade 
brasileira.  O ano de 1578 marca o início da crise sucessória 
em Portugal, pois, nesse ano, morre o rei D. Sebastião, na África, 
na batalha de Alcácer Quibir (WEHLING; WEHLING, 1999). 
Sem descendentes, o rei deixa vazio o trono português, gerando 
disputas de outras coroas para tomar posse de Portugal. Sua morte, 
no entanto, transformou-se num mistério, visto que até hoje não 
foi encontrado seu corpo. Esse fato o transformou numa lenda 
e muitos portugueses (chamados de sebastianistas) começaram a 
acreditar que ele voltaria a fim de restaurar o reino3.

O trono de Portugal, então, foi ocupado pelo cardeal dom 
Henrique, tio-avô de dom Sebastião, enquanto a guerra sucessória 
se acirrava, com seis candidatos que disputavam o trono, cada 

3  Alguns anos depois, já no século XVII, o pregador Antônio Vieira 
profetiza a vinda de um rei que iria restaurar o reino de Portugal e instalar 
o V Império na terra. Vê-se que os portugueses ansiavam pela libertação do 
domínio espanhol e desejavam a glória diante dos outros países do mundo.
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qual com argumentações defensórias, alguns com apoio político, 
outros sem. Dos seis, dois candidatos eram de origem italiana, e 
outro, francesa, Catarina de Médicis. Os outros três tinham uma 
ligação mais direta, já que eram netos de dom Manuel I, a saber: 
António de Portugal4, prior do Crato; dona Catarina5, duquesa de 
Bragança; e Filipe II, da Espanha6. Parte da nobreza portuguesa 
apoiou dona Catarina e dom António, enquanto “a alta nobreza e 
o clero superior em geral apoiaram as pretensões de Filipe II, por 
causa da sua superioridade militar e do poder corruptor de seus 
agentes” (WEHLING; WEHLING, 1999, p. 64). No entanto, Filipe 
II tinha uma desvantagem em relação aos outros, era estrangeiro; 
por isso, o mais popular dos três concorrentes, dom António, 
parecia ser o vitorioso naquela batalha. 

O então cardeal-rei, dom Henrique, morreu em janeiro 
de 1580, deixando o trono novamente vazio. Devido a sua 
popularidade, dom António foi proclamado rei pelo povo 
português, mas o apoio da nobreza e a invasão espanhola fizeram 
com que ele fosse derrotado e Filipe II assumisse, por força militar, 
o trono de Portugal.

Estava instaurada a União Ibérica, que aconteceu de 1580 

4  O Prior do Crato, como era mais conhecido, nasceu em Lisboa em 
1531 e morreu em Paris, em 1595. 
5  A Infanta de Portugal nasceu em 1540 e faleceu em 1614.  Com o fim 
da União Ibérica, assume o trono seu neto, D. João IV.
6  Filho de Carlos V e Isabel de Portugal, teve uma educação humanista 
e era conhecedor tanto do espanhol como do português. Nasceu em 1527 e 
morreu em 1598. Foi Filipe II de Espanha e Filipe I de Portugal.
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a 1640. Com isso, a Espanha dominou Portugal e suas colônias, 
o que refletiu diretamente no processo de formação da nação 
brasileira. A Espanha era um país muito poderoso e, como nação 
dominadora, iria impor sua cultura, sua língua, seus costumes, sua 
forma de administrar. Mesmo assim, Portugal ainda conseguiu 
ficar com governo próprio, segundo informações dos historiadores 
Arno e Maria José Wehling (1999).

No Brasil, colônia de Portugal, em 1580, já estava mais ou 
menos consolidado o processo de colonização, cabendo à Espanha 
apenas lucrar com o “ouro” da América, isso porque a Espanha 
já colonizava algumas regiões circunvizinhas ao Brasil, resultado 
do Tratado de Tordesilhas, como consequência, portanto, da 
expansão territorial da dominação. O historiador Capistrano de 
Abreu (2006, p. 65), entre tantas informações, confirma-nos que, 
a princípio, a dominação espanhola foi favorável ao Brasil:

Para o Brasil as primeiras consequências deste estado 
de coisas foram favoráveis. Os limites naturais da 
colônia indicaram-nos o Amazonas e o Prata. De 
ambos separavam o povoado distâncias sempre 
enormes. Esperaria o Prata, já ocupado em parte; 
urgia senhorear o Amazonas, inda não investido, 
mas já cobiçado por diversas nações. 

Em outros pontos, as ações do rei Filipe II foram conflituosas 
para o Brasil. Ele impediu, por exemplo, o ingresso dos estrangeiros. 
Por conseguinte, sem a presença do comércio estrangeiro, o Brasil 
perdeu muito e tudo ficava concentrado na União Ibérica. Isso 
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também foi causa de revoltas dos antigos comerciantes, dando 
início a um período de muitas invasões bárbaras como a dos 
holandeses no início do século XVII. Na Bahia, esses ataques 
significaram destruição, miséria, fome, doenças, como afirma 
Antonio Risério (2004, p. 115): “o ataque holandês de 1604 
significou gastos e destruição, dinheiro desviado da população 
para a defesa, engenhos incendiados. Quarenta dias de insônia, 
apreensão, desgaste, enormes prejuízos”. Posteriormente, com a 
Trégua dos Doze Anos, as coisas foram se normalizando entre 
espanhóis e holandeses, principalmente, no comércio, já que o 
açúcar era um produto bastante apreciado pelos batavos.

Na contramão da história, a União Ibérica também ajudou 
na aproximação entre as colônias portuguesas e espanholas. Nesse 
sentido, houve um contato mais intenso, embora não fosse tanto a 
intenção do rei Filipe II. Os portugueses, por exemplo, pediram-
lhe para explorar as minas espanholas da América; ele, porém, 
não consentiu de imediato, colocando ressalvas no seu discurso. 
No entanto, não conseguiu impedir expedições ao interior 
(WEHLING; WEHLING, 1999).

A União Ibérica foi mais um exemplo do grande poderio 
da Espanha no seu Século de Ouro. Correspondente ao Barroco, 
esse foi um período áureo para os espanhóis, um período de 
conquistas, principalmente atreladas à boa administração dos reis 
católicos, Fernando e Isabel, do século XV até o início do XVI; 
de Carlos V e Filipe II, no século XVI e de Filipe IV, no século 
XVII. Na Literatura, como também nas outras artes, a Espanha 
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teve destaque, inclusive internacional. Muito do que se produziu 
naquela época foi responsável pela consolidação de uma Literatura 
universal. Foram destaque autores de gêneros diferentes como 
a poesia, o teatro e a prosa, quais sejam: Cervantes, Gôngora, 
Quevedo, Lope de Vega, Baltazar Gracián, Santa Teresa D’Ávila, 
São João da Cruz, Calderón de la Barca, Fray Luis de León, Tirso 
de Molina, entre os mais influentes.

Com o tempo, o contexto de ascensão começa a perder 
força e um dos motivos são os gastos com as guerras. Enquanto 
a nobreza vivia dias de luxo e esplendor, o povo sofria com 
misérias e pestes. A crise pela qual passava a Espanha ajudou, de 
uma forma ou de outra, no processo de Restauração de Portugal, 
que se efetivou em 1640, quando o país recuperou sua autonomia 
política e retomou sua independência. Com isso, sobe ao trono 
português dom João IV, duque de Bragança, com o apoio da 
nobreza portuguesa e dos jesuítas.

Após os 60 anos de dominação, Portugal passou por uma 
lenta recuperação, mas a crise econômica que abalava o mundo 
no século XVII fez com que o país tomasse medidas emergenciais 
que atingiram diretamente suas colônias, como o Brasil. Com a 
economia estagnada, foi preciso diminuir o preço do açúcar, por 
exemplo. Esse episódio foi denunciado por Gregório de Matos 
em muitos de seus poemas. À essa política econômica deram o 
nome de mercantilismo e o nosso poeta acompanhou tudo em 
terras baianas. O crescimento de um seria dado pela queda do 
outro e esse outro era sempre a classe menos favorecida. Com 
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essa intervenção, a nobreza enriquecia mais seus cofres europeus 
enquanto esvaziava os cofres americanos.

No poema Descreve com mais individuação a fidúcia, com que 
os estranhos sobem a arruinar sua república, Gregório de Matos 
(1999) retrata satiricamente as ações do estrangeiro que vinha 
enriquecer na Bahia à custa do trabalhador baiano. Num romance 
com 192 versos, a persona poética vai descrevendo situações que 
demonstram a insatisfação diante das ações de alguns personagens 
da Bahia colonial. Inclusive, alguns versos trazem a caracterização 
desses personagens.

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?
Se o fazeis pelo interesse,
de que os estranhos vos gabem,
isso os Paisanos fariam
com duplicadas vantagens.
E suposto que os louvores
em boca própria não cabem,
se tem força terá a verdade.
O certo é, Pátria minha,
que fostes terra de alarves,
e inda os ressábios vos duram
desse tempo, e dessa idade.
Haverá duzentos anos,
(nem tantos podem contar-se)
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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.
Sai um pobrete de Cristo
de Portugal, ou do Algarve
cheio de drogas alheias
para daí tirar gages:
O tal foi sota-tendeiro
de um cristão-novo em tal parte,
que por aqueles serviços
o despachou a embarcar-se.
Fez-lhe uma carregação
entre amigos, e compadres:
e ei-lo comissário feito
de linhas, lonas, beirames.
Entra pela barra dentro,
dá fundo, e logo a entonar-se
começa a bordo da Nau
cum vestidinho flamante.
Salta em terra, toma casas,
arma a botica dos trastes,
em casa come Baleia,
na rua entoja manjares.
Vendendo gato por lebre,
antes que quatro anos passem,
já tem tantos mil cruzados,
segundo afirmam Pasguates.
Começam a olhar para ele
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os Pais, que já querem dar-lhe
Filha, e dote, porque querem
homem, que coma, e não gaste.
Que esse mal há nos mazombos,
têm tão pouca habilidade,
que o seu dinheiro despendem
para haver de sustentar-se.
Casa-se o meu matachim,
põe duas Negras, e um Pajem,
uma rede com dous Minas,
chapéu-de-sol, casas-grandes.
Entra logo nos pilouros,
e sai do primeiro lance
Vereador da Bahia,
que é notável dignidade.
Já temos o Canastreiro,
que inda fede a seus beirames,
metamorfósis da terra
transformado em homem grande:
e eis aqui a personagem.
Vem outro do mesmo lote
tão pobre, e tão miserável
vende os retalhos, e tira
comissão com couro, e carne.
Co principal se levanta,
e tudo emprega no Iguape,
que um engenho, e três fazendas 
o têm feito homem grande;
e eis aqui a personagem.
Dentre a chusma e a canalha
da marítima bagagem
fica às vezes um cristão,
que apenas benzer-se sabe:
Fica em terra resoluto
a entrar na ordem mercante,
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troca por côvado, e vara
timão, balestilha, e mares.
Arma-lhe a tenda um ricaço,
que a terra chama Magnate
com pacto de parceria,
que em direito é sociedade:
Com isto a Marinheiraz
do primeiro jacto, ou lance
bota fora o cu breado,
as mãos dissimula em guantes.
Vende o cabedal alheio,
e dá com ele em Levante,
vai, e vem, e ao dar das contas
diminui, e não reparte.
Prende aqui, prende acolá,
nunca falta um bom Compadre,
que entretenha o acredor,
ou faça esperar o Alcaide.
Passa um ano, e outro ano,
esperando, que ele pague,
que uns lhe dão, para que junte,
e outros mais, para que engane.
Nunca paga, e sempre come,
e quer o triste Mascate,
que em fazer a sua estrela
o tenham por homem grande.
O que ele fez, foi furtar,
que isso faz qualquer bribante,
tudo o mais lhe fez a terra
sempre propícia aos infames
e eis aqui a personagem.
Vem um Clérigo idiota,
desmaiado com um jalde,
os vícios com seu bioco,
com seu rebuço as maldades:
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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.
Vêm outros zotes de Réquiem,
que indo tomar o caráter
todo o Reino inteiro cruzam
sobre a chanca viandante.
De uma província para outra
como Dromedários partem,
caminham como camelos,
e comem como salvages:
Mariolas de missal,
lacaios missa-cantante
sacerdotes ao burlesco,
ao sério ganhões de altares.
Chega um destes, toma amo,
que as capelas dos Magnates
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são rendas, que Deus criou
para estes Orate frates.
Fazem-lhe certo ordenado,
que é dinheiro na verdade,
que o Papa reserva sempre
das ceias, e dos jantares.
Não se gasta, antes se embolsa,
porque o Reverendo Padre
é do Santo Nicomedes
meritíssimo confrade;
e eis aqui a personagem.
Vêem isto os Filhos da terra,
e entre tanta iniqüidade
são tais, que nem inda tomam
licença para queixar-se.
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.
(MATOS, 1999, p. 334-339)
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O poema7 começa com uma evocação, um chamamento. Fica 
clara a relação entre as vozes que dialogam no poema, de um “eu” 
para um “vós”, o que representa um tratamento cerimonioso:

Senhora Dona Bahia,
nobre, e opulenta cidade,
madrasta dos Naturais,
e dos Estrangeiros  madre.
(MATOS, 1999, p. 334)

A partir desses primeiros quatro versos, a persona poética 
expõe por meio da antítese madrasta/madre a cena e/ou as vozes 
que serão ecoadas ao longo do poema. A cidade da Bahia é o centro 
do discurso poético e nela serão configurados os personagens que 
entrarão em cena. E o objetivo principal é expor o tratamento 
dado aos que roubam os bens daquela cidade. E antes de descrever 
os personagens, o poema passeia pela cidade em si, revelando, por 
exemplo, os paradoxos daquela situação colonial:

Haverá duzentos anos,
(nem tantos podem contar-se)
que éreis uma aldeia pobre,
e hoje sois rica cidade.
(MATOS, 1999, p. 334)

7  Todos os poemas que aparecem neste livro foram retirados da obra 
completa de Gregório de Matos organizada por James Amado: MATOS, 
Gregório de. Crônica do viver baiano seiscentista. Org. James Amado. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1999. 
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A evocação da cidade, na exposição de suas mazelas, é feita 
com muita propriedade, uma vez que a voz central, a voz do 
discurso poético, é de um personagem que vivencia a situação 
de crise na Bahia: “O certo é, Pátria minha”. O leitor enxerga a 
crise por meio dos olhos de um contemporâneo ou “Paisano”, 
como está no poema. Não se trata de meras constatações de um 
agente recalcado, como muitas vezes tem sido acusado GM. Para 
Hansen (2004, p. 31, grifo nosso), Gregório de Matos é apenas 
uma etiqueta, uma etiqueta sem voz própria: “Gregório de Matos 
é uma etiqueta ou um dispositivo discursivo, unidade imaginária 
e cambiante nos discursos que o compõem [...]”. Segundo os 
historiadores, GM é o retrato de uma situação histórica.

Tecnicamente, o poema é um romance, uma das formas 
poéticas mais usadas por GM e muito comum naquela época8. 
Oriundo da tradição medieval, esse tipo de poema dramatiza cenas 
(situações), a princípio, simples, mas relativamente profundas. No 
que estamos analisando, por exemplo, o tema é profundo e bem 
significativo, pois se trata da descrição da crise pela qual passava a 

8  João Adolfo Hansen (2004, p. 63) afirma o seguinte sobre o uso 
do romance naquela época: “a composição oral de poemas longos, como é o 
caso de inúmeros romances atribuídos a Gregório de Matos, era então prática 
recorrente. Da tradição medieval, os romances montam-se por justaposição 
de lugares-comuns de tipos e situações narrativas, evidenciando que era 
relativamente simples sua combinatória numa trama típica como glosa de um 
mote determinado na ocasião”. Segundo Rogério Chociay (1993, p. 95), “[...] o 
romance primitivo tinha intenção narrativa e se destinava ao canto. Na época 
barroca, todavia, seria impossível tentar definir esta forma poemática por seu 
conteúdo, pois os romances praticados por todos os poetas realizam ampla 
gama de possibilidades”. 
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Bahia colonial, uma crise que João Adolfo Hansen (2004, p. 151) 
descreve perfeitamente e vale-nos para ampliarmos a visão para 
esse contexto histórico:

Resumindo-se o exposto em cartas das três décadas 
finais do século XVII, evidenciou-se que, devido 
sobretudo às crescentes barreiras alfandegárias 
impostas à distribuição e venda dos açúcares 
brasileiros nos mercados europeus por Inglaterra, 
França e Holanda, que se assenhoreiam da sua 
produção nas Caraíbas e no Oriente, os estoques se 
avolumam em Lisboa, abarrotando os armazéns. 
A partir de 1675, a Coroa determina redução dos 
preços, visando a torná-los competitivos. A baixa 
afeta imediatamente as folhas de pagamento do 
clero e da burocracia, tendo outras ramificações 
numerosas: eleva o valor e o preço dos escravos e do 
fornecimento de cobre, ferro e breu indispensáveis 
aos engenhos; descapitaliza os senhores, leva-os 
ao crédito, à impossibilidade de saldar dívidas, às 
execuções, às falências e ao fogo morto; afeta a 
cobrança dos donativos, favorece a especulação e 
o lucro dos mercadores; intensifica a miséria da 
população. Acompanha-se a crise da desvalorização 
da moeda metropolitana de prata e ouro, fixada num 
valor facial inferior ao da moeda circulante no Brasil, 
o que produz grande evasão do metal para Portugal, 
acompanhada da alta dos gêneros metropolitanos. A 
crise atinge o auge por volta de 1688, quando, após a 
desvalorização espanhola da pataca em 20%, a moeda 
portuguesa de ouro e prata se torna mais vulnerável 
ao contrabando e a outras práticas de desvio, como 
a do corte de seus bordos e fundição das aparas, 
transformadas em metal, prata ou ouro.
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Todo esse contexto pode ser encontrado na poesia de GM, por 
isso se diz que nele é possível ver o retrato sociocultural da Bahia 
do século XVII. E o poema em análise é prova disso. É interessante 
observar que a conclusão de Hansen foi feita a partir de cartas 
do fim do século XVII, portanto, depois do fim da dominação 
espanhola sobre Portugal. As ações da corte portuguesa para tentar 
salvar o país da crise, fruto também da dominação espanhola, só 
vieram a intensificar o contexto da colonização, levando embora 
todos os bens do Brasil colônia.

Ainda sobre a estrutura do poema, há algo peculiar. Apesar 
de ser um romance e não estar configurado em estrofes, parece 
que ele está formado por quadras. Observe que a cada quatro 
versos há um ponto final indicando o fim do pensamento e logo 
dando início a outro. Ou, às vezes, a cada quadra, as cenas se 
diferenciam, mesmo que ancoradas sob um mesmo personagem.

O próprio discurso poético chama a atenção para os 
personagens que ali serão descritos:

A essas personagens vamos,
sobre elas será o debate,
e queira Deus, que o vencer-vos
para envergonhar-vos baste.
(MATOS, 1999, p. 334)

A finalidade da exposição dos personagens é envergonhar a 
cidade da Bahia. A partir desse ponto, o poema vai descrevendo as 
ações de três personagens específicos e um quarto que se configura 
como um grupo, talvez a junção de todos em um só. No poema, 
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há a marcação de quando termina a descrição de um e inicia a do 
outro com o estribilho “e eis aqui a personagem”9. 

O recurso mais usado para a descrição das ações é a narração 
dos fatos históricos, que são retirados do plano real para o plano 
da poesia. Há uma sequência narrativa por meio da sintaxe que 
usa sujeito e predicado, com verbos no pretérito perfeito – estilo 
preponderante em textos narrativos:

Sai um pobrete de Cristo
de Portugal, ou do Algarve
cheio de drogas alheias
paradaí tirar gages:
O tal foi sota-tendeiro
de um cristão-novo em tal parte,
que por aqueles serviços
o despachou a embarcar-se.
(MATOS, 1999, p. 334)

A forma verbal “sai” indica o início da jornada para o Brasil. 
Saído de Portugal, o “pobrete” foi despachado a fim de conseguir 
sair da crise em que se encontrava. Passa-se do tempo presente 
para o pretérito perfeito, dando mobilidade narrativa ao poema. 
Com sua veia satírica, Gregório de Matos elenca as cenas que 
melhor ridicularizem as ações dos estrangeiros que buscavam 
enriquecimento no Brasil e ele tem a Bahia como fonte de suas 

9  É muito comum que os romances usem o recurso do arremate ou 
“estribilhos que se repetem com regularidade ao longo do seu curso” (CHOCIAY, 
1993, p. 97). Em Gregório de Matos, esse recurso é bastante utilizado; nesse 
poema, esse estribilho se repete nos seguintes versos: 76º, 85º, 122º, 147º e 172º. 
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pretensões. Normalmente, como conta a História, esses homens 
que vinham para o Brasil, nessa época, eram, na sua maioria, 
homens pobres, miseráveis, bandidos, libertinos, a escória da 
sociedade europeia. Por isso, os jesuítas contam que era mais 
dificultoso catequizar os índios porque os próprios cristãos não 
cumpriam as regras estabelecidas. Como era possível ensinar o 
“certo” que os seus não cumpriam?10 O primeiro personagem do 
poema é um pobre que enriquece enganando as pessoas: 

Vendendo gato por lebre11,
antes que quatro anos passem,
já tem tantos mil cruzados,
segundo afirmam Pasguates. 
(MATOS, 1999, p. 334)

Os Pasguates, isto é, os idiotas, são os que contam as vantagens 
de seu enriquecimento. E são os mesmos que logo mais comporão 
o quadro político da Bahia:

10  Antônio Sanseverino (2000, p. 87) afirma: “aquilo que se afirmou 
como regra na Europa, podia ser transgredido na América, como se esta fosse 
a terra dos bárbaros, dos fora do mundo, onde fosse possível se sair dos limites 
e romper com os padrões”. 
11  Para Segismundo Spina ([1980?], p. 74): “um processo constante de 
que lança mão o Poeta é a utilização de provérbios e frases feitas, bem como 
a inserção de palavras e expressões latinas ou espanholas (que já os poetas do 
Cancioneiro Geral conheciam)”. A expressão “vender gato por lebre” é de origem 
espanhola e significa ser enganado ao receber algo inferior ao que se esperava. 
Segundo Alexandre Rangel (2010, p. 116), essa expressão já era usada no século 
XVI pelo “jurisconsulto espanhol Covarrubias [...], atribuindo aos estalajadeiros 
do seu tempo o costume de venderem gato por lebre e burro por vitela”.
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Entra logo nos pilouros,
e sai do primeiro lance
Vereador da Bahia,
que é notável dignidade.
(MATOS, 1999, p. 334)

A persona poética vai compondo o cenário sociopolítico da 
Bahia colonial, ridicularizando a própria pátria, o que se intensifica 
nas cenas dos próximos personagens, sempre descritos como 
enganadores, embusteiros, ladrões, hipócritas, falsos, usurários, 
que se enriquecem com a desgraça alheia:

Passa um ano, e outro ano,
esperando, que ele pague,
que uns lhe dão, para que junte,
e outros mais, para que engane.
Nunca paga, e sempre come,
e quer o triste Mascate,
que em fazer a sua estrela
o tenham por homem grande.
(MATOS, 1999, p. 334)

A poesia gregoriana é o registro fiel de uma cena triste da 
formação do povo brasileiro. À medida que uns enriqueciam 
ilicitamente, outros (a grande maioria) se afundavam na miséria 
e como solução vendiam seus serviços a preços irrisórios ou se 
deixavam escravizar para ter algo que comer.

Em se tratando da sátira gregoriana, não poderia faltar o 
personagem católico. A persona poética descreve também as ações 
ilícitas de um Clérigo, expondo, mais uma vez, a Igreja ao escárnio:
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Vem um Clérigo idiota
desmaiando com um jalde,
os vícios com seu bioco,
com seu rebuço as maldades: 
(MATOS, 1999, p. 334)

Observe que os personagens não têm nomes próprios, isto 
é, não são a representação de um ser, mas a representação de um 
grupo – são personagens-tipo12. Por isso, o Clérigo (com letra 
C maiúscula) representa um grupo social bastante influente na 
época da colonização brasileira e que teve um papel importante na 
formação da nossa identidade. Nesse sentido, a poesia gregoriana, 
a todo momento, revela a hipocrisia reinante no catolicismo cujos 
adeptos mais desconstruíam que construíam o alicerce daquilo 
que pregavam. Para concluir o retrato desse Clérigo, o poema o 
caracteriza mais fortemente como corrupto:

Cresce em dinheiro, e respeito,
vai remetendo as fundagens,
compra toda a sua terra,
com que fica homem grande,
e eis aqui a personagem.
(MATOS, 1999, p. 334)

Praticando o pecado da usura, da cobiça, o Clérigo é satirizado 
pela voz poética que atinge, metonimicamente, a Igreja. Noutra 
quadra, a sátira é mais pesada:

12  Personagem-tipo são personagens identificados pela profissão, pela classe 
social, pelo comportamento. Eles apresentam um traço que é comum aos que fazem 
parte duma mesma categoria. Caracteriza um grupo social ou profissional.
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Mariolas de missal,
lacaios missa-cantante
sacerdotes ao burlesco,
ao sério ganhões de altares. 
(MATOS, 1999, p. 334)

O uso de vocábulos depreciativos como “mariolas”, “lacaios” 
atinge diretamente o grupo a que pertence o Clérigo, também 
chamado de “missa-cantante” ou “ganhões de altares”. O 
poema instaura, assim, um ambiente carnavalizante quando da 
ridicularização do padre, levando ao destronamento do poder 
instituído pela Igreja Católica. Não se pode pensar que esse 
tipo de discurso era mero trabalho retórico sem a intenção de 
ridicularizar o outro. Não é apenas em um poema que a cena 
aparece, mas um conjunto de poemas é produzido sob a temática 
da ridicularização da Igreja. É notório que Gregório de Matos, por 
conhecer de perto o interior da Igreja, pudesse revelar, via poesia, 
quão hipócrita era o discurso dos padres, quão sujo era o manto 
que cobria os altares dos templos católicos. Não era simplesmente 
para seguir uma ordem estilística, mas também, seguindo essa 
ordem, os poemas satíricos denunciavam as mazelas que o povo 
não enxergava. Além disso, havia o riso. Os poemas satíricos 
estão associados também ao cômico, ao burlesco que, em assim 
sendo, expunham as feridas abertas daquela sociedade. Ainda que 
GM esteja seguindo sistemas retóricos vigentes, quando há, por 
exemplo, a sátira aos encontros libidinosos de padres e freiras, a 
Igreja é atingida sim. Existe o fim de expor que os religiosos andam 
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na contramão daquilo que pregam. É um ambiente tipicamente 
barroco, no qual prevalece o jogo de interesses, a jogatina, a 
libertinagem.

Nos últimos vinte versos do poema, a persona poética evoca 
a Bahia, agora denunciando a atitude inerte dos “Filhos da terra” 
que, mesmo diante das ações dos estrangeiros que buscam fortuna 
na Bahia, comportam-se como alheios a essa situação:

Vêem isto os Filhos da terra,
e entre tanta iniquidade
são tais, que nem inda tomam
licença para queixar-se.
(MATOS, 1999, p. 334)

E já nos últimos versos, a persona poética apresenta-se 
por meio do pronome de 1ª pessoa (eu). Por isso, afirmou-se 
anteriormente que existe um diálogo entre o “eu” e o “vós”: “Que 
eu zombo dos teus vizinhos”. O poema termina com o desejo de 
purificação pelo fogo como foi feito com Sodoma e Gomorra. As 
duas cidades bíblicas foram destruídas pelo fogo por causa da 
sua iniquidade. Para a persona poética, esse deveria ser o mesmo 
fim da Bahia, que se iguala, em iniquidade, às cidades bíblicas. 
Por meio dessa alusão, o leitor do poema consegue associar uma 
situação narrada pela Bíblia e repetida nos sermões com sua 
urgente realidade. Dessa forma, é perceptível um diálogo direto 
entre a Bíblia e os poemas gregorianos.

No poema analisado, foi possível constatar a crise pela qual 
passava a Bahia, que continuou inerte diante dessa situação, sendo 
alvo de homens que só visavam ao lucro sem medir os meios para 
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consegui-lo. Mais uma vez, falando sobre o que encontrou em 
Atas e Cartas da Bahia colonial, João Adolfo Hansen (2004, p. 216) 
elenca uma série de dados da cena colonial que é referência para 
mais entendimento daquele contexto de crise no qual vivia a Bahia 
nos fins do século XVII, fruto, muitas vezes, da crise vivida pela 
Espanha quando dominava a União Ibérica e, consequentemente, 
por Portugal, que depois da Restauração vivenciou dias de forte 
crise. O Brasil parecia ser a “salvação” para a corte portuguesa. O 
desenho da Bahia era este:

Preços do azeite, bacalhau e vinho, cotação do 
açúcar, estanco do sal, eleição da Câmara, disposição 
sobre festas religiosas e provisões da Santa Casa de 
Misericórdia e do Convento de Santa Clara, petições 
de senhores de engenho, novas máquinas para 
moagem da cana, relatórios de avarias de navios e 
cargas, reclamações contra impostos, providências 
para a coleta de lixo, pendências com religiosos de 
várias ordens, proibição de trajes e porte de arma, 
querelas com ouvidores, desembargadores, juízes de 
Órfãos e dos Defuntos e Ausentes, elogios ou críticas 
de governadores e bispo, protestos protocolares de 
vassalagem, afirmação reiterada da ponderação e 
prudência na boa condução do navio da República, 
precedências infringidas, casos de prisão, 
contrabando e naufrágios etc. desenham mapas 
imaginários da delinquência e da ostentação, da 
ordem e da desordem, de fomes e de fartura, de 
murmuração e de adesão, de distribuição, enfim, 
de práticas muito diversificadas no mesmo lugar 
e tempo dos textos, Salvador em fins do século 
XVII.
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Este era o retrato de uma Bahia “madrasta” para seus “Filhos 
da terra” e “mãe” para os estrangeiros, como está explícito no 
poema anteriormente analisado.

Retomando a discussão sobre a Restauração do reino de 
Portugal, é interessante conhecer o contexto de como tudo se deu. 
Portugal, na verdade, nunca se intimidou muito com a dominação 
espanhola, mas sempre esteve atento a qualquer vacilo da Espanha 
para tentar reaver o poder sobre seu território. Nessa direção, foi 
o duque de Bragança quem liderou o movimento de retomada do 
reino, tendo em vista que a Espanha passava por profunda crise 
financeira e estava direcionada à guerra na Catalunha. 

O ano de 1640 marca o fim da União Ibérica e o duque 
de Bragança, mentor da rebelião, é aclamado rei, dom João 
IV. A fim de unir forças para derrotar a dominação espanhola, 
Portugal buscou ajuda de outros países que eram inimigos da 
Espanha, como Holanda e Inglaterra. Essa ajuda representou 
certas regalias para os aliados e o Brasil contribuiu bastante para 
isso. O rei dom João IV enxergava no Brasil uma mina de ouro 
que conseguiria resolver os muitos problemas financeiros de 
Portugal. Conforme anuncia Arno e Maria José Wehling (1999, 
p. 106), “Portugal voltou-se para o Brasil, já então a parte mais 
importante do Império, chamado por dom João IV de a ‘vaca de 
leite’ de Portugal”. Esse olhar para o Brasil significou, portanto, a 
exploração de nossas riquezas.

Embora tenha vivido 60 anos de dominação, Portugal não 
herdou só malefícios da Espanha. A União Ibérica também 
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trouxe alguns frutos bons ao país dominado. Nesse caso, uma das 
contribuições mais importantes e que nos interessa em particular 
para a produção deste livro é a inserção da língua espanhola 
no contexto português. Durante os 60 anos de União Ibérica, o 
trânsito da língua espanhola foi muito importante para a produção 
cultural da época e repercutiu significativamente no Brasil. Há 
muitos relatos da presença de jesuítas espanhóis no período, que 
contribuíram para a fundação de cidades e vilas e, como já se sabe, 
para a educação do ameríndio.

Em se tratando da produção literária, era comum que os 
escritores versassem nas duas línguas, como Gil Vicente ou 
mesmo Botelho de Oliveira. Mesmo que estes não tenham vivido 
o período específico da União Ibérica, vale destacar o fato de 
eles terem produzido literatura em português e espanhol, o que 
denota o livre trânsito literário nas duas línguas antes e depois 
da União Ibérica. O que estamos inferindo é que, entre 1580 e 
1640, houve uma influência massiva do espanhol no português 
no campo literário pelo ambiente da dominação. Não havia 
fronteiras para a circulação e produção de obras literárias em 
ambos os países. E mesmo depois de 1640, as Universidades 
portuguesas aceitavam com facilidade as produções espanholas. 
Daí que GM tenha tido contato direto com os grandes autores 
do Barroco espanhol – Gôngora, Quevedo, entre outros –, que o 
influenciaram sobremaneira13.  

13  Wilson Martins (1976, p. 238) nos afirma: “Essa consciência artística 
gradativamente crescente deve-se, pelo menos em parte, mas em boa parte, 
aos contatos com a língua castelhana e com a obra de Gôngora. Desde a 
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Nessa perspectiva, a produção poética em espanhol de GM 
justifica-se, primeiro pelo contexto histórico narrado acima e, 
segundo, pela convivência dessa língua no Brasil. No século XVII, 
ainda não havia uma língua oficial no Brasil. Aqui, conviviam 
juntas o tupi, o português, o latim, o espanhol e as línguas 
africanas, mas tidas como línguas cultas, eram apenas o português 
e o espanhol. O latim, por sua vez, era a língua da Igreja.

Como a maioria da população era indígena, a língua mais 
falada era o tupi. Valendo-se disso, muitos jesuítas estudaram o tupi 
para lograr êxito no projeto de catequização, a exemplo de José de 
Anchieta que, inclusive, elaborou a primeira gramática do tupi no 
Brasil. Ele também escreveu poemas em língua espanhola, o que 
confirma a vivência dessa língua com as outras em solo brasileiro.

A confluência entre essas línguas durou até o século XVIII, 
quando o Marquês de Pombal reformou o ensino brasileiro, 
proibindo que se falassem e/ou ensinassem outras línguas que 
não fosse o português. O multilinguismo que havia no Brasil pode 
ter sido extinto oficialmente em 17 de agosto de 1758 quando o 
decreto de Pombal tornou o português o idioma oficial do país 
proibindo o uso das outras línguas14. Essa medida, na verdade, 

segunda metade do século XVII, [...], a língua espanhola começou a ser 
cultivada nos meios literários portugueses; no caso brasileiro em particular, 
pode-se acrescentar que grande número de jesuítas, a começar por Anchieta, 
pertenciam à nacionalidade e ao idioma de Castela”.
14  No artigo 6º do “Diretório que se deve observar nas Povoações dos 
Índios do Pará, e Maranhão, enquanto sua Majestade não mandar o contrário”, 
há a seguinte informação: “[...] Para desterrar esse perniciosíssimo abuso, será 
um dos principais cuidados dos Diretores, estabelecer nas suas respectivas 
Povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo por modo algum, 
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representou um retrocesso para a educação brasileira. Os índios, 
ainda considerados bárbaros, precisavam ser dominados também 
pela língua, por isso, a língua geral (tupi) foi proibida. A corte 
portuguesa impôs sua língua a fim de demarcar a ocupação da terra e 
os índios seriam vassalos, ou seja, mais facilmente “domesticados”. 
Sobre isso, Alzir N. Ab’Saber et al. (2008, p. 92) conclui que “[...] 
o que importava à Coroa era a defesa de interesses econômicos 
que se encontravam ameaçados pela crescente influência das 
congregações religiosas nos assuntos seculares”. Era preciso que os 
índios se afastassem completamente da sua cultura e absorvessem 
a cultura do dominador. Na época, havia uma intrínseca relação 
entre idioma, cultura e identidade, tudo estava imbricado. 

Na Reforma pombalina também foram expulsos do país os 
jesuítas, os grandes educadores da colonização brasileira, o que 
também contribui para a consolidação da língua do colonizador. 
Esse ato político-administrativo confirma a tese de que até 
então, no Brasil, havia uma confluência linguística enorme e, por 
consequência, uma amalgamação cultural intensa. O país era 
formado por vários povos, várias línguas, várias culturas, ambiente 
tipicamente barroco. Então, para consolidar a dominação, Portugal 
resolveu tolher o desenvolvimento cultural do Brasil.

que os Meninos, e as Meninas, que pertencerem às Escolas, e todos aqueles 
Índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua própria 
das suas Nações, ou da chamada geral; mas unicamente da Portuguesa, na 
forma, que Sua Majestade tem recomendado em repetidas ordens, que até 
agora se não observaram com total ruína Espiritual, e Temporal do Estado”. 
Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1929>. Acesso 
em: 10 jan. 2013.
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Nesse contexto, o Brasil foi formado, como se observa nas 
notas de Oswald de Andrade, pelo ato antropofágico – o outro era 
devorado a todo instante. Ademais, escrever na língua espanhola, 
dentro do contexto do século XVII, dimensiona a poética 
gregoriana como barroco-antropofágica-tropicalista. GM estava 
“devorando” a língua do outro, a cultura do outro e, dessa forma, 
contribuía para a nossa formação identitária. Por essa razão, é 
notória a presença de muitos vocábulos da língua espanhola na 
nossa língua atual, fruto da dominação, da colonização jesuítica e 
também dos poemas de GM. A língua portuguesa é resultado de 
um composto aglutinado dessas línguas.

Conforme já dito, a produção poética em espanhol do poeta 
baiano não é tão expressiva, são ao todo vinte e um poemas. 
Apesar disso, o conjunto deles revela um estilo barroco, influência 
da produção literária do século XVII. Os poemas têm uma certa 
unidade temática, falam de relações amorosas, bem ao estilo 
clássico, sob influência de Petrarca. Na sua maioria, os poemas 
estão dirigidos ou se direcionam a uma mulher, uma Senhora, 
e a voz poética está sempre triste. Talvez por isso os estudiosos 
não tenham se interessado em estudar esse corpus, já que a veia 
satírica de GM é a mais apreciada.

O fato é que a maioria, senão quase todos, dos poemas em 
espanhol tem um tom melancólico. O assunto pode mudar, mas 
o tom que a persona poética dá ao poema é sempre de tristeza, 
de angústia, de solidão. A heterogeneidade barroca possibilita 
ao poeta compor poemas que vão da tristeza à alegria, do louvor 
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ao escárnio, do luto ao nascimento, da miséria ao banquete. Vê-
se que em GM se entrecruzam várias temáticas, propiciando ao 
leitor de seus poemas experimentar o espírito barroco em que 
foram produzidos e conseguir enxergar que ele faz parte de um 
grupo seleto e que sua produção foi fruto de influências de outros 
poetas e não do mero acaso. GM tem uma produção poética com 
um rigor semelhante ao que propunha Gôngora.

Com temas que revelam o cotidiano da Colônia, mas que 
não diminuem o valor de sua poesia, GM amplia o texto para 
fora dos muros da Bahia, por isso, podemos inferir que, como o 
Barroco, seus poemas são atemporais. Embora tratem de assuntos 
daquela época, os poemas podem ser lidos hoje, ou seja, os 
mesmos assuntos alcançam o leitor deste século: são as mesmas 
angústias, as crises, as perdas, o medo do futuro, o apocalipse, o 
amor não correspondido, a ilusão, o arrependimento. Os atores 
são outros, porém, o enfoque temático é bem peculiar, transpassa 
as linhas históricas. 
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formas poemáticas

No corpus em espanhol de GM, os poemas se dividem em 
dois gêneros poemáticos: soneto e glosa. São nove sonetos 

e onze glosas em décimas heptassílabas, sendo que um poema é 
composto apenas por uma décima. Neste capítulo, analisaremos 

os poemas em cada gênero poético.

Sonetos

O soneto é um poema de forma fixa composto por duas 
quadras e dois tercetos e, como tal, costuma seguir um mesmo 
esquema de rimas e o mesmo número de sílabas poéticas, 
geralmente dez (decassílabo) ou doze (alexandrino). No caso de 
Gregório de Matos, os sonetos espanhóis apresentam o esquema 
de rimas ABBA/ABBA/CDC/CDC, porém, em apenas dois deles, 
houve uma mudança nas rimas dos tercetos: CDE/CDE. Já com 
relação às sílabas poéticas, não foram observadas mudanças.

Segundo Guilherme Simões Gomes Júnior (1998), as formas 
italianas influenciaram bastante a produção literária na Península 
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Ibérica já a partir do século XVI, principalmente na Espanha. O 
soneto15, por exemplo, é uma forma poética italiana modernizada 
por Petrarca. A partir de Petrarca, considerado o pai do soneto, 
muitos outros poetas seguiram essa composição, como Camões, 
Gôngora, que, por sua vez, influenciaram Gregório de Matos.

Visto por esse ângulo, Gregório de Matos, no século XVII, 
imitava e não plagiava os poemas de Gôngora e Quevedo, claro, 
dando sua marca, a marca do Barroco tropical16. É inegável que se 
pense doutra forma. As mesclas, tanto das formas e dos conteúdos 
quanto da linguagem, são marca da poesia barroca de GM, daí sua 
grandeza como poeta. E a influência do espanhol revela também 
essa diversidade, pois a Espanha é uma das monarquias europeias 
em que é possível observar com intensidade a convivência entre 
culturas. A Literatura barroca aproveitou muito bem esse contexto 
de diversidades culturais.

Seguindo a ordem em que foram dispostos na obra completa 
organizada por James Amado, há dois sonetos quase na mesma 
página que têm algumas particularidades em comum. Por 

15  Rogério Chociay (1993, p. 84) afirma que “esta era talvez a forma 
poemática mais admirada da época, considerada o veículo por excelência 
dos jogos de palavras e de conceitos, capaz de se prestar à expressão dos mais 
sublimes e dos mais vis assuntos”.
16  Sobre isso, afirma Péricles Eugênio da Silva Ramos (1979, p. 29): 
“sob o sol barroco, amadurecem pela primeira vez em nossos versos as 
régias bromeliáceas, transformadas em ambrosia, ao lado dos maracujás, nas 
mesas de fidalgos e de gente abastada que os reflexos da glória de Gôngora e 
Quevedo visitavam”. Era moda no período colonial imitar os clássicos e isso foi 
desvalorizado pelos Românticos. Portanto, o processo imitatório de GM seguia 
as mesmas ordens da produção literária da Europa. 
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exemplo, as rimas dos dois sonetos são formadas pelas mesmas 
palavras: “vana”, “reverente”, frente”, “losana”, “ufana”, “floreciente”, 
“eternamente”, “hermana”, “pomposa”, “crescimientos”, “dichosa”, 
“tormentos”, “gloriosa”, “luzimientos”: 

AO MISTERIOSO EPILOGO DOS INSTRUMENTOS DA PAYXAO 
RECOPIDADO NA FLOR DO MARACUJÁ

Divina flor, se en essa pompa vana
Los martirios ostentas reverente,
Corona con los clavos a tu frente,
Pues brillas con las llagas tan losana.

Venera essa corona altiva, y ufana,
Y en tus garbos te ostenta floreciente:
Los clavos enarbola eternamente,
Pues Dios com sus heridas se te hermana.

Si flor nasciste para mas pomposa
Desvanecer floridos crescimientos,
Ya, flor, te reconocen mas dichosa.

Que el cielo te ha gravado en dos tormentos
En clavos la corona mas gloriosa,
Y en llagas sublimados luzimientos. 
(MATOS, 1999, p. 76)
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RENDE-SE A PESSOA DE BERNARDO VYEIRA RAVASCO NESTE 
SONETO, PELOS MESMOS CONSOANTES17 DE OUTRO FEITO 
À FLOR DO MARACUJÁ PARA CONSTAR DO DITO QUE ERAM 
ESTAS RESPOSTAS DO NOSSO POETA.

Ya rendida, y prostrada mas que vana
A vuestros pies mi Musa reverente
Por coronar com ellos a su frente
Del suelo sube al cielo mas losana.

Por convencido ostenta gloria ufana,
Que tiene por corona floreciente,
El quedar-se rendida eternamente,
Porque humilhada al triumpho se germana.

Rendimiento fiel haze pomposa,
Que en beber los castalios crescimientos
Se adquire la ventura mas dichosa.

A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triumpha humilhada, y tan gloriosa
Por ser rendida a vuestro luzimiento.   
(MATOS, 1999, p. 76-77)

Os dois poemas18 estão alicerçados na imagem da flor do 
maracujá, que tem uma simbologia bem significativa. Inclusive, 
o primeiro soneto estabelece relação direta com o símbolo da flor 
do maracujá. Essa flor significa a Paixão de Cristo, por isso, na 

17   Refere-se à rima. 
18  Os poemas estão postos aqui da mesma forma como estão na obra de 
James Amado. No entanto, é sabido que há inúmeros problemas de ortografia 
nos poemas em espanhol, talvez por culpa dos copistas. Para resolver este 
problema, na antologia, os poemas estarão revisados (atualizados).
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didascália19 está escrito: “instrumentos da paixão recopilado na 
flor do maracujá”. E não apenas isso, todo o soneto descreve os 
instrumentos da Paixão de Cristo: coroa, cravos, chagas, martírio, 
feridas. Conta-se que quando os missionários portugueses 
chegaram à América e se depararam com a flor do maracujá, logo 
fizeram alusão ao mistério da Paixão de Cristo, da seguinte forma:

Os três estigmas correspondiam aos três cravos 
que prenderam Cristo na Cruz; as cincos anteras 
representavam as cinco chagas; as gavinhas eram os 
açoites usados para martirizar; por fim, no formato 
da flor era visível a imagem da coroa de espinhos 
levada por Cristo para o ato de crucificação20.

A descrição feita pelos missionários condiz perfeitamente 
com a imagem da flor do maracujá. Além disso, o modo como 
Gregório compôs o poema constrói a cena da Paixão de Cristo 
por meio do recurso metonímico: a flor remete-nos à coroa de 
Cristo cravejada de espinhos. É interessante observar que, na 
época barroca, a morte de Cristo, ou seja, a Paixão, interessava 
mais do que sua ressurreição, como conclui Moacyr Scliar (2003, 
p. 36): “Para Calvino, a Paixão de Cristo, sua agonia terrível, sua 
morte, importavam até mais do que a ressurreição. Os jesuítas 
desenvolverão igualmente a ideia da morte arraigada na existência”.

19  Didascália são instruções que os poetas dramáticos davam aos atores 
para a representação cênica. No caso dos poemas de GM, como não há títulos, 
cada um vem acompanhado por informação adicional que ajuda o leitor a 
situar o poema ao contexto de sua escritura.
20  Texto disponível em: http:<//www.significados.com.br/flor-de-
maracuja/>. Acesso em: 20 jan. 2013.
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Divina flor, se en essa pompa vana
Los martirios ostentas reverente,
Corona con los clavos a tu frente,
Pues brillas con las llagas tan losana.
(MATOS, 1999, p. 76)

Esse poema tem como tema central a flor, que representa 
a fugacidade da vida. Ou seja, é vida, exuberância, beleza, mas 
também é morte, tristeza, velhice. Contudo, nesse poema, a flor é 
divina, embora também represente a morte. Metonimicamente, a 
flor do maracujá, que representa a Paixão, insere-se num silogismo: 
se é flor, e flor representa a Paixão, ela é vida e é morte: a morte após 
o sofrimento de Cristo e a vida que essa morte significa. O jogo 
“barrocolúdico”, para usar um termo de Haroldo de Campos, está 
bem construído no poema. A coroa, que simboliza o sofrimento de 
Cristo, é também a coroa da árvore que dá o fruto, portanto, a vida. 

O poema barroco traduz, por meio das imagens, o sentimento 
de angústia interior. Constrói hemisférios antagônicos. E a sensação 
de desilusão ou de perda dentro do mundo é algo que permeia o 
coração do homem desde aqueles momentos. O homem barroco 
não é diferente do homem moderno, ambos convivem per si com a 
mesma sensação agônica, com o mesmo sentimento de desilusão, 
com a mesma presença da dor, mas também da alegria. O homem 
moderno é o homem barroco em outra esfera temporal. 

Paradoxalmente, a vida vai passando diante do ser humano, 
como exemplifica o segundo terceto, que é também a estrofe que 
encerra o poema:
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Que el cielo te ha gravado en dos tormentos
En clavos la corona mas gloriosa,
Y en llagas sublimados luzimientos.
(MATOS, 1999, p. 76)

O poema condensa duas imagens antagônicas em um mesmo 
ambiente: os cravos estão associados à coroa gloriosa e as chagas 
ao brilho, à ostentação. Portanto, de forma paradoxal, o poema 
une o momento de dor e sofrimento com o de glória e felicidade. 
A mesma coroa com seus espinhos causa dor, porém, ao mesmo 
tempo, causa alívio. Num mesmo objeto (a coroa), representado 
pela flor do maracujá, concentram-se os dois ambientes.

Voltando a relacionar os dois sonetos, ao observarmos os 
vocábulos que servem como rimas dos poemas, um deles está 
grafado de maneira distinta em ambos: no primeiro, “hermana” 
e, no segundo, “germana”. Esse exemplo ilustra o que foi dito 
sobre os problemas ortográficos dos poemas em espanhol. Não 
é uma questão da evolução da língua, mas é notório que, nesse 
caso, houve um equívoco com a ortografia da palavra. Embora 
saibamos que a língua espanhola fazia parte do cotidiano colonial 
do século XVII, podemos crer que os copistas não tinham tanto 
conhecimento linguístico do espanhol, o que pode ter ocasionado 
esses atropelos. Há, por exemplo, outras palavras que estão 
grafadas incorretamente, como “losana” – esse vocábulo deve ser 
escrito com “z” e não com “s”; da mesma maneira “luzimientos” 
que não se escreve com “z” e sim com “c”. Casos assim prejudicam 
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a leitura proficiente dos poemas, pois não estando nos dicionários 
da forma como aparecem na obra completa de Gregório de Matos 
(1999), o leitor terá problemas na tradução desses termos. Por 
isso, a importância da atualização proposta na nossa antologia.

O segundo soneto, que também trata da flor do maracujá, 
já não faz alusão direta à Paixão de Cristo, trazendo então o 
vocativo “Musa” como base para a construção das imagens. A 
Musa, tão cultuada pelo poeta, é a Bahia, sua pátria, que “triumpha 
humilhada, y tan gloriosa”, assim como Cristo triunfou humilhado e 
glorioso na narração da Bíblia Sagrada21. A Paixão de Cristo aparece 
veladamente e, para enxergar a mesma cena que se passa na Bíblia, 
é preciso que o leitor tenha conhecimento do episódio. A flor, que 
também é a coroa, está rendida desde o primeiro verso até o último. 
Note-se que o soneto começa e termina com o vocábulo “rendida”:

Ya rendida, y prostrada mas que vana
A vuestros pies mi Musa reverente
Por coronar com ellos a su frente
Del suelo sube al cielo mas losana.

………………………..
A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triumpha humilhada, y tan gloriosa
Por ser rendida a vuestro luzimiento.
(MATOS, 1999, p. 76-77)

21  Romanos 14:9 – “Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o 
Senhor tanto dos mortos como dos vivos”.
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O poema foi constituído por meio de elipses22, pois os termos 
(os referentes), muitas vezes, não estão presentes na superfície 
do texto. É preciso um olhar mais atento para conseguir fazer as 
conexões certas entre as estruturas semânticas do soneto. Trata-
se então da elipse barroca, que oculta o significado, mas também 
revela. A elipse esconde algo que quer revelar, ao mesmo tempo. 
São como as volutas nas igrejas barrocas, que se contorcem e se 
retorcem sob o ângulo de conexão da imagem. É o caso desse 
poema, em que a leitura só pode ser feita com a decifração das 
elipses. GM é então esse poeta que está sustentado pela tradição, 
resgatando os grandes poetas, desde Petrarca, e pela modernidade 
de sua poesia, com as elipses, os jogos verbais, a devoração da 
palavra. A esse respeito, Gonzalo Aguilar (2001, p. 23) afirma que 

[...] el ingenio de Gregorio, de la poesía de la época 
denominada Gregorio, se prueba en el marco de la 
reglamentada poesía de su tiempo, pero las estrategias 
de escritura que pone en juego forman parte de 
una habilidad con las texturas que llega a niveles 
sorprendentes aun para los mejores poetas de su tiempo.

22  A elipse, segundo Severo Sarduy ([1988?], p. 67) “constitui o campo e 
o solo do barroco gongórico: não apenas por uma realização mecânica da figura, 
em conformidade com as prescrições dos retóricos – isto é: a supressão de um dos 
elementos requeridos para uma construção completa –, mas no registro vazio da 
supressão em geral; de uma ocultação teatral de um dos termos a favor do outro, 
sobre o qual cai então a luz de maneira abrupta”. A elipse gongorina estudada 
por Sarduy é a mesma que surge nos poemas gregorianos, tem a mesma função, 
significa também a falta, a lacuna. Sarduy ([1988?], p. 68) ainda conclui: “a elipse, 
identifica-se, portanto, na retórica barroca com a mecânica do hermetismo: pela 
sua exclusão de um significante expulso da distribuição simbólica”.
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No soneto, a figura mitológica “Phenix”, metonimicamente, 
representa a ressurreição, a vitória diante da morte, diante da 
humilhação de se estar coroado com espinhos; nesse sentido, 
representa a morte e a vida.

A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triumpha humilhada, y tan gloriosa
Por ser rendida a vuestro luzimiento.
(MATOS, 1999, p. 77)

O poema também nos remete à imagem visual da flor do 
maracujá, assim como o soneto anterior: “Por convencido ostenta 
gloria ufana,/Que tiene por corona floreciente”. A coroa florescente, 
que é formada com as fímbrias da flor, tem uma luminosidade 
formada por suas pontas em cor roxa. Aliás, essa cor representa a 
Paixão, inclusive, os padres costumam usar paramentos com a cor 
roxa na Semana Santa. A dificuldade em compreender as imagens 
desse soneto será maior sem a leitura do anterior. Como esse tem 
muitas metáforas, muitas elipses, o referente é depreendido da 
leitura do primeiro soneto. Um completa o sentido do outro. Todo 
ele está formado por elementos que precisam ser substituídos, 
encaixados nas lacunas do significado.

Há outro soneto que também foi construído sob a imagem 
da flor. No entanto, neste, há um jardim de flores, formando um 
ambiente, portanto, de alegria, bem mais jovial: 
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LIZONGEA FINALMENTE A CONVALECENCIA DE SUA ESPOSA.

Puedes, Rosa, dexar la vanidad;
No presumas, clavel, de enacarado:
Branca Açucena ya, y Jasmin nevado,
Dexe de blazonar vuestra beldad.

Grana purpurea aprissa retirad
Brillante rosicler gala del prado,
Si de la pompa el tiempo está acabado,
Vuestra pompa en retiros minorad.

Porque salió Maricas de un desmayo
Flor en las gallardias más vistosas,
Que brotó Primavera, Abril, y Mayo.

Pero a su vista os quedareis hermosas, 
Supplicandole humildes un ensayo
Açucena, Clavel, Jasmin, y Rosas.
(MATOS, 1999, p. 529)

Alguns sonetos, segundo as didascálias, são dedicados à 
mulher do poeta. Como os poemas não têm data nem indicação de 
localidade de produção, não é possível afirmar a que mulher esses 
poemas se direcionam, pois Gregório de Matos teve duas esposas, 
oficialmente. Segundo algumas informações das biografias do 
poeta, quando afirmam que a maioria da produção de GM se deu 
no Brasil após seu regresso de Portugal, conclui-se que a mulher 
evocada aqui é Maria de Povos.

O tom de evocação já é transmitido a partir do primeiro 
verso “Puedes, Rosa, dexar la vanidad” e que tem continuidade 
nos versos seguintes:
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No presumas, clavel, de enacarado:
Branca Açucena ya, y Jasmin nevado
Dexe de blasonar vuestra beldad.
(MATOS, 1999, p. 529)

Na primeira quadra, há a evocação de quatro flores: “Rosa”, 
“Clavel”, “Açucena” e “Jasmin”, sobre as quais o poema irá discorrer 
nos outros versos e com elas o poema se encerra também: “Açucena, 
Clavel, Jasmin, y Rosas”. É comum, nos poemas barrocos, o recurso 
do arremate. Palavras-chave são trabalhadas no poema e ao final 
são evocadas para arrematar o pensamento que fora ali discutido. 
Esse processo é chamado de disseminação e recolha. Segundo 
Péricles Eugênio da Silva Ramos (1979, p. 16), “no que entende 
com a estrutura do soneto, tem vigência em nosso barroco um 
sistema de construí-lo espalhando pelas quadras certos nomes 
que depois são arrecadados no fim”. Acontece justamente a 
disseminação dos vocábulos para, em seguida, ao final, serem 
arrematados; são semeados e depois colhidos.

Interessante são as cores que aparecem no soneto: branco, 
enacarado, nevado, com as quais as flores se envaidecem, porque 
cada cor é peculiar a cada flor. No caso da expressão “Branca 
Açucena”, Francisco Topa vê como erro a palavra “Branca” e a 
substitui por “mansa”. No entanto, entendemos que “Branca” não 
foge ao contexto do soneto, uma vez que, nessa quadra, há referência 
às cores das flores; desse modo, a cor branca está associada à 
claridade, é um dos lados do quadro barroco – a claridade. 

O tom de alegria, entretanto, é substituído pelo da tristeza, 
na segunda estrofe, especificamente nos dois últimos versos: “Si 
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de la pompa el tiempo está acabado,/ Vuestra pompa en retiros 
minorad”. A persona poética traz, mais uma vez, a sensação de que 
a vida é efêmera. A pompa presente nas flores está se acabando. 
Enxergamos isso por meio de um eufemismo nos versos citados. 
Cada flor nominada no poema é a representação da esposa do 
poeta. Mesmo que não esteja claro (talvez intencionalmente), 
há uma sensação de perda da vitalidade que estava presente em 
“Açucena, Clavel, Jasmin, y Rosas”. Apesar disso, é uma sensação 
atenuada, uma vez que a proposta é exaltar, enaltecer, por isso, 
o vocabulário é alegre. Nessa perspectiva, os sons vocálicos em 
assonância, tanto do [a] quanto do [o], são fundamentais para a 
percepção dessa imagem. Isso parece paradoxal para um poeta 
que, em muitos poemas, exalta a morte de forma clara e direta, 
porém, nesse caso, há a preocupação de não exaltar a tristeza, mas 
de nela encontrar alegria.

O soneto não é carnavalizante, contudo, consegue produzir 
a mesma sensação, não de desregramento, e sim de dualidade. 
Isso se sustenta na ideia de que o homem barroco consegue 
conviver com os dois sentimentos antitéticos; consegue passear 
perfeitamente pelos dois ambientes na mesma medida. Desse 
modo, isso é perceptível quando descobrimos pela História que 
o Barroco seiscentista foi um período de grandes contrastes: 
enquanto uns estavam mergulhados na extrema pobreza, outros 
se sustentavam pela abundância, pelo luxo. Daí enxergarmos um 
traço carnavalizante no poema, já que mesmo diante das agruras, 
na festa (carnaval) tudo se esvaía, dando lugar ao prazer. Por isso, 
as máscaras. O carnaval era, na verdade, uma vida utópica, fora 
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da realidade. Para Antonio Risério (2004, p. 184), “o homem 
barroco, estivesse ele vivendo a realidade peninsular europeia ou 
circulando sob o sol dos trópicos, apresentaria, em alto grau, uma 
espécie de disponibilidade festiva”. O autor conclui que a festa foi 
o centro da vida barroca, tanto na Europa quanto na América. 
Nesse soneto, a persona poética traz essa mesma sensação, na 
iminência da morte, a flor é exaltada, tendo suas características 
mais positivas destacadas.

Ainda sobre a esposa de GM, outros dois sonetos lhe são 
particulares: 

SEGUNDA LIZONJA EM QUE EXCEDE SUA ESPOSA A TODA A 
NATUREZA.

Vês, Gila, aquel farol de cuja fuente
Mana la luz, que al orbe se diriva?
Vês, Gila, aquela antorcha fugitiva,
Que es de la negra noche presidente?

Vês del prado la pompa floreciente?
Miras daquel jasmin la pompa altiva?
Vês la rosa; que en purpuras se aviva?
Vês el clavel, que en granas se desmiente?

Buelve acá, Gila, mira la nevada
Voraz campaña desse mar, que aora
Cristalinos aljofares destila.

Vês essa espuma en nieve transformada?
Vês essas perlas, que lloró la Aurora?
Pues todo es nada con tu rostro, Gila.   
(MATOS, 1999, p. 521)
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PRIMEYRO ARRUFO DE SUA ESPOSA POR CAUSAS, QUE O 
POETA LHE DAVA EM SEUS DESCUYDOS.

Que presto el tiempo, Lise, me ha mostrado
En una quexa sola mil tormentos:
Pues me vuelve en pesares los contentos,
Que siempre duplicó lo venerado.

Dizir, Lise, que falta mi cuydado,
Bien puede industria ser de tus intentos,
Que en mi solo acreditan sentimientos,
Y en ti lo verifica el retirado.

Pero sin essa duda al tiempo dexas
De mis verdades solo las rasones,
De tus retiros tantas experiencias:

Calle mi quexa la rason de quexas,
Y mi obligacion repita obligaciones,
Que amor publicara las evidencias.   
(MATOS, 1999, p. 521-522)

Os dois sonetos, pelo que contam as didascálias, reportam-
se à esposa do poeta. Porém, ela está representada por duas 
personagens femininas: em um é Gila, no outro é Lise, mas, 
segundo Topa (1999), seria Nise. O primeiro poema não está no 
inventário de Francisco Topa, talvez porque ele acredite que esse 
poema não possa ser atribuído a GM. Por sua vez, ele insere dois 
outros sonetos em espanhol que não estão em James Amado:
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AO MESMO

A coronarte subes, Castro, al cielo,

Río a acabar te escondes en la tierra,

Mendonza vuelas, rayo de la guerra,

Hurtado bajas desatado en celo;

Hurtado Río mueres en el suelo,

Mendonza brillas Astro que no erra,

En tu curso fatal sutil se encerra,

En fin sagrado dueño y otro vuelo;

Río en la mar, en el calor Hurtado,

Mendonza en aire, en ceniza Castro,

Fue alimentar, compuesto se destroza;

Pero spiritu todo arrebatado

Nuevo te admira el Orbe, todo un Astro,

De Hurtado Castro, Rio de Mendonza.

(TOPA, 1999, p. 190-191).
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A UMA INGRADITÃO PROIBINDO-SE O ALVEDRIO

Rompa ya el silencio el amor mío

Y provóquele en lenguas desatado;

Que vivir con ofensas y calla{n}do

No puede ser, aunque lo profio.

Pero como de amante desconfio,

Morir mejor será desesperado,

Pues no quieres que tenga mi cuidado

Ni que ponga en otra mi albedrío.

En fin, como la pena me maltrata,

Vivir más sin penar ya no lo espero

Ni detener cristal que se desata.

Y así resuelto ya me desespero,

Viendo yo que tu propio rigor mata,

Y mi amor, con que así dos veces muero.

(TOPA, 1999, p. 318-319).
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O que há de particular entre os sonetos “Segunda lizonja em 
que excede sua esposa a toda a natureza” e “Primeyro arrufo de 
sua esposa por causas, que o poeta lhe dava em seus descuydos” 
é o esquema de rimas: ABBA/ABBA/CDE/CDE. Como dito no 
início deste capítulo, esses são os sonetos que apresentam rimas 
nos tercetos diferentes dos demais poemas. Com relação ao 
vocabulário, o primeiro, por exemplo, assemelha-se àqueles que 
foram analisados anteriormente. Mais uma vez, o poeta utiliza a 
imagem das flores: “jasmin”, “clavel”, “rosa”. No entanto, diferencia-
se pelo fato de não falar em morte, nem no prenúncio dela. Não 
há tristeza, desassossego ou sofrimento. No primeiro poema, 
há exaltação. GM utiliza um recurso interessante nesse poema, 
pois praticamente em todos os versos há frases interrogativas, 
estabelecendo um diálogo entre a persona poética e o seu objeto 
amado, entre o poema e o leitor. Inclusive, o verbo que inicia o 
soneto está na segunda pessoa do singular (tu) e se direciona 
exatamente para o outro, numa dialética entre o eu e o tu. São, ao 
todo, oito interrogações que deverão ser respondidas ou não por 
“Gila” – o objeto amado. Esse estilo é semelhante aos epigramas 
que Gregório tão bem compôs. No último verso, há o arremate 
com o uso do conectivo “pues”, que chama a atenção para o 
encerramento do diálogo.

O objeto amado é reverenciado no soneto, assemelhando-se 
às cantigas medievais. GM segue a tradição compondo versos em 
que a temática é o amor, com o eu masculino reverenciando o eu 
feminino, tipicamente ao gosto medieval. Em outros poemas, isso 
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fica mais marcado pelo tratamento cerimonioso dado à mulher 
amada, normalmente sendo tratada por “senhora”.

Nesse primeiro poema, os elementos que constroem a 
metáfora poética são todos direcionados para o campo da luz. 
O ambiente descrito é claro, iluminado. A primeira imagem é a 
do farol, que ilumina e guia, seguido da tocha fugitiva. O poema, 
nesse ponto, trata mais da claridade, o que também é particular 
ao Barroco. Significa dizer que no Barroco haverá a difusão da 
luz, como faz o “farol”, mas também uma luz que se mistura à 
sombra. A esse respeito, Deleuze (2009) discorre sobre as mônadas 
(elementos que compõem todas as coisas e é representante, 
portanto, do Barroco) como dobras que se desdobram. A mônada 
representa o Uno. Daí então o Barroco ser associado a essa figura 
metafísica, pois nele estão concentrados o particular e o universal; 
passa de um ponto simples a um complexo; foge da reta para 
aderir-se à curva; deixa o preenchimento para exaltar o vazio; sai 
das linhas fáceis para encontrar o labirinto. A imagem da mônada, 
como dobra, é comparada com a do fractal: o Uno se desdobra, 
tornando-se múltiplo, por isso, o Barroco é multivocal, estabelece 
o contraste constante entre a luz e a sombra, não há como separá-
los. Na mônada, há a produção tanto da luz como da sombra: “Ela 
faz o branco, mas também a sombra; faz o branco, que se confunde 
com a parte iluminada da mônada, mas que se obscurece ou se 
degrada até o fundo sombrio [...]” (DELEUZE, 2009, p. 61-62). 
Sob essa perspectiva, na primeira quadra, pode-se observar a luz 
como objeto central e na segunda, as flores. As características de 
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ambas são expostas e se condensam na beleza, na pompa. Por 
exemplo, na segunda quadra, surge a imagem de um prado, o que 
nos remete a um campo florido, verde e encantatório: 

Vês del prado la pompa floreciente?
Miras daquel jasmin la pompa altiva?
Vês la rosa; que en purpuras se aviva?
Vês el clavel, que en granas se desmiente?23

(MATOS, 1999, p. 521)

Cada estrofe cria uma imagem diferente uma da outra, mas 
todas estão relacionadas à natureza. É típico do Barroco a exaltação 
da natureza, que tem o deus Pan como protetor: “Pan, deus dos 
campos, deus da natureza, preside a qualquer criação barroca 
autêntica” (D’ORS, [1908?], p. 87). Normalmente, a natureza, no 
Barroco, é associada ao efêmero, principalmente na figura da flor. 
Pelo contrário, nesse poema, como se percebe, o que se focaliza 
são as marcas da vitalidade da natureza, com brio, com viço, 
observadas perfeitamente nas imagens das flores, do mar, da neve.

Na terceira estrofe, há imagens bem significativas para 
compreender o Barroco. Mesmo sem estar preocupado em fazer 
uma literatura barroca, até porque, na época, não havia essa noção, 
GM faz uma espécie de “apologia” a esse estilo encantador:

23  O verbo “ver” na segunda pessoa do singular, em espanhol, deve ser 
grafada sem acento: “ves”. 
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Buelve acá, Gila, mira la nevada
Voraz campaña desse mar, que aora
Cristalinos aljofares destila.24

(MATOS, 1999, p. 521)

Existe um tom sinestésico na estrofe, tudo é tão límpido e 
claro. A palavra “nevada” remete ao ambiente do frio, mas também 
à cor branca, significando paz e tranquilidade. A imagem mais 
forte está contida no último verso “Cristalinos aljofares destila”. 
É na imagem da pérola irregular que o Barroco toma vida, a 
partir de um elemento disforme da natureza, mas também belo. 
Os “aljofares” são pérolas bem pequenas que, no poema, criam a 
imagem da gota do orvalho. A metáfora condensa nessa palavra 
essas duas ideias: a pérola é a gota do orvalho cristalino que o mar 
destila e é também a lágrima da amada que está distante. A persona 
poética chama a atenção da amada para a natureza em si e para os 
signos que cada elemento descrito representa para ela. A mesma 
percepção sinestésica é tida na última estrofe, na qual há a mesma 
metáfora, agora mais transparente: a “nevada” é a espuma feita 
neve, os “aljofares” são as “perlas”, ou seja, as lágrimas da Aurora, 
o orvalho. O poeta substitui vocábulos que se conectam entre os 
dois tercetos. Então, tudo o que foi descrito na cena poética está 
concentrado no último verso por meio da antítese “todo/nada”, 
bem ao gosto de GM. Na edição de James Amado, o verso aparece 
assim: “Pues todo es nada con tu rostro, Gila”. O uso da preposição 

24  O termo “buelve” deve ser grafado com “v”, vuelve, e “desse” é formado 
de duas partes, de ese.
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“con”, que transmite a ideia de companhia, foi mal-empregada se 
levarmos em conta a exaltação da esposa com os elementos da 
natureza. Nesse sentido, entende-se que seria “sin tu rostro” e não 
“con tu rostro”. Como esse soneto não se encontra no inventário 
de Francisco Topa, não tivemos como estabelecer comparação. 
Por esse fato, resolveu-se fazer a alteração do verso. Fica mais 
coerente desta maneira: “Pues todo es nada sin tu rostro, Gila”. 
Assim, conserva-se o pensamento de exaltação do objeto amado e 
a submissão velada do objeto amante.

O segundo poema já tem um tom mais melancólico, pois 
a persona poética se lamenta pelas queixas ouvidas do objeto 
amado. O pretexto do poema é, em verdade, a queixa de a esposa 
não estar sendo bem cuidada pelo esposo. A partir daí o poema 
vai tratar das questões concernentes ao homem barroco. As 
queixas da amada diante daquela situação fazem a persona poética 
também se queixar. Essa queixa é a mesma do homem barroco, 
que está constantemente em crise existencial. Desse modo, tanto 
a primeira quadra quanto o primeiro terceto tratam da figura do 
“tempo” – a passagem da vida. Ou seja, é a passagem desse tempo 
que provoca a angústia do homem barroco, tornando-o duvidoso, 
melancólico, conflituoso. O sentimento é de tristeza, conforme se 
pode observar na primeira estrofe:

Que presto el tiempo, Lise, me ha mostrado
En una quexa sola mil tormentos:
Pues me vuelve en pesares los contentos
Que siempre duplicó lo venerado.
(MATOS, 1999, p. 521)
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Nesse sentido, o tempo transmite a ideia de movimento, 
de passagem e isso adquiriu força muito maior com a invenção 
do relógio, inventado antes do século barroco. Na Idade 
Média, não havia preocupação em registrar precisamente o 
tempo e, com o surgimento do relógio mecânico, a vida das 
pessoas mudou completamente, já que o tempo passou a ser 
medido com mais precisão. Acerca desse fenômeno, Moacyr 
Scliar (2003, p. 13) escreve:

O relógio mexeu com a cultura. Trouxe um novo 
modo de vida. As atividades de várias pessoas 
distantes umas das outras podiam agora ser 
coordenadas em função de um horário preciso. 
Introduziu-se, assim, uma forma de controle e de 
autocontrole que abrangia até a vida emocional.

A vida do homem podia ser controlada pelo outro, mas 
também por ele mesmo. Até a vida emocional podia ser controlada 
pela regra do tempo marcado pelo relógio:

Que presto el tiempo, Lise, me ha mostrado
…………………………………….
Pero sin essa duda al tiempo dexas
(MATOS, 1999, p. 521-522)

No século barroco, essa noção de controlar o tempo ou ser 
controlado por ele é intensificada, como afirma Maravall (2009, 
p. 299):
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Se a invenção do relógio mecânico é anterior, o 
século XVII conhece interessantes novidades na arte 
da relojoaria, sob o impulso da obsessão pelo tempo 
e o afã de medi-lo, que é uma maneira de começar a 
submetê-lo ao domínio do homem.

O tempo, nesse caso, é o mesmo do poema. A persona poética 
espera que com o tempo as queixas abandonem a pessoa amada. 
É quase uma manipulação, no sentido de deixá-lo transcorrer 
normalmente sem sujeitar as respostas às indagações da pessoa 
amada. A hipérbole “En una quexa sola mil tormentos” se 
transforma no paradoxo “pues me vuelve en pesares los contentos”. 
O contraste está entre “pesares” e “contentos”. E retoma a hipérbole 
por meio do verbo “duplicó”. Já “lo venerado” é o objeto amado, 
venerado, exaltado, apreciado. O esquema é sinuoso como as 
dobras, como as volutas, como as mônadas.

Outro elemento do Barroco em evidência no soneto é o 
espelho. Embora não haja a palavra espelho nem sua metáfora, o 
último verso forma a imagem de um:

Calle mi quexa la rason de quexas,
Y mi obligacion repita obligaciones,
Que amor publicara las evidencias.
(MATOS, 1999, p. 522)

O espelho é formado pelo uso dos termos “quexa/quexas” e 
“obligacion/obligaciones” que, em língua espanhola atual, devem 
estar escritas assim: queja/quejas, obligación/obligaciones. Uma 
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está refletindo a outra, com a diferença de que uma está no 
singular e outra no plural. Significa que a palavra se duplica, deixa 
de ser Una para ser Múltipla, por isso, a imagem não é simétrica. 
Deleuze (2009, p. 43) assegura que “o espelho barroco, então, ao 
invés da simetria, passa a reproduzir tortuosidades; ao invés da 
objetividade, subjetividades”. A palavra no singular se contorce e 
passa ao plural a partir de sua imagem refletida no espelho. O 
espelho barroco não apenas reflete como alarga o objeto, amplia 
o significado. Por isso, o vocábulo “obligacion” se transforma em 
“obligaciones”; com a lente do Barroco, passa-se o termo para a 
multiplicidade, dando lugar ao coletivo e não mais ao individual. 

Nesse sentido, a persona poética ouve queixas e se queixa, 
é sujeito e objeto ao mesmo tempo, como o sujeito que se olha 
no espelho e se multiplica em vários sujeitos. No poema, o que 
percebemos, então, é a apoteose da palavra, que toma vida, que 
encena, que contracena, que une significante e significado. 

Há um soneto que se distancia dos outros já analisados até 
agora, pois trata especificamente do tema da morte. Segundo se 
observa, é um poema laudatório, visto que exalta um ilustre morto, 
mas o tom é de tristeza, de luto, podendo ser categorizado como 
poema fúnebre. O sentimento arraigado pela persona poética revela 
dor e sofrimento atrelados à perda do objeto amado. O perfil que 
caracteriza a voz poética é o de uma pessoa enlutada, ruminando 
o tempo, como o quer Saturno, o planeta dos enlutados:
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AO MESMO ASUMPTO

Nasce el sol de los astros presidente
Principe en las espheras conocido,
Y aunque el dia le mira el mas luzido,
La noche se le atreve irreverente.

Sirvele de sepulchro transparente
El mar, pension fatal de haver nascido,
Pues el que en todo un ciclo nó ha cabido,
Le viene a ser el mar urna decente.

Sol fuiste, Conde ilustre, en la nobleza,
A quien la triste noche se le atreve,
Pues es el morir del sol naturaleza.

Hallaste como el sol tumba de nieve,
Pues siendo corto el sol à tu grandeza,
Solo à tal sol tal urna se le deve.
(MATOS, 1999, p. 158-159)

Esse poema, na época em que foi escrito, baseou-se num 
fato real: a morte do conde do Prado, dom Francisco de Sousa25, 
filho do Governador da província. Nesse texto, desmorona o 
sentido referencial da lamúria pela morte do Conde, emergindo a 
constante das metáforas e antíteses como elementos substanciais 
no discurso poético. Deixa-se de lado o plano externo para 
se inserir no plano interno da poesia, na qual se combinam 
conteúdo e forma.

25  D. Francisco de Sousa é o 5º Conde do Prado, filho do Marquês das 
Minas, D. Antônio de Luís de Sousa Telo de Meneses, governador-geral do 
Brasil entre 1684 e 1687 e 4º Conde do Prado.
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O sol, sinônimo de luz, esplendor, a estrela central do 
Sistema solar, tem seu brilho ofuscado com a noite – símbolo 
da solidão, da tristeza. O ambiente, antes irradiado pelo sol, 
agora é absorvido pela atmosfera melancólica. Há o contraste 
entre noite/dia, luz/escuridão – pares que traduzem o Barroco. 
Toda a poesia caminha pelo viés da antítese, marcando o jogo 
de indecisão do homem barroco-moderno que, em vistas 
de conteúdo, delimitam a propagação de termos com cargas 
semânticas justapostas: “sol”, “dia”, “luzido”, “ilustre”, “nobleza”, 
“principe”, “grandeza”; além disso, temos: “noche”, “irreverente”, 
“sepulchro”, “mar” (como sinônimo de tumba), “urna’, “triste”, 
“morir”. Cada um desses termos determina a oscilação do 
“claroscuro” mediante a luta constante que se trava no interior 
do homem. Barroco por excelência.

Esse poema aborda um tema clássico do Barroco: a morte. 
Em meio a uma atmosfera enlutada sobrevive o senhor barroco, 
sobretudo porque deseja encontrar respostas às suas inquietações. 
Ele quer, de novo, o encontro com Deus. Por isso, o Barroco é 
um movimento nostálgico, o homem sente falta daquilo que 
perdeu. Assim, o Barroco despedaça o corpo humano, pois 
morto, destruído, cada parte assume significados diferentes. 
Dessa forma, para o tema da morte, ergue-se o cadáver como 
emblema da libertação do espírito, as partes em putrefação vão 
do indizível ao dizível que a alegoria barroca propõe demonstrar. 
Ocorre o desprendimento das partes do corpo, como sinônimo 
de eliminação e purificação alegóricas. “O cadáver é o supremo 
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adereço cênico, emblemático, do drama barroco do século XVII”, 
atesta Benjamin (1984, p. 242) num discurso que marca o jogo 
dual do Barroco; dualidade no trato com a morte e com a vida, o 
bem e o mal. Tematizar a morte, entretanto, não significa narrar 
o fim da vida do homem nem de sua erradicação espiritual, até 
porque do ponto de vista da morte, a vida é a produção do cadáver. 
Talvez seja o início e não o fim da vida que se queira descrever. 

O sol é um elemento, assim como a flor, muito presente na 
poética gregoriana. Em outros poemas, por exemplo, ele surge por 
meio da metonímia “quarta esfera”26 ou “planeta louro”27, e em 
todos eles a dimensão sígnica é de exaltação, elegendo o sol como 
rei máximo, ilustre senhor. No poema em análise, o sol representa 
o Conde que, metonimicamente, é exaltado, tornando-se ilustre, 
sendo aquele que, assim como o sol, iluminou: “Sol fuiste, Conde 
ilustre, en la nobleza”. Em contraponto, surge a noite, quando o 
sol se esconde – a noite representa a morte: o sol indica o brilho, 
a noite, a escuridão; um é alegre, a outra é triste (“triste noche”). 
Portanto, o poema se desenvolve a partir da imagem do ocaso 
do sol, quando este perde brilho, deixa de aquecer e “morre” no 
horizonte, mergulhando no mar. O mar é sepulcro tanto para o sol 

26 “Desta minha humildade, e desalento,
     Que a sua quarta esfera não ignora,
      subindo ao oitavo céu, pertende agora
      A estrela achar no vosso firmamento.” (MATOS, 1999, p. 123)

27  “Se guiou aos três Reis Planeta Louro,
      Guie-me a minha estrela o peditório,
      Com que na vossa mão ache um tesouro.” (MATOS, 1999, p. 159) 



edifício de pal avr as

75

quanto para o conde: “Hallaste como el sol tumba de nieve”. Nesse 
sentido, o poema se concentra em dois polos, que são perceptíveis 
pelas metonímias, a morte do 5º Conde em alto mar e o pôr do sol. 

A relação entre o ciclo do sol e o ciclo da vida humana 
traduz o pensamento barroco sobre a fugacidade da vida e que 
tem sido debatido em muitos poemas gregorianos. Por exemplo, 
o verso “pues es el morir del sol naturaleza” se conecta com esse 
pensamento e tem conexão também com outro soneto de GM no 
qual esse caráter efêmero da vida é mais explícito: “nasce o sol e 
não dura mais que um dia”.

Na leitura dos sonetos em espanhol de Gregório de Matos, 
constatou-se que eles não tratam exclusivamente de tristeza e 
desencanto. Na verdade, o poeta seguia a tradição, cultuando 
uma forma poética que trazia os temas mais correntes no 
Barroco seiscentista, temas estes que podem ser ampliados 
perfeitamente para os dias atuais. Outro aspecto é o tratamento 
dado à natureza, o olhar do poeta barroco para as ruínas da vida 
é perfeitamente traduzido pelos elementos da natureza presentes 
nos poemas gregorianos.

Glosas em décimas heptassílabas

Outra forma poética preponderante nos poemas em espanhol 
de GM é a glosa em décima heptassílaba. Esse tipo de poema é 
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muito semelhante ao vilancete28, mas se diferencia pela quantidade 
de versos em cada estrofe. A glosa é formada por estrofes com 
dez versos (décimas) nas quais é desenvolvido o mote. O esquema 
de rimas nessas décimas também é peculiar: ABBAACCDDC. 
Em Gregório de Matos, por sua vez, esse esquema é seguido 
integralmente. As glosas gregorianas normalmente têm um mote 
com quatro versos e quatro estrofes com dez versos e o último 
deles é um dos versos do mote, ou seja, a volta. Essa forma 
poética também se assemelha à cantiga (composição medieval, 
acompanhada de som, destinada ao canto e à instrumentação), 
porque é coerente com a época e com o próprio poeta que, 
segundo Rabelo (1992), tinha uma viola e costumava dedilhar 
seus versos ao seu ritmo pelas ruas do Recôncavo. Outro detalhe é 
o aspecto oral dos poemas gregorianos, haja vista serem recitados 
em praça pública, conforme atesta Maria Raquel Leiria Ávila 
(2000, p. 101) corroborando o pensamento de Paul Zumthor: “os 
poemas satíricos barrocos funcionam em condições teatrais: como 
comunicação entre um cantador e seu auditório”. Por extensão, essa 
visão pode ser ampliada para os poemas de GM e principalmente 
para as glosas. Veja que o mote funciona como um refrão que é 
repetido pelo público. Mas não se pode atribuir ao caráter oral 
dessa poesia características simplistas, da coloquialidade. O 
vocabulário e a sintaxe são altamente refinados. O oral, nesse caso, 

28  Segundo Moisés (2004, p. 472), o vilancete é um poema lírico de 
origem popular galego-portuguesa. “Compunha-se de uma estrofe (chamada 
mote ou cabeça), que funcionava como a matriz do poema, seguida de um 
número variável de estrofes (chamadas voltas ou pés ou glosas), em que se 
desenvolvia a ideia poética inserida no mote”.
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não é sinônimo de despreocupação com a linguagem, mas deve 
ser entendido como um traço marcante do Barroco, tendo sido 
resgatado das cantigas medievais. Ou seja, a tradição estava sendo 
resgatada, devorada e se tornava moderna; da mesma forma se deu 
quando houve o resgate do Barroco pelos modernistas, a tradição 
voltava à cena literária, revelando, mais uma vez, o caráter cíclico 
do Barroco, com seu percurso transtemporal.

Da análise das glosas gregorianas escritas em espanhol, 
foram constatados quatro grandes temas. Na verdade, esses temas 
barrocos são recorrentes em toda a obra de GM. Os poemas 
tratam da flor como explicação para a morte, do papel da mulher 
para o poeta, às vezes anjo, às vezes diabo, da perda que causa 
o sofrimento e a dor e do mistério entre falar e calar (antítese 
barroca – dúvida).

A primeira glosa escolhida para análise trata da fugacidade 
da vida:

LINZONGEA FINALMENTE O POETA COM 
ESTAS MORALIDADES TRISTES DE HUMA 
VIDA FLORECENTE PELAS FRIAS VOCES 
DAQUELA SEPULTADA BELLEZA SUA 
FORMOSAS IRMÃAS, AVIVANDOLHE OS 
MOTIVOS DA DOR.

MOTE

Ya que flor, mis Flores, fui
Vuestro exemplo aora soy,

pues de flor a sol subi,
y oy de mi aun sombras doy.
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1. En flor, mis flores, se muere,
quien en la vida fué flor,
que es la muerte com rigor
de las Flores Malmequiere:
quien de vosotras se huviere
desconocido haste aqui,
su triste flor veya en mi
como en un puro cristal,
que espejo soy de su mal,
ya que flor, mis Flores, fui.

2. Triunfar, Flores, en effecto
ya me visteis de la suerte,
si mal me quiso la muerte,
siempre he sido Amor perfecto:
desengañada os prometo
de la ceniza, en que estoy,
pues al sepulchro me voy,
Flores, para que nasci,
que se Perpetua no fui,
Vuestro exemplo aora soy.   

3. De aqueste jardin de Flora,
que  flagra oloroso aliento,
ya fui gallardo elemento,
ya fui bellissima aurora:
pero, mis Flores, aora
nada soy, de lo que fui,
bien que los habitos di,
con que a los astros llegué,
y en el cielo me quedé,
Pues de flor e sol subi.
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4. Alerta, Flores, que ayrada
la muerte uzurpa las flores,
en quien colores, y olores
son exemplos de la nada:
alerta pues que prostada
mis brios llorando estoy;
lo que va de ayer a oy
aprended de um muerto sol,
que ayer candido arrebol,
yoy de mi aun sombras doy.
(MATOS, 1999, p. 413-414)

A primeira estrofe já se apresenta com a antítese morte/vida, 
pois é a partir dela que o poema vai se desenvolver. Por meio do 
diálogo entre o “eu” e o “vós”, as cenas vão ser descritas – é a mesma 
dialética presente em outros poemas já analisados. O “eu”, marca 
da subjetividade da persona poética, representa proximidade com 
o contexto do poema, isto é, não existe isenção. Esse “eu” é a Flor 
e o “vós” são as Flores. Com o diálogo entre Flor e Flores, o poema vai 
discutir a transitoriedade da vida:

En flor, mis Flores, se muere,
quien en la vida fué flor,
que es la muerte com rigor
de las Flores Malmequiere.
…………………………….
(MATOS, 1999, p. 413)

O poema trata do rito de passagem, a passagem pela vida 
que culmina na morte. É perceptível como essa ideia vai se 
intensificando a cada verso, um após o outro, a partir do símbolo 
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da Flor, compartilhando com o leitor essa visão tipicamente 
barroca. Desse modo, deixa-se transparecer o interior do homem 
barroco, que muitas vezes está insatisfeito diante da vida e a vive 
angustiadamente, com a permanência da dúvida. A sensação da 
perda deixa o homem melancólico, quando, ao se ver refletido no 
espelho, percebe o vigor físico perdendo força, como ocorre com a 
flor. Ora, a flor representa beleza, vitalidade, encantamento, vigor, 
mas sua morte leva ao questionamento do homem barroco sobre 
a razão de existir:

Flores, para que nasci,
que se Perpetua no fui,
Vuestro exemplo aora soy.
(MATOS, 1999, p. 413)

O que se sobressai, nesse poema, é o triunfo da morte sobre a 
vida, por isso, o tom é melancólico. O vocabulário escolhido para 
compor o poema denota a angústia diante da caducidade da vida: 
“triste”, “ceniza”, “sepulchro”, “llorando”, “sombras”. Na terceira 
décima, o poeta deixa transparecer, por meio do paradoxo, a 
sensação angustiosa que percorre o poema, de forma mais intensa: 

De aqueste jardin de Flora,
que  flagra oloroso aliento,
ya fui gallardo elemento,
ya fui bellissima aurora:
pero, mis Flores, aora
nada soy, de lo que fui,
bien que los habitos di,
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con que a los astros llegué,
y en el cielo me quedé,
Pues de flor e sol subi.29

(MATOS, 1999, p. 413)

Os quatro primeiros versos desenham uma paisagem 
colorida, com “oloroso aliento”, com “bellíssima aurora” para se 
contrastar com a imagem sombria dos versos seguintes. O uso de 
“pero” no quinto verso explica isso, uma vez que esse conectivo 
indica oposição. A esse respeito, Gomes (2000, p. 57) acrescenta:  
“a beleza, majestade e brilho que a flor ostenta por um dia, apenas 
aparecem para tornarem evidente a imagem da caducidade, o 
destaque sendo dado à história da perda”.

O que se pode destacar na lírica gregoriana, assim como no 
Barroco, é o gosto pelos contrários. Em quase todos os poemas 
de GM é possível observar o jogo com as antíteses, o trato com os 
paradoxos. Enfim, o manejo com os contrários é bem característico 
desse momento histórico e se projeta talvez com a mesma carga 
para nossos dias. Nessa perspectiva, a palavra alquimia é muito 
importante para o trabalho de GM com os poemas, visto que o 
poeta soube manejar “alquimicamente” os vocábulos tanto da 
língua portuguesa quanto da língua espanhola. Tanto em uma 
quanto em outra ele soube escolher as palavras, usar a sintaxe, 
construir metáforas, rastrear labirintos, brincar com as formas. 
Por exemplo, nesse poema, há uma repetição hiperbólica do 

29  Este verso apresenta uma diferença com relação ao que está no mote. 
Acreditamos ser um erro de digitação ou mesmo do copista. O correto seria 
“Pues de flor [a] sol subi”. 



edifício de pal avr as

82

fonema [o]. Em espanhol, o som dessa vogal é sempre fechado, 
dando a sensação de luto, de dor com a perda da vida. E a letra “O” 
também é o símbolo da circularidade, a vida começa e termina ali, 
circulando. É a mesma imagem da serpente que engole a própria 
cauda. Essa letra também está contida na palavra BARROCO, em 
cuja esfera está o princípio da circularidade – o ciclo da vida – 
nascer e morrer. Veja a última estrofe da glosa, quando o poema 
conclui o pensamento da transitoriedade, elegendo novamente a 
figura do sol como símbolo desse transe entre o brilho e a sombra, 
a vida e a morte. 

No verso “aprended de um sol muerto”, o leitor consegue 
enxergar a voz da persona poética instruindo. “Aprended” está no 
imperativo afirmativo, o que indica uma petição, uma ordem, já a 
expressão “sol muerto” é a imagem do ocaso, do momento em que 
a vida mergulha na sombra, ou seja, mergulha na morte. Curiosa é 
a disposição da palavra SOL, um homônimo no português. A letra 
“O” está ao centro como se estivesse protegida por dois guardiões, 
pelo [s], um fonema fricativo alveolar surdo e pelo [l], aproximante 
lateral sonoro. O primeiro tem a passagem do ar feita por um canal 
estreito, como um bloqueio; o segundo é emitido pelas laterais da 
língua. As consoantes aproximantes se diferenciam das fricativas 
pela obstrução da passagem do ar. Nas duas há bloqueios, mas nas 
aproximantes o bloqueio central é total. Então, no caso da palavra 
SOL, que tem ao centro um fonema vocálico com som fechado, 
depreende-se que o ambiente que o rodeia é fulgurante pela forma 
gráfica da letra “O”, mas é também sombrio pelas consoantes que 
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a protegem. Temos assim o princípio da teoria da carnavalização30 
– a morte e a renovação.

Outro tema corrente nas glosas de GM é o papel da mulher. 
Em toda sua obra, o poeta baiano traça o perfil da mulher, ora 
vista como anjo, Senhora, ora como infiel e falsa. Este último 
perfil é o que está descrito no poema que segue:

A MESMA COM IRAS DE NAMORADO

MOTE

Mi rezelo me dizia,
quando te empecé a querer,

que en effecto eras muger, 
y es necio, quien dellas fia.

1. Quize-te, Beliza, amar,
y por mas que iba queriendo,
iba conmigo diziendo,
que me havias de engañar:
yo nó quise acreditar 
el daño, que presumia,
mas viendo tu aleyvozia,
luego al instante alcancé,
que era cierto aquilo, que
Mi rezelo me dizia.

2. Iba queriendo, y dudando

30  Utilizamos aqui a teoria da carnavalização estudada por Bakhtin 
(2010).
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traz de mi misma sospecha
que el aviso no aprovecha,
al  que se vá despenhando:
hasta que cahi pagando
mi imprudente proceder,
y es justo, que llegue a ver
afflicto mi coraçon,
pues no segui la rason,
Quando te empecé a querer.

3. Saliste al fin con tu engaño,
pues en tu naturaleza,
como ya mas ay firmeza,
siempre tuvo asiento el daño:
toco aora el desengaño
del  mal, que hize en te querer,
pues para no pertender
firmeza en tu pecho hallar,
luego deviera pensar,
Que en effecto eras muger.

4. Muger eras, falsa fuiste,
falsa devias de ser,
pues si nasciste muger,
obras, como cual naciste:
muy poco a mim me offendiste,
porque yo te conocia,
y nunca, Beliza mia,
aguardé de tus verdades,
ni fié de tus lealtades,
Y es necio, quien dellas fia.
(MATOS, 1999, p. 718-719)

A partir da didascália, o leitor vai percebendo o sentimento 
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da persona poética em relação ao objeto amado – raiva, ira. O poe-
ta, boêmio como foi, teve muitas mulheres, a contar pelas musas 
a quem ele dedica vários poemas. Nesse caso, temos Beliza, que 
surge descrita de forma simples, sem muitas metáforas, somente 
mostrando que há uma grande insatisfação do eu (poeta) com o tu 
(Beliza). A dialética entre as duas vozes é identificada já em alguns 
versos da primeira estrofe:

Quize-te, Beliza, amar,
y por mas que iba queriendo,
iba conmigo diziendo
que me havias de engañar:
(MATOS, 1999, p. 718)

O sentimento expresso é de desilusão. A persona poética está 
desencantada com o ser amado, porque o objeto de desejo está 
resumido a uma mulher enganadora. Daí vem o conflito entre a 
razão e o coração: “aflicto mi coraçon, /pues no segui la rason”. 
Mais uma vez, o sentimento de dúvida invade o homem barroco, 
o que corrobora a teoria de que o que lhe preenche o coração é a 
angústia da eterna busca; busca Deus, busca o objeto amado, bus-
ca a si próprio. O coração do homem barroco é lacunar, vive no 
caos, um caos que permanece nele e na História. O caráter aleivo-
so de Beliza talvez tenha provocado na persona poética a desilusão 
do amor. Se tomarmos como referência a vida de GM, isso o levou 
a ter muitos amores, a mudar de paixão constantemente. Sua lira 
tocou para muitos amores, muitas vezes ao estilo camoniano, sob 
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a fórmula canônica, qual seja, a distância é que faz acender ainda 
mais a paixão.

No poema em análise, essa mulher é desejada pelo coração, 
mas rechaçada pela razão. O homem que ama está em crise por-
que quer e não quer, ao mesmo tempo: “toco aora el desengano/
del mal, que hize en te querer”.

Do final da terceira décima para a última, podemos fazer re-
ferência à história do pecado original. Eva come primeiro o fruto 
proibido, em seguida, dá o fruto a adão, fazendo-o pecar e, conse-
quentemente, levando-o à perdição. É assim que Beliza é descrita 
no poema. Ser mulher era sinônimo de traição, principalmente 
numa sociedade patriarcal:

Muger eras, falsa fuiste,
falsa devias de ser,
pues si nasciste muger,
obras, como qual naciste:
(MATOS, 1999, p. 719)

Não se pode entender esse poema como um retrato do pre-
conceito do poeta em relação às mulheres, pois há outros poemas 
nos quais a persona poética devota-se ao objeto amado (a mulher, 
em alguns deles) com palavras de exaltação, que inspiram encan-
tamento e paixão. Nesse caso, pode-se entender como um homem 
que não foi correspondido e, sendo assim, o ser amado é exposto 
com características que o desvirtuam. 
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Vale observar que, nesse poema, há muitos vocábulos que 
têm uma grafia distinta da atual em espanhol e que, seguramen-
te, é culpa dos copistas, ou porque desconheciam o espanhol ou 
por escreverem como se falava. Segundo Francisco Topa (1999), 
essas falhas denunciam a língua materna do copista. Por exem-
plo, a palavra “muger”, em espanhol é escrita com “J”. Foneti-
camente, tanto o “G” como o “J” têm o mesmo som, ou seja, 
são representados pelo mesmo fonema, o fricativo velar surdo 
[x]. Outro exemplo do erro dos copistas se encontra na palavra 
“nasciste”: na quarta décima essa forma verbal está escrita de 
duas maneiras diferentes, na primeira com o dígrafo “sc” e na 
segunda sem o dígrafo. No espanhol atual, não existe o dígrafo, 
portanto, somente a segunda forma é a correta. A primeira cor-
responde a uma forma do português.

Outro detalhe importante na poética gregoriana é a pon-
tuação. Pode-se observar que a pontuação de GM é diferente da 
pontuação gramatical vigente. Há muitos casos em que o uso da 
vírgula estaria incorreto hoje, mas, na época, estava perfeitamente 
empregada. Exemplo: “del mal, que hize en te querer”. Nesse caso, 
a oração é restritiva e não explicativa, sendo assim não deve haver 
a vírgula antes do pronome relativo “que”. O último verso do poe-
ma também traz essa característica: “y es nescio, quien dellas fia”.

Conforme foi dito anteriormente, o corpus espanhol de GM 
contém poemas nos quais se percebe um tom melancólico, visto 
que a voz masculina presente neles é sofredora, está sempre em 
triste solidão. Em alguns deles, há uma intensificação desse cli-
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ma melancólico, noutros nem tanto. Tudo parece estar em ruínas, 
seja quando o poema descreve a natureza sob a qual se concen-
tra a transitoriedade da vida, seja na descrição da perda objetal. 
Exemplo disso, no poema a seguir, a persona poética está imersa 
na dor, na perda, na desilusão, sendo perfeitamente constituída 
pela melancolia.

DESTA VEZ SE DEIXOU O POETA ESQUECER 
NAQUELA CASA, ESPERANDO OCCASIÃO DE 
DECLARAR SE, E SEMPRE SE ACORBADOU A 
VIDA DA CAUSA, SEMPRE LUTAS COM O AMOR, 
Y RESPEYTO.

Mote

Muero por dizir mi mal,
Va-me la vida en callar.

1. Dos vezes muerto me hallo
de los arpones de Amor,
una al dizir mi dolor,
y otra vez quando lo callo.
No sé como remediarllo,
pues su implicacion es tal,
que hazes mi dolor mortal
y con peligro tan fiero,
que quando por callar muero,
Muero por dizir mi mal.
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2. Aqui el contrario no es medio
de curar a su contrario,
porque el remedio ordinario
no es para mi mal remedio:
yo tengo un azar, um tedio
a todo, lo que es sanar,
porque todo es peligrar;
si callo, pierdo la vida,
y si digo, mi homicida,
Va-me la vida en callar. 
(MATOS, 1999, p. 414-415)

O poema é constituído de apenas duas décimas, mas 
carregadas de conotação melancólica, a contar do primeiro verso 
em que a persona poética prenuncia seu estado de desilusão 
profunda: “Dos vezes muerto me hallo”. Com isso, o hemisfério 
da morte atinge a persona poética a partir de dois ângulos, que 
configuram a angústia premente do homem moderno: “Una al 
dizir mi dolor/y otra vez quando lo callo”. Isto é, há um paradoxo 
entre falar e calar. Na realização de cada um dos verbos, o resultado 
será o mesmo: a morte. Por isso, existe a sensação de desespero.

Vive-se a sensação de nada poder falar, nem por um lado 
nem por outro. Foi-lhe subtraída a razão de viver, o fim está 
pronto, quer fale quer se cale; a morte é sua segurança, cai assim 
no mar de tristeza. Junto à tristeza surge a angústia da procura 
pelo objeto perdido. É a metáfora do homem em busca dos seus 
valores, dos seus princípios outrora perdidos; é, também, o 
homem em busca de si mesmo – ele quer se encontrar, achar-se 
em meio ao caos em que se encontra a raça caída; ou até mesmo 
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achar o homem enquanto outro. Essa última hipótese parece 
mais plausível porque sempre queremos entender nosso “outro”, 
seus sentimentos, suas ações, enquanto nós não nos entendemos. 
Não há mais esperança; viver tornou-se um fardo. Para Benjamin 
(1984), à medida que vamos tendo tais pensamentos, estamos 
entrando no processo de despersonalização, o “eu” está se 
decodificando, vai perdendo a essência.

Pensar o outro não quer dizer pensar como um problema social 
apenas, mas como forma de preencher o vazio deixado pela perda 
do objeto amado. Veja que a persona poética apresenta bastantes 
elementos que a atraem para o desengano da perda objetal.

Dos vezes muerto me hallo
de los arpones de Amor.
una al dizir mi dolor
y otra vez quando lo callo.
(MATOS, 1999, p. 414)

Por isso, o sujeito é melancólico, tem um caráter ambivalente, 
dual, antitético – a todo instante luta entre falar e calar: “A todo, 
lo que es sanar,/Porque todo es peligrar”. As duas décimas se 
concentram num único bloco, entre o verbo “calar” e “dizer”, 
como num labirinto sem saída. Nesse caso, não há saídas; seja 
falando seja se omitindo, o sujeito sofrerá a perda: “si callo, pierdo 
la vida/y si digo, mi homicida”.

Na encruzilhada barroca, a persona poética deseja ao final 
se calar e não revelar o que sente. Em sendo assim, a tristeza 
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preenche toda a sua vida. Tudo isso é bem marcante na imagem 
do labirinto, que é o símbolo do Barroco, na medida em que 
congrega em si as prerrogativas da dúvida, da inquietação. No 
poema em análise, não é a natureza o enfoque, mas um elemento 
metafísico – o Amor, personificado, presente no interior do 
homem dilemático que é o homem barroco. Na segunda décima, 
há vários pares de antíteses: sanar vs peligrar, callo vs digo, vida vs 
homicida (entendida como metáfora da morte). São pares muitas 
vezes impossíveis de conciliar, ou seja, o ponto que os diferencia 
é muito tênue, quase imperceptível para o homem barroco. Sobre 
isso, Jaime Ginzburg (2000, p. 73) considera que

[...] a impossibilidade de conciliar os termos 
antitéticos serve de base para a constituição de 
procedimentos estéticos caracterizados pela 
intenção alegórica, que se afastam da concepção 
tradicional de representação artística como dotada 
de harmonia e organicidade, escolhendo o caminho 
da fragmentação, da representação da história como 
ruína e do tempo como tempo-para-a-morte.

A escolha pelo caminho da fragmentação faz desse homem 
um ser melancólico, despersonalizado. Para compreender melhor 
sobre a melancolia, seria interessante abrir parêntesis para definir 
o termo como rezam os estudiosos.

O passo inicial para se compreender essa questão é observar 
a diferença entre “luto” e “melancolia”. “Luto”, etimologicamente, 
vem do latim luctu e significa “sentimento de pesar pela morte 
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de alguém; mágoa; tristeza; dor”. Já “melancolia”, vem do grego 
melancholia, e se configura “no estado mórbido caracterizado 
por tristeza e depressão; pesar; mágoa; desgosto”. Embora a 
palavra “melancolia” venha do grego, o adjetivo “melancólico” 
vem do latim melancholicu e é aquele “que tem melancolia; triste; 
sombrio; taciturno”. Outro vocábulo que faz parte desse conjunto 
de significações é o adjetivo “lutuoso”, derivado do latim luctuosu 
e diz respeito “ao coberto de luto, lúgubre, triste”. Nos quatro 
termos vistos, percebemos que há um sentimento que é comum a 
todos – a tristeza. Quer em estado de “luto” quer de “melancolia”, 
o indivíduo se encontra em profunda tristeza, em profundo pesar; 
está submerso numa atmosfera de solidão (talvez). Seu semblante 
é decaído, seu olhar machucado pela dor, pelo desespero. Essa 
tristeza, portanto, é oriunda da perda: um amor, um amigo, um 
parente, um sonho, um ideal. Não importa o tipo de perda, o 
que importa e faz sofrer é a lacuna que o objeto perdido deixa no 
coração do homem. 

Sigmund Freud (1980, p. 275) parte desse pressuposto 
de perda para argumentar sobre as semelhanças e diferenças 
existentes entre luto e melancolia. Para ele:

O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente 
querido, à perda de alguma abstração que ocupou o 
lugar de um ente querido, como o país, a liberdade 
ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em 
algumas pessoas, as mesmas influências produzem 
melancolia em vez de luto.
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Na fala, Freud elenca algumas características que são 
inerentes tanto ao luto quanto à melancolia. Uma pessoa em 
qualquer um dos estados sofreu, de qualquer maneira, uma perda. 
A melancolia em contraponto ao luto é considerada patológica, 
sobretudo porque

[...] os traços mentais distintivos da melancolia são 
um desânimo profundamente penoso, a cessação de 
interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade 
de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e 
uma diminuição dos sentimentos de auto-estima a 
ponto de encontrar expressão em auto-recriminações 
e auto-envilecimento, culminando numa expectativa 
de punição (FREUD, 1980, p. 276).

Com relação ao luto, o psicanalista explica que o indivíduo 
enlutado não necessita de tratamento médico, pois o tempo é 
quem determina a “cura”. Sendo assim, os lutuosos só precisam 
esperar até que todo o pesar passe e ele possa retornar ao seu estado 
anterior. É claro que o objeto perdido será sempre lembrado, 
nunca esquecido; porém, o indivíduo abrirá espaço para que 
outros objetos sejam catexizados. 

Das características vistas no texto de Freud (1980), uma 
não está no luto: o sentimento de autopunição. O enlutado não 
se sente culpado pela perda do objeto, ele não se autorrecrimina, 
somente sente a perda como algo dilacerante, mas passageiro. Já 
o melancólico se pune por se achar culpado pela perda, por achar 
que suas ações in totum provocaram a perda do objeto amado. O 
sentimento de culpa está arraigado no ser humano pela ideologia 
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cristã que, referendada pela Bíblia, vê o homem caído sempre 
culpado por seus atos. A sensação de que ia morrer e de que tinha 
sido abandonada pelo Pai fez da raça humana melancólica. Com 
isso, há uma cisão, o homem se separa do Pai. O homem está só. Há 
também uma castração dos sentimentos de valorização pessoal, de 
valorização do eu. Portanto, o homem melancólico que se tornou 
a raça humana tem medo constante dessa cisão, dessa castração.

Outra característica bastante relevante do estado de 
melancolia é seu caráter ambivalente, dual. Por não reconhecer 
no objeto o que perdeu, ele se autoflagela e às vezes não entende o 
porquê disso. Vive a todo instante entre o amor e o ódio. Ele odeia 
a si por amar o outro. O Barroco, da mesma forma, transfigura-
se nesse dualismo, nesse mar de opostos. É assim o Príncipe do 
drama barroco, duvidoso, indeciso, permeado por conflitos, com 
a sensação de perda, com a sombra da culpa. Há, constantemente, 
o conflito com Deus e com ele mesmo. É preciso salientar, desde já, 
que esse tipo de melancolia da autodestruição do ego é patológico, 
é a doença que ataca o homem do século XXI. 

O melancólico é enigmático, pois não sabemos o que lhe aflige 
a alma. É a dor que marca o espírito melancólico. É a busca do 
Eu que o decodifica. No instante em que se autorrecrimina, suas 
palavras de natureza insólita para o Eu são, em suma, verdades, 
que em estado natural o indivíduo não pronunciaria contra si. 

Após entendermos melhor sobre o ambiente no qual vive o 
melancólico, vamos observar como a melancolia é percebida no 
poema seguinte:
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AUSENTE DE HUM CONHECIDO BEM RECEA 
TEMEROSO AS QUEBRAS.

MOTE

Ausencias, y soledades
llora mi fe, y mi amor,

que el adorar-te, y  no ver-te
deste effecto causa son.

1. Oy, Fili, doble passion
me offende en dura piedad,
los ojos la soledad,
y la ausencia el coraçon:
el pecho, y los ojos son
testigos de mis verdades,
pues llorando vanidades,
miro con opposiciones,
que son causa a mis passiones
Ausencias, y soledades.

2. Mi amor, y mi fe conmigo
lloran, y rien mi estrago,
pues al merito es alhago,
lo que al deseo es castigo:
assi complicado sigo
el plazer por el horror,
pues por no ver su esplendor,
cuando el merito me vê,
rie mi amor, y mi fe,
Llora mi fe, y mi amor.



edifício de pal avr as

96

3. Las ausencias nescio llora
de una, que deidad se infiere,
que quien al divino quiere,
no mira, si bien adora:
la vista a la fe minora
con el peligro al querer-te;
no muera pues, que la suerte
precia menos por amar-te,
el ver-te, sin adorar-te,
Que el adorar-te, y no ver-te.

4. Ya quiero la soledad,
y el merito en el tormento 
no lo engendre el suffrimiento,
podiendo la enfermedad:
effecto de tu beldad
es tan noble adoracion,
pues tu culto, y mi attencion,
tu deidad, y mis affectos,
desta causa son effectos,
Deste effecto causa son.
(MATOS, 1999, p. 763-764)

Para compreender o poema é preciso partir do mote que já 
traz dois vocábulos centrais na temática da melancolia: “ausencias, 
y soledades” (ausências e solidões). É sob esses dois vocábulos 
que o poema vai ser desenvolvido. Remete-nos ao ambiente do 
sofrimento que se revela no choro, no pranto, na dor. Inclusive, 
o verbo “llorar” está presente nas três primeiras décimas, só não 
aparece na última. Isso intensifica a melancolia, na qual a “solidão” 
fere os olhos; e a “ausência”, o coração.
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A persona poética se dirige para o objeto de desejo, Fili, 
que vem nominado apenas no início do poema por meio do 
vocativo. “Fili”, em si, não é tão importante, o que mais importa 
é a ausência, que provoca a solidão. Percebe-se, assim, uma 
submissão masculina, como nas Cantigas de Amor, deixando 
transparecer o amor cortês. Nesse sentido, a submissão presente 
na glosa é mais ao Amor do que à Amada, tanto que o nome “Fili” 
não é pronunciado muitas vezes no poema.

Na segunda décima, há um paradoxo construído sob a 
diferença entre chorar e rir. Nos estudos sobre a melancolia, 
afirmam os estudiosos que a gargalhada, o riso desenfreado, pode 
não significar alegria, mas, sim, tristeza, pesar.

Mi amor, y mi fe conmigo,
lloran, y rien mi estrago,
pues al merito es alhago,
lo que al deseo es castigo:
(MATOS, 1999, p. 763)

De um lado, existe o “mérito”; do outro, o “castigo”. Em um, o 
“halago”31 (a forma gráfica desse termo no poema é um equívoco 
dos copistas); em outro, o “desejo”.  O paradoxo é mais forte em: “assi 
complicado sigo/el plazer por el horror”. A voz poética mergulha 
no universo melancólico, visto que tem prazer pelo horror, prazer 
na dor, desejo de morte, ânsia pela autocomiseração.

31  Significa bajulação.



edifício de pal avr as

98

Ademais, esse mundo em ruínas de que trata o poeta baiano 
é o reflexo do mundo real composto pela colonização espanhola, 
pois, conforme Gomes Júnior (1998, p. 115),

[...] o rigoroso senso de ordenação e uniformização 
presente na colonização espanhola seria o resultado 
exatamente da falta de unidade da sociedade 
espanhola, desde sempre dividida em etnias, línguas 
e Estados, em instável equilíbrio político sob a 
dominação castelhana.

A composição do espaço espanhol na América foi feita sob 
as ruínas, quais sejam, as ruínas das guerras, das explorações, das 
fomes, das pestes, dos desabusados, reis e rainhas, refletindo no 
mundo barroco que vem desenhado na poesia de Gregório de 
Matos. Vale notar ainda que “a poesia não era um passatempo 
próprio apenas no momento ocioso do homem instruído, a poesia 
era elemento formativo na sociedade de corte e mesmo em suas 
extensões mais distantes” (GOMES JÚNIOR, 1998, p. 153). Isso 
só confirma a grandiosidade do poeta Gregório de Matos, que, 
por meio de sua poesia, traçou um perfil da época, um perfil do 
homem despersonalizado diante do caos presente na História. E o 
poema retoma essa visão, principalmente com o aparecimento de 
quiasmos, nos dois últimos versos da segunda, terceira e quarta 
estrofes. O quiasmo transmite a ideia desse conflito vivido pelo 
homem barroco:
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riemi amor, y mi fe

Llora mi fe, y mi amor 
…………………..

el verte, sin adorar-te

Que el adorar-te, y no ver-te
…………………….
desta causa son effectos,

Deste effecto causa son.

O homem conflituoso é o espelho do príncipe barroco, 
aquele que é melancólico, que vive cabisbaixo, com o olhar 
perfurando o chão. Aquele que se autocomisera, que se pune: “ya 
quiero la soledad”. Com o fim de compreendermos essa questão, é 
interessante abrir outros parêntesis para dar moldura ao príncipe 
barroco-melancólico.

Nicolau Maquiavel, com O Príncipe (2010), rege os principais 
fundamentos para um reinado frutífero e eficaz. Em verdade, é 
uma cartilha da boa governança para reis e príncipes. Nessa 
dialética, quando elenca os principais pontos para se ter sucesso 
num reinado, com observações pertinentes sobre o que deve e 
o que não deve ser feito pelo príncipe, Maquiavel acaba dando 
moldura ao príncipe barroco que, para Walter Benjamin (1984, p. 
165), “é o paradigma do melancólico”.
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O príncipe nunca está satisfeito com sua condição, já que 
mesmo com muitos súditos, não pode confiar neles e vice-versa. 
Surge, nesse sentido, um vazio interior no seu coração. Ele não 
deve confiar em ninguém, deve estar sempre alerta. A solidão do 
palácio, com seu ambiente gélido, tenebroso, escuro, tipicamente 
barroco, propicia ainda mais esse sentimento de insatisfação 
que preenche o coração real. Como sinônimo de felicidade e 
completude, está o vazio que a tristeza lhe traz. 

Esse discurso nos aponta algo paradoxal, mas retrata a 
imagem do elemento barroco mais primitivo. O príncipe tem 
em seu encalço Saturno, o demônio das antíteses, também 
considerado o senhor dos melancólicos. Essa melancolia saturnina 
vem da corte, um lugar de eterna tristeza. Desde seu trono, o 
príncipe cai em profunda tristeza e, desiludido, torna-se indeciso, 
caminhando seus pensamentos entre dois mundos. Sua condição 
é ambivalente, pois ele é, ao mesmo tempo, o soberano e o homem. 
Portanto, calcado sob essa dualidade barroca, o príncipe se torna 
melancólico, fragmentando-se. 

Desiludido com sua condição, o príncipe precisa ser 
prudente, “é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas, e 
leão, para aterrorizar os lobos” (MAQUIAVEL, 2010, p. 88). Ele 
não pode “dormir”, não pode vacilar, pois é vergonhoso para um 
príncipe nascer príncipe e perder o Estado. Por isso, a prudência 
é uma de suas armas mais eficazes. Se não pode confiar em 
ninguém, ele prefere ficar sozinho. Entretanto, o príncipe precisa, 
a todo instante, ter a companhia dos seus, para que não se deixe 
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envolver pelo lado humano. O soberano deve prevalecer de forma 
homogênea, de forma constante, sob pena de perder o trono. Isso 
provoca, portanto, a melancolia, pois não pode estar só e, mesmo 
acompanhado, sente-se sozinho.

E nessa solidão, ou a partir dela, surge o medo. Mais um 
sentimento que vagueia pelos salões reais. O príncipe sente medo, 
um medo que vela seu leito. À noite, em seu quarto, solitário, 
superabunda esse sentimento. Na verdade, não é um medo, mas 
muitos: de perder o trono, da traição, do sofrimento, da morte, 
da guerra. Seu sono é angustiante, seus sonhos lhe fazem lembrar 
sua condição, porém, não lhe fazem esquecer que deve agir 
com cautela. Isto é, mesmo envolto nessa atmosfera de medo, o 
príncipe deve ter esse espírito de comandante da tropa, aquele que 
está sempre disposto a lutar por seu reino, aquele que não desiste 
na guerra. O medo da guerra está também relacionado ao medo 
da perda, traço bem característico do melancólico. Este custa a 
aceitar ou a internalizar a perda, de algo concreto, material ou 
imaterial. No caso do príncipe, a perda do reino provocaria uma 
intensificação do seu universo melancólico. Isso porque, como já 
vem sendo dito, o príncipe é um homem desfragmentado, por isso 
também está envolvido nesse universo barroco, constituído como 
reino da desilusão. 

Essa desfragmentação do príncipe provocada pelo 
sentimento que se apodera do seu ser, um sentimento de perda 
da sua essência, é comparada ao sentimento do homem barroco 
que também sofre a perda. Devido a essa perda, o homem barroco 
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busca a salvação. Pergunta-se, constantemente: onde está Deus? 
Onde está o salvador? Onde está a salvação? É assim que se sente 
o príncipe: duvidoso de tudo. Não há nada em que possa confiar.

O príncipe, na concepção de Maquiavel, é o retrato do 
labirinto. O homem real convive com uma sombra de dúvidas. 
Ele duvida inclusive de si mesmo, pois não sabe quem é, 
paradoxalmente. Desse modo, o desenho do príncipe é o mesmo 
desenho desse sujeito masculino que se lamenta pela dor de amar; 
deseja, mas não pode ter. E são os olhos os que libertam estas 
sensações: desejo, choro, riso, sofrimentos. Sensações típicas de 
um sujeito melancólico.

Conclui-se, a partir dessa análise, que GM foi um nome 
importante para a formação da identidade brasileira, não só do 
período seiscentista mas também do período atual, por trazer ao 
nosso tempo o registro de uma época tão essencial para nossa 
cultura. Nesse sentido, Segismundo Spina (2008, p. 66) conclui:

Gregório não foi somente o primeiro jornal que 
circulou na Colônia: foi também a primeira 
enciclopédia de nossos costumes, usos e folclores; 
o primeiro dicionário indígena e africano, o 
primeiro manual de gíria, o primeiro repositório 
das preciosidades léxicas, históricas e literárias do 
Brasil Colônia.

Significa dizer que em GM será possível enxergar todos 
esses elementos citados por Spina e que compõem, desse modo, o 
perfil da sociedade brasileira, nos seus aspectos sociais, políticos, 
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culturais e literários. A grandeza disso consiste no fato de que a 
via que propaga esses elementos é a poesia. Vê-se, portanto, que a 
poesia de Gregório de Matos é organizada, tem unidade, conjuga 
todos os aspectos mais importantes do Seiscentos. A unidade 
temática é visível nos outros poetas barrocos. É o que nos confirma 
Mário Faustino (1993, p. 33-34):

O barroquismo do “seiscento”, italiano ou espanhol, 
é, aliás, o primeiro grande impulso organizado na 
poesia do Ocidente, no sentido de fazer uma poesia 
“orgânica”, isto é, que cresce a partir das linhas de 
força dos próprios materiais de que se faz, poesia em 
que o poema reflete uma visão pormenorizada do 
mundo, à medida que constitui um outro mundo, 
microcósmico e coisificado.

Influenciado pela poesia espanhola e italiana, GM apresenta 
essa organicidade e, apesar de ter, em muitos poemas, uma 
linguagem simples, ela é culta. Contudo, essa simplicidade não 
significa dizer que é fácil, pelo contrário, é complexa, com muitas 
metáforas, metonímias, quiasmos, antíteses, paradoxos; o jogo 
vocabular já é bem representativo do Brasil, das nossas raízes 
linguísticas; a sintaxe segue um ritmo consoante à gramática 
da época e mesmo os poemas em espanhol também têm essa 
consonância. A linguagem gregoriana é clara, mesmo com os 
trocadilhos, com os deslocamentos, principalmente nos poemas 
em espanhol, que têm temáticas e estruturas semelhantes.
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Com relação às glosas em décimas heptassílabas, elas se 
divergem um pouco dos sonetos pela temática neles presente. 
Por exemplo, nas glosas, o que se pode notar é que tratam de 
temas do sofrimento, da desilusão, da dor. O sujeito que dialoga 
é geralmente masculino, que devota a vida a um objeto amado, a 
uma mulher, muitas vezes nominada, outras vezes não. A devoção 
também é para o Amor mais do que para a Amada. E em todos os 
poemas se observa o uso de elementos estilísticos que trabalham 
com a oposição, como antíteses e paradoxos, o que contribui para 
confirmar o estado conflituoso do homem barroco.
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perspectivas da tradução

Pouco foi dito sobre os textos em espanhol de Gregório de 
Matos, conforme explicitado, e, quando há algum trabalho 

que se dedica à parte em espanhol, não se discute sobre a 
construção da identidade, mas somente sobre a aproximação 
desse corpus com a poesia galaico-portuguesa do século XVII, 
como é o caso do artigo de Maria de Fátima Rocha Medina 
([2000?]) Um olhar sobre a poética de Gregório de Matos escrita 
em espanhol. Para a autora, Gregório escreve em espanhol apenas 
por uma questão estilística, baseado nos parâmetros europeus de 
literatura, enquanto que escreve em português para quebrar com 
esse paradigma. Em nenhum momento ela toca na questão do 
Barroco, da antropofagia, da identidade. Mas, como se observou 
anteriormente, GM não só se aproxima da poesia medieval com os 
temas e as formas como ainda vai além. Ele é um artista completo, 
como afirma Augusto de Campos (1986, p. 93):

gregório de matos
guerra
era um artista completo
poeta dos 5 sentidos
como disse lorca de góngora
com mais daquele 6º sentido
q a bahia dá.
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O poeta dos cinco sentidos, “poetando” em espanhol, é tão 
poeta quanto o é na língua portuguesa. GM soube usar muito bem 
os vocábulos espanhóis, absorvendo deles sua sonoridade, criando 
uma atmosfera musical; às vezes, destituindo-os de seu significado 
inicial para revesti-los de metáforas barrocas. Ele maneja com 
rigor a língua espanhola, de forma que podemos enxergar nele 
um homem bilíngue, um poeta que soube dar sentido às duas 
línguas por meio da poesia.

Este capítulo não visa fazer um tratado de tradução, mas o 
objetivo é tão somente explicar os mecanismos escolhidos para 
traduzir os poemas de Gregório de Matos. Assim, para sustentar o 
exercício tradutológico, tomamos como base teórica os estudos de 
Umberto Eco em Decir casi lo mismo (2009) e de Haroldo de Campos 
em Da Tradução como Criação e como Crítica, artigo que compõe 
o livro Metalinguagem & outras metas (2010a). Cada um com 
aportes distintos sobre a teoria da tradução, Haroldo de Campos vê 
a tradução como processo criativo, “transcriador”; já Umberto Eco 
parte do princípio de que o tradutor deve se aproximar ao máximo 
do texto de origem, mesmo tendo a consciência das perdas muitas 
vezes ocorridas no processo de tradução.

Em se tratando de poesia, a tradução requer muitos outros 
mecanismos do que num texto em prosa, isso porque, no texto 
poético, existem outros efeitos que devem ser seguidos como 
ritmo, rima, sonoridade, estrofação etc. Por isso, traduzir poesia 
requer mais atenção e cuidado, como afirma Eco (2009, p. 381):
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La dificultad de trabajar sobre las circunstancias 
hace que la poesía resulte más difícil de traducir 
que cualquier otro género textual porque en ella 
tenemos una serie de constricciones en el nivel de 
manifestación lineal que determinan el contenido.

Sob essa perspectiva assumimos um grande desafio: o de 
traduzir poemas do século XVII, com uma linguagem distante 
da nossa realidade e com vocábulos grafados de forma diferente 
da atual e outros com erros notórios de grafia. Por isso, a revisão 
ortográfica feita facilita esse trabalho.

Entre os muitos poemas atribuídos ao poeta baiano, alguns 
deles são fruto do processo imitatório vigente no Barroco. Era 
comum a imitação, inclusive era um instrumento didático para 
o ensino da arte poética. O exercício de tradução que está sendo 
realizado nesta pesquisa estabelece contato com a realidade 
vivenciada pelo poeta. Naquela época, era comum traduzir os 
poemas e, dessa forma, provocava uma aproximação com os poetas 
traduzidos. Traduzindo-os, algo do tradutor ficava na tradução, 
algo particular. A tradução é também “devoração”, pois se apropria 
da matéria alheia para ressignificá-la. Trazer o texto poético para 
outra língua, de uma forma ou de outra, é antropofágico. Gregório 
foi o grande “devorador” dos poetas, espanhóis e latinos, pois 
sua poesia mantém a presença de cada um deles. Sendo assim, a 
tradução o levou à imitação. 

Observe que, entre as muitas novidades surgidas no Barroco, 
uma delas era a imitação dos poetas renascentistas. E é interessante 
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que isso será percebido na maioria dos poetas, um vai imitando 
outro que, por sua vez, já imitou outro também. É bem verdade 
que o próprio Gôngora, poeta cordovês, criou seus textos por meio 
da imitação de outros artistas. Por exemplo, a Fábula de Polifemo e 
Galateia foi produzida a partir do texto Metamorfoses de Ovídio, 
poeta italiano. Com relação a Gregório, por exemplo, há um poema 
que é composto de partes de outros dois de Gôngora. Nesse caso, é 
uma “imitação” ou adaptação do espanhol para o português. Esse 
poema é célebre nas antologias de Gregório, sendo bastante citado 
pela crítica. É o famoso “Discreta, e formosíssima Maria”. Gregório 
o compôs da seguinte maneira: os dois quartetos foram coligidos 
do soneto gongorino “Ilustre y Hermosísima María”, enquanto 
que os tercetos o foram do soneto “Mientras por competir por tu 
cabello” também de Gôngora. Primeiro, dispomos os sonetos de 
Gôngora e depois o de Gregório de Matos:

Do soneto que segue, foram “traduzidos” os quartetos:

Ilustre y hermosísima María,
mientras se dejan ver a cualquier hora
en tus mejillas la rosada aurora,
Febo en tus ojos, y en tu frente el día,

y mientras con gentil descortesía
mueve el viento la hebra voladora
que la Arabia en sus versos atesora
y el rico Tajo en sus arenas cría;

antes que de la edad Febo eclipsado,
y el claro día vuelto en noche obscura,
huya la Aurora del mortal nublado;
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antes que lo que hoy es rubio tesoro
venza a la blanca nieve su blancura,
goza, goza el color, la luz, el oro 
(GÓNGORA, 2002, p. 20-21). 

Deste outro, foram “traduzidos” os tercetos:

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello, 

goza cuello, cabello, labio e frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o víola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada 
(GÓNGORA, 2002, p. 20).
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O soneto de Gregório:

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 a ligeireza
E imprime em toda a flor sua pisada.

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

(MATOS, 1999, p. 507)

Percebemos, assim, nessa espécie de adaptação do texto 
poético, que o poeta baiano procurou não traduzir palavra por 
palavra, mas pelo significado. É claro que, muitas vezes, foi 
possível encontrar o correspondente na língua portuguesa, mas, 
em outras, ele até desconstrói a estrutura lexical de alguns versos, 
construindo outro, ou deslocando um verso do texto de entrada 
para outro verso do texto de saída: Exemplo:
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y el rico Tajo en sus arenas cría (4º verso do 2º quarteto)

Por 

quando vem passear-te pela fria. (4º verso do 2º quarteto)

Ou

antes que lo que fue en tu edad dorada (2º verso do 1º terceto)

Por

oh não aguardes, que a madura idade (1º verso de 2º terceto)

Com relação ao esquema das rimas, também percebemos uma 
mudança. Nos quartetos de Gôngora, as rimas são interpoladas 
ABBA/ABBA, enquanto que nos tercetos são alternadas CDC/
DCD. Gregório, por sua vez, modifica a disposição das rimas 
nos dois tercetos, criando uma sexta rima. O esquema fica assim: 
CDE/CDE, o que categorizamos como rimas misturadas; já os 
quartetos seguem o mesmo esquema de Gôngora: ABBA/ABBA.

No que diz respeito à escansão silábica, os dois poemas 
obedecem a uma mesma métrica, com versos decassílabos. Isso 
evidencia o cumprimento das normas vigentes para a forma fixa 
do verso, como é o caso do soneto. 

Do processo de imitação de Gôngora, Gregório de Matos 
compôs outro poema:
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TERCEYRA 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.

(MATOS, 1999, p. 507-508)

O tema continua o mesmo, porém, o poema apresenta algumas 
mudanças. Primeiro, o pronome pessoal deixa de ser o “tu” e passa 
a ser “vosso”, dando um tom mais cerimonioso. O verso imperativo 
“goza, goza da flor da mocidade” é trocado por “gozai, gozai da flor 
da formosura”. O verbo “gozar” está no mesmo tempo e modo, 
mas em pessoas diferentes. As rimas também mudaram, voltando 
ao esquema observado em Gôngora: ABBA/ABBA/CDC/DCD. 
Algumas metáforas também mudaram e talvez, nesse poema, 
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elas tenham mais complexidade. Observe os dois últimos versos 
da segunda quadra, quando temos a ideia da velhice: no cabelo, o 
metal mais reluzente; e na boca, a mais fina pedraria. A imagem do 
cabelo grisalho é associada a do “metal reluzente”.

Feitas essas considerações sobre o processo tradutológico de 
Gregório de Matos, cabe verificarmos o trabalho de tradução dos 
poemas em espanhol do Boca-do-Inferno. Não cabe, nesse caso, 
utilizar todos os poemas para explicar o processo de tradução, 
mas alguns deles contribuirão para exemplificar como foi feito 
nosso exercício de tradução.

Em relação à fidelidade ao texto de origem, Umberto Eco 
(2009, p. 22) argumenta:

El concepto de fidelidad tiene que ver con la 
convicción de que la traducción es una de las formas 
de la interpretación y que debe apuntar siempre, aun 
partiendo de la sensibilidad y de la cultura del lector, 
a reencontrarse no ya con la intención del autor, sino 
con la intención del texto, con lo que el texto dice o 
sugiere con relación a la lengua en que se expresa y 
al contexto cultural en que ha nacido.

Nesse sentido, em alguns poemas, procuramos ser fiéis ao 
texto de origem, principalmente tentando recuperar as rimas 
e a métrica. Outras vezes, não sendo possível encontrar o 
correspondente, buscou-se o termo mais próximo semanticamente 
e que se adequasse ao contexto do poema. Vez por outra, foi 
possível se aproximar da teoria de Haroldo de Campos, em que 
traduzir é recriar, é refazer o texto traduzido.
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A tradução desses poemas também foi pensada como 
preconiza Augusto de Campos (1988, p. 7) “a minha maneira 
de amá-los é traduzi-los. Ou degluti-los, segundo a Lei 
Antropofágica de Oswald de Andrade. Só me interessa o que 
não é meu”. Assim, neste estudo, Gregório de Matos está sendo 
amado, deglutido e traduzido.

Primeiramente  vem o poema32 de Gregório, e a seguir a 
tradução:

Nace el sol de los astros presidente
Príncipe en las esferas conocido,
Y aunque el día le mira el más lucido,
La noche se le atreve irreverente.

Sírvele de sepulcro transparente
El mar, pensión fatal de haber nacido,
Pues el que en todo un cielo no ha cabido,
Le viene a ser el mar urna decente.

Sol fuiste, Conde ilustre, en la nobleza,
A quien la triste noche se le atreve,
Pues es el morir del sol naturaleza.

Hallaste como el sol tumba de nieve,
Pues siendo corto el sol a tu grandeza,
Solo a tal sol tal urna se le deve. 

(MATOS, 1999, p. 158-159)

32  Os poemas em espanhol, neste capítulo, já estão com a revisão 
ortográfica feita, o que facilitará compreender melhor a tradução.
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Nasce o sol dos astros presidente
Príncipe nas esferas conhecido,
E mesmo que o dia o veja mais luzido,
A noite se lhe atreve irreverente.

Lhe serve de sepulcro transparente
O mar, pensão fatal por haver nascido,
Pois o que em todo um céu não tem cabido
Lhe vem a ser o mar urna decente.

Sol fostes, Conde ilustre, na nobreza,
A quem a triste noite se lhe atreve
Pois é o morrer do sol natureza.

Encontrastes como o sol tumba de neve,
Pois sendo curto o sol à tua grandeza,
Só a tal sol tal urna se lhe deve.

(Tradução nossa) 

Nessa tradução, procurou-se atender ao máximo o princípio 
da fidelidade, tentando ser fiel à estrutura lexical, sem adição 
ou supressão de termos morfológicos entre as duas línguas. 
Procuramos seguir o esquema de rimas como está no texto de 
origem: ABB/ABBA/CDC/DCD. Com relação à metrificação, em 
quase todos os versos foi possível conseguir as dez sílabas poéticas.

Veja-se como foi feito com este outro soneto:
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Prelado de tan alta perfección, 
Que supo en un aplauso, en un festín
Congregar en su casa un serafín
Cercado de tan alta relación:

Jamás tenga en su cargo disensión,
Ni en sus Frailecitos vea motín:
Ningún Hijuelo suyo sea ruin,
Y los crie en su santa bendición.

Llena esté en la cocina la sartén,
Y siempre el refectorio abunde en pan,
Que bien merece Fraile tan de bien.

A quien el sacro bago se le dan,
Regir la casa santa de Belén,
Y que ya se la quite al solimán. ]

(MATOS, 1999, p. 242-243)
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Prelado de tan alta perfecion, 
Que supo em un aplauso, en un festin
Congregar en su casa um serafin
Cercado de tan alta relacion:

Ya mas tenga en su cargo dissension,
Ni en sus Fraylecitos vea motin:
Ninguno Hijuelo suyo sea ruin,
Y los crie en su santa bendicion.

Llena estè la cocina de sartén,
Y siempre el refectorio abunde en pan,
Que bien merece Frayle tan de bien.

A quien el sacro bago se le dan,
Regir la casa santa de Belen,
Y que ya sela quite al soliman. 

(MATOS, 1999, p. 242-243)
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Prelado de tão alta perfeição,
Que soube em um aplauso, em um festim
Congregar em sua casa um serafim
Cercado de tão alta relação:

Jamais tenha em seu cargo dissensão,
Nem em seus Fradezinhos se veja motim:
Nenhum Filhinho seu seja ruim,
E os crie em sua santa bendição.

Cheia esteja na cozinha a sertã,
E sempre o refeitório abunde de pão,
Que bem merece, Frade, tão de bem.

A quem o sacro báculo se lhe dão,
Reger a Casa Santa de Belém,
E que já a jogue ao solimão.

(Tradução nossa)
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Antes de falar sobre a tradução feita, é interessante tecer 
alguns comentários sobre o texto de origem. Veja-se, em primeiro 
lugar, que a acentuação das palavras não segue as normas da Real 
Academia Española, como, por exemplo, nos termos: perfeicion, 
relacion, dissencion, bendicion, sarten, Belen, soliman. Pelas 
normas da gramática espanhola atual, tais palavras deveriam 
estar acentuadas. Uma coisa interessante é também a ortografia 
de alguns vocábulos: no primeiro verso do segundo quarteto, o 
advérbio “jamás” aparece desmembrado como se fossem duas 
palavras “ya mas”; e no último verso do soneto aparecem dois 
pronomes complementos unidos como se fossem uma só palavra 
“sela” que, na verdade, deveriam vir separados “se la”. Esses 
detalhes podem dificultar o trabalho do tradutor que deve tomar 
cuidado, deve antes conhecer bem a língua de origem e a língua 
de chegada para não cometer erros. 

Nesse processo, é preciso ainda observar que as línguas 
evoluem. Por conseguinte, umas regras são extintas enquanto 
outras são acrescentadas. No caso de Gregório de Matos, como 
já se falou, é mais complicado porque não se sabe que copistas 
recopilaram os poemas. E tais poemas encontram-se assim escritos 
nos códices que foram fonte para a reunião da obra completa 
do poeta baiano organizada por James Amado. Daí por que o 
tradutor desses poemas precisa ter tanto uma boa percepção da 
linguagem utilizada na época quanto do estilo barroco usado pelo 
poeta; também deve tomar cuidado com as fissuras linguísticas do 
próprio gênero poético. 
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Como se vê, são muitos detalhes para que o trabalho de 
tradução seja competente e proficiente. Dessa forma, nossa tradução 
procurou observar todos esses aspectos para seguir o princípio de 
fidelidade ao texto original. Os versos mais problemáticos para a 
tradução estão nos dois tercetos; primeiro porque há vocábulos 
pouco usuais, como soliman que traduzimos como solimão 
(bicloreto de mercúrio), um produto químico corrosivo usado para 
fundir o ouro. Isso representa a língua ferina do Boca-do-Inferno, 
que desmoraliza a figura do homem da igreja, do representante 
de Deus. O termo “sartén” é outro exemplo da problemática da 
tradução. No português, corresponderia a “frigideira”, mas não 
seria adequado ao poema, primeiro pela sonoridade, perderíamos 
a rima com “bem” e, segundo, pela metrificação. Mesmo assim, 
não foi possível encontrar um correspondente que atendesse aos 
dois requisitos. Por isso, só atendemos à questão métrica. Optou-
se pela palavra “sertã” que se aproxima mais de “sartén”, ambos são 
dissílabos e só se divergem pelos fonemas vocálicos da segunda 
sílaba, [e] e [a]. 

Na revisão ortográfica, foram feitos um acréscimo e uma 
substituição no primeiro verso do primeiro terceto, justamente 
para dar mais coerência. Acrescentamos a preposição “en” antes 
do “la”, que sofrendo contração resulta, em português, em “na”. E 
substituímos o “de” por “la” antes da palavra “sartén”, o que deixa 
o verso mais coerente: “llena esté en la cocina la sartén”.

Com o poema que segue, procuramos realizar dois tipos de 
tradução, uma mais fiel e outra mais criativa:
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Divina flor, se en esa pompa vana
Los martirios ostentas reverente,
Corona con los clavos a tu frente,
Pues brillas con las llagas tan lozana.

Venera esa corona altiva, y ufana,
Y en tus garbos te ostenta floreciente:
Los clavos enarbola eternamente,
Pues Dios con sus heridas se te hermana.

Si flor naciste para más pomposa
Desvanecer floridos crecimientos,
Ya, flor, te reconocen más dichosa.

Que el cielo te ha gravado en dos tormentos
En clavos la corona más gloriosa,
Y en llagas sublimados lucimientos. 

(MATOS, 1999, p. 76)
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Divina flor, se nessa pompa vã
Os martírios ostentas reverente,
Coroa com os cravos a tua frente,
Pois brilhas com as chagas tão sã.

Venera essa coroa altiva, e ufana,
E em teus garbos te ostentas florescente:
Os cravos arvoras eternamente,
Pois Deus com suas feridas te irmana.

Se flor nasceste para mais pomposa
Desvanecer floridos crescimentos,
Já, flor, te reconhecem mais ditosa.

Que o céu te gravou em dois tormentos
Em cravos a coroa mais gloriosa,
E em chagas sublimados luzimentos.

(Tradução nossa)
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A flor que divina se mostra fugaz
Vã, as chagas da dor fulgurante
Como martírio a coroa brilhante
Ornamenta a face mais sagaz.

Eternamente tem-se a flor perspicaz
Pois em tua fronte penetrante
Os cravos hasteiam-se andantes
Que de Deus se irmanaram atrás.

Luxuosa flor do nascer do sol,
Crescestes no ladrilho do ornamento,
Do ouro reconhecido caracol.

O azul brinca com teus tormentos
Que a coroa bendita no céu girassol,
Na grave sublime dor do desprendimento.

(Tradução nossa)
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Esse poema é um dos muitos que apresentam um elemento 
bem particular à lírica gregoriana: a flor. Esse elemento é 
componente constante nos versos do barroquismo e tem como 
principal expoente o poeta baiano. Na tradução literal, foi 
possível permanecer com as mesmas rimas: ABBA/ABBA/CDC/
DCD. Com a revisão ortográfica, alguns termos foram mais bem 
traduzidos, como “lozana”, “lucimientos”, porque da forma como 
estavam grafados não há correspondente nem no português nem 
no espanhol.

Na tradução mais criativa, procuramos nos aproximar ao 
máximo da teoria haroldiana. O papel do tradutor, nesse caso, é 
de traidor, ele trai a letra do texto de origem e faz prevalecer seu 
espírito, somente. Para o crítico, o texto original deve mostrar-se 
ao avesso, revelar-se por dentro, deixando à vista suas entranhas, 
seus segredos linguísticos, culturais, gramaticais, fonológicos etc. 
Por isso, o tradutor precisa ter uma postura firme diante do texto a 
ser traduzido, eximindo-se dos medos do processo tradutológico, 
pois doutra maneira não será possível recriar.

Como se pode notar, houve uma determinada subversão do 
texto original, o que podemos caracterizar também como aponta 
Haroldo de Campos (2010a), como uma traição. Traiu-se o texto 
original, não seguindo a fidelidade dos vocábulos, das estruturas 
sintático-semânticas, porém, no que diz respeito ao conteúdo, ao 
eixo norteador do poema, isso foi seguido. Tentamos organizar 
a estrutura gráfica do poema da mesma forma como estava em 
Gregório, com o soneto seguindo o mesmo esquema de rimas, no 
sistema ABBA/ABBA/CDC/DCD. 
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Da mesma forma como o texto de Gregório trata a flor com eixo 
central, trouxemos a mesma flor que enfeitiça e encoleriza o leitor. 
Como num feitiço, a flor é luxúria que na face mais sagaz mostra 
seu brilho envolvendo-se na dor das chagas. A flor, nesse caso, é 
deusa e é humana, é carnal e imortal, santa e profana, tipicamente 
representante do estilo barroco, que busca no Seiscentos a esfera 
da dualidade, da dubiedade, do contraponto. É em verdade um 
espetáculo, o espetáculo da palavra, que se mostra ao revés, como 
pondera Affonso Romano de Sant’Ana (2000, p. 165):

No Barroco, portanto, o espetáculo transcende as 
paredes do teatro, exorbita nos rituais religiosos, faz 
seu jogo de cena nos palácios e estende-se pelas ruas 
e campos de batalha. A própria vida não passa de 
um ato dentro de um drama que dirigindo-se para a 
morte espira ambiguamente ao trágico e ao sublime.

Nesse sentido, os poemas gregorianos nos apresentam esse 
teatro da palavra, essa ritualística contraposta entre o código e seu 
significado. Este outro poema merece destaque:
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MOTE

Ay de ti, pobre cuidado,
que en la cárcel del silencio
has de tener tu razón,
porque lo manda el respeto.

1. Si por fuerza del respeto,
             o flojedad del albedrío
             naciste, cuidado mío,
             tan captivo, y tan sujeto:
             y aún eres tan indiscreto,
             que de necio, y porfiado
             quieres por lo bien hablado
             librar tu inocencia mucha, 
             con quien te riñe y no escucha,
             Ay de ti, pobre cuidado.

2. Cesa, y serás escuchado,
             que en la queja de un tormento
             las voces se lleva el viento,
             no el alivio, que es pasado:
             calla, y no hables deslumbrado
             al dueño, a quien reverencio,
             y sin la quietud, que agencio,
             conviene, que mi razón
             se prenda, que más prisión,
             Que en la cárcel del silencio.
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3. Mi consejo esto contiene,
y porque mejor se entienda,
antes la razón se prenda,
que quien la razón se tiene:
la prudencia lo previene
con viva demonstración:
¿tener quieres duración?
luego debes entender,
que para razón tener
Has de tener tu razón.

4. Y pues decirla es perderla,
porque hablada va perdida,
tenla en tu pecho escondida,
que así vendrás a tenerla:
no temas el no entenderla
de tu silencio el objeto:
pues callando te prometo,
que en prueba de mis lealtades
sepan, que callé verdades
Porque lo manda el respeto.   

(MATOS, 1999, p. 418-419)
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MOTE

Ay de ti, pobre cuidado,
que en la cárcel del silencio
has de tener tu razón,
porque lo manda el respeto.

1. Si por fuerza del respeto,
             o flojedad del albedrío
             naciste, cuidado mío,
             tan captivo, y tan sujeto:
             y aún eres tan indiscreto,
             que de necio, y porfiado
             quieres por lo bien hablado
             librar tu inocencia mucha, 
             con quien te riñe y no escucha,
             Ay de ti, pobre cuidado.

2. Cesa, y serás escuchado,
             que en la queja de un tormento
             las voces se lleva el viento,
             no el alivio, que es pasado:
             calla, y no hables deslumbrado
             al dueño, a quien reverencio,
             y sin la quietud, que agencio,
             conviene, que mi razón
             se prenda, que más prisión,
             Que en la cárcel del silencio.
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3. Mi consejo esto contiene,
y porque mejor se entienda,
antes la razón se prenda,
que quien la razón se tiene:
la prudencia lo previene
con viva demonstración:
¿tener quieres duración?
luego debes entender,
que para razón tener
Has de tener tu razón.

4. Y pues decirla es perderla,
porque hablada va perdida,
tenla en tu pecho escondida,
que así vendrás a tenerla:
no temas el no entenderla
de tu silencio el objeto:
pues callando te prometo,
que en prueba de mis lealtades
sepan, que callé verdades
Porque lo manda el respeto.   

(MATOS, 1999, p. 418-419)
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MOTE

Ai de ti, pobre cuidado,
que na prisão do silêncio
hás de ter tua razão,
porque o manda o respeito.

1. Se por força do respeito,
ou fraqueza do alvedrio 
nasceste, cuidado meu,
tão cativo e tão sujeito:
e ainda és tão indiscreto,
que de néscio e porfiado 
queres pelo bem falado
livrar tua inocência muita,
com quem te censura e não escutas,
Ai de ti, pobre cuidado.

2. Cessa e serás escutado,
que na queixa de um tormento
as vozes leva o vento,
não o alívio, que é passado:
cala, e não fales deslumbrado
ao dono, a quem reverencio,
e sem a quietude, que agencio,
convém que minha razão
se prenda, que mais prisão,
Que na prisão do silêncio.
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3. Meu conselho isto contém,
e porque melhor se entenda,
antes a razão se prenda,
que quem a razão se tem:
a prudência o previne
com viva demonstração:
ter queres duração?
logo deves entender,
que para razão ter
Hás de ter tua razão.

4. E pois dizê-la é perdê-la,
porque falada vai perdida,
tem-na em teu peito escondida,
que assim virás a tê-la:
não temas o não entendê-la
de teu silêncio o objeto:
pois calando te prometo,
que como prova de minhas lealdades
saibam, que calei verdades
Porque o manda o respeito.

(Tradução nossa)
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Nessa glosa, também se procurou permanecer com as mes-
mas rimas. Sobre isso, é importante destacar que todas as glosas 
em décimas heptassílabas do corpus em espanhol de GM têm o 
mesmo esquema de rimas: ABBAACCDDC, e muitas vezes são 
usados os mesmos vocábulos para compor essas rimas. Os versos 
em redondilha maior também foram preservados, a não ser em 
alguns versos em que não foi possível, ora pela adição ora pela 
supressão de termos.

Uma particularidade desse poema é o uso exagerado de im-
perativos e a colocação pronominal. Em relação ao vocabulário, 
observou-se que não há termos muito obscuros, pois têm certa 
complexidade, como “flojedad”, “albedrío”, “riñe”. 

Quando o século XX resgata o Barroco e Gregório de Matos 
é revisto, reavaliado, revisado pelos modernistas, no Brasil, em 
verdade só se estava atestando a qualidade do poeta, que pode ser 
comparado a outros grandes poetas da Literatura mundial. Assim 
como o Brasil resgatava Gregório; a Espanha resgatava Gôngo-
ra; a Inglaterra resgatava os poetas metafísicos; a Itália, Giuseppe 
Ungaretti; só para citar alguns exemplos. O mundo estava voltando 
seu olhar para o Barroco e, por consequência, para seus poetas 
mais importantes, que antes haviam sido negados ou esquecidos.

Graças a esses críticos, hoje podemos ter acesso mais fácil 
a GM e desfrutar de sua poesia, que representa o início de uma 
literatura com característica mais brasileira, no sentido de que, 
nos poemas gregorianos, há muito mais traços do Brasil – costu-
mes, mistura linguística – do que nos de José de Anchieta, por 
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exemplo. Os dois poetas representam o início da formação da 
Literatura brasileira.

Mário Faustino (1993, p. 38-39) pinta um quadro de GM, 
que, a nosso ver, congrega toda a importância do poeta para nossa 
literatura:

[...] Gregório é o nosso primeiro poeta “popular”, 
com audiência certa não só entre intelectuais como 
em todas as camadas sociais, e consciente aprovei-
tador de temas e de ritmos da poesia e da música 
populares; o nosso primeiro poeta “participante”, no 
sentido contemporâneo; poeta de admiráveis recur-
sos técnicos; e um barroco típico: assimilador e con-
tinuador da experiência neo-clássica da Renascen-
ça, sensualista visual, “fusionista” (harmonizador de 
contrários), “feísta” (utilizando temas convencional-
mente “feios”), amante dos pormenores, culteranis-
ta, conceitualista etc.

A descrição do poeta feita por Mário Faustino resume tudo o 
que se tem escrito sobre GM ao longo desses anos, desde questões 
de recepção e aceitação às questões estilísticas e periodológicas. 
Inclusive, Augusto de Campos (1986) chama a atenção também 
para um Gregório barroco-popular, no sentido de que seus poe-
mas se aproximam do povo e atinge-o de forma mais substancial, 
sem, é claro, relegar-se ao simplismo, ao rasteiro. Gregório, como 
antropófago, soube muito bem “devorar” tanto a cultura europeia 
como a cultura que se formava no Brasil, mesclando-as para com-
por seus poemas. Augusto de Campos (1986, p. 88-89), em forma 
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de poema, argumenta que esse traço barroco-popular é mais im-
portante do que categorizá-lo como poeta satírico, lírico ou mes-
mo culteranista e cultista:

a estas duas categorias deveria ser acrescentada
uma terceira
sincrética e sintética 
o gregório barroco-popular
(quevedo + letrillas de góngora + viola + bahia)
.................................................
em contacto com a dura realidade social brasileira
de uma bahia amoravelmente infra-humana
gregório parte para uma linguagem
realista e plebéia.
[...]

Este é o Gregório de Matos que se buscou estudar e defender, 
um poeta barroco-moderno, em cujos poemas se pode enxergar 
um período importante para a formação de nossa identidade e de 
nossa literatura. Além do mais, a partir de seus poemas pode-se 
observar a atualidade dos temas tão presentes na vida moderna. 
Por isso, a poesia gregoriana se comunica com o presente e com o 
passado, num rompimento intenso com as categorias temporais, 
porque não está só no Seiscentos, mas está hoje também. E seus 
poemas em espanhol inserem-se nessa visão pelo fato de conju-
garem as características do estilo barroco, observado a partir da 
temática e da estrutura dos poemas, além da questão sintática e 
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vocabular. Há, nesse sentido, nos poemas em espanhol de GM, 
uma amalgamação. Neles, estão presentes os traços peculiares não 
só espanhóis mas também brasileiros, o que garante ao poeta seu 
tom antropofágico. 
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considerações finais

Estudar a obra poética de Gregório de Matos, em especial, a 
escrita em língua espanhola, é um grande desafio para os estudos 
literários. Desafio que acreditamos ter vencido, uma vez que 
disponibilizamos para o público especializado, com a publicação 
deste livro, um material autêntico, novo e de fácil manuseio em 
virtude do seu didatismo. Além do mais, é um material com 
vida útil prolongada já que não há no meio acadêmico nenhum 
trabalho dessa natureza.

Após a constatação de que o corpus gregoriano escrito em 
espanhol não havia sido devidamente estudado, motivamo-nos 
para o empenho nesse labor. Sendo assim, propusemo-nos a 
estudar criticamente, em primeiro plano, os poemas em espanhol 
do mazombo Gregório, porque escrever em castelhano num espaço 
de formação da identidade, como era o caso do Brasil, insere-se 
perfeitamente na teoria da antropofagia e nos ajuda a defender a 
tese de que o poeta baiano foi um precursor da Literatura no Brasil, 
contribuindo sobremaneira para a formação de nossa identidade. 
Por essa razão, este livro começa por discutir como se deu o processo 
de inserção da língua espanhola no universo brasileiro.
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É importante destacar a temática dos poemas em espanhol: 
a morte, o sofrimento, a desilusão amorosa, a fugacidade da 
vida, o amor submisso. Tanto com relação aos temas quanto 
com relação à estrutura, o corpus espanhol de GM é tipicamente 
barroco, pois traduz o ambiente dual em que se inseria o 
homem barroco, muitas vezes, atrelado ao jogo paradoxal e ao 
movimento cíclico da vida.

Antes de analisar os poemas espanhóis, foi importante 
conhecer o histórico da inserção do idioma espanhol no 
solo brasileiro, desde o trabalho dos jesuítas espanhóis, que 
influenciaram sobremaneira a educação dos primeiros povos, 
ao domínio que a Espanha exerceu sobre Portugal durante 60 
anos, com destaque para a hispanização da Europa no século 
XVI e XVII, principalmente pela divulgação da literatura 
espanhola. Tudo isso, seguramente, influenciou Gregório 
de Matos na sua produção desde os longos anos de estudo e 
trabalho em Coimbra e Lisboa. 

O terceiro capítulo dedicou-se à análise dos poemas em 
espanhol divididos por formas poemáticas. Nesse corpus, 
verificamos a presença de duas formas específicas, o soneto e 
a glosa heptassílaba. Tanto em uma quanto em outra, os temas 
circulam por um mesmo centro, trata-se da fugacidade da vida, 
como recurso caro ao estilo barroco, que transfere à flor o símbolo 
máximo da sensação agônica de perda da juventude, da vitalidade 
e da vida. Os agentes poéticos (os elementos contextuais) levam 
para a mesma direção, quer tratem de aspectos relacionados à vida 
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do poeta quer de fatores externos, parece sempre conduzir o leitor 
para o ambiente da dubiedade, da insegurança, da fragilidade da 
vida humana. Nesse sentido, o poeta barroco Gregório de Matos 
se comunica em som audível com os poetas espanhóis do século 
XVII, pois neles o tema da fugacidade da vida é algo recorrente. 
Em forma ampliada, seria o fio condutor do Barroco tanto na 
península quanto na América. 

Após a análise dos sonetos e glosas, o quarto capítulo se dedica 
à tradução. Uma das novidades deste livro também é o trabalho 
tradutológico dos poemas em espanhol. Como não há trabalhos 
que tenham se dedicado a esse corpus, consequentemente, não 
existe a tradução dos poemas. Nessa direção, escolhemos duas 
teorias principais para embasar a tradução, uma de Umberto 
Eco (2009) e outra de Haroldo de Campos (2010a). O primeiro 
está concentrado, entre outras teorias, no processo de tradução 
literal e o segundo na tradução criativa. No desenvolvimento do 
capítulo, fomos explicando como a tradução acontecia, passo a 
passo, buscando sinônimos, fazendo adequações, construindo 
novas possibilidades léxicas. Um detalhe muito importante nesse 
trabalho é a revisão ortográfica das palavras. Em todos os poemas, 
verificamos incongruências do ponto de vista ortográfico se 
levarmos em conta o espanhol atual. Seguramente, muitas dessas 
incongruências foram motivadas pelos copistas, já que os poemas 
gregorianos estão reunidos em códices apógrafos. Buscando 
ajudar os leitores e facilitar a tradução, decidimos atualizar todos 
os poemas, somente no quesito ortografia, ou seja, acentuando 
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algumas palavras, retirando acentos de outras, separando 
pronomes e conjunções, retificando termos (mudando letras) 
etc. No entanto, não atualizamos a pontuação dos poemas, já que 
no século XVII a pontuação estava relacionada à entonação, ao 
ritmo. Francisco Topa (1999), em seu doutoramento, já havia feito 
a revisão dos sonetos gregorianos, mas não de todos os poemas 
em espanhol, como estamos propondo neste estudo. Desse modo, 
nossa proposta de revisão e tradução dos poemas em espanhol 
de Gregório de Matos é inédita na fortuna crítica do poeta, pelo 
menos até onde nossas pesquisas alcançaram. 

Feito isso, ao final do livro, montamos uma antologia com os 
vinte e um poemas escritos em espanhol. A montagem da antologia 
se deu da seguinte maneira: primeiro, o poema conforme está na 
obra de Gregório de Matos (1999) editada por James Amado; 
depois, nossa atualização; e por último, a tradução. Dessa forma, 
o leitor e pesquisador da poética gregoriana terá acesso ao texto 
original e verá como realizamos o trabalho até chegar à tradução. 

Gregório de Matos foi um homem polivalente, seus versos 
nos conduzem ao processo de formação da identidade brasileira, 
cultural e literária, além de nos dar a medida certa do Barroco 
em nossa literatura. O caráter efervescente da sociedade baiana 
do século XVII está retratado fielmente na poética gregoriana, 
principalmente no caso dos poemas escritos em espanhol, objeto 
de análise deste livro. Gregório foi um poeta que soube unir os 
elementos díspares de uma sociedade barroca, amalgamando-os 
em sua poesia, espelho do ontem e do hoje, reflexo então de sua 
modernidade, um verdadeiro edifício de palavras.
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AO MISTERIOSO EPILOGO DOS INSTRUMENTOS DA 
PAYXAO RECOPILADO NA FLOR DO MARACUJÁ.

Divina flor, se en essa pompa vana
Los martirios ostentas reverente,
Corona con los clavos a tu frente,
Pues brillas con las llagas tan losana.

Venera essa corona altiva, y ufana,
Y en tus garbos te ostenta floreciente:
Los clavos enarbola eternamente,
Pues Dios com sus heridas se te hermana.

Si flor nasciste para mas pomposa
Desvanecer floridos crescimientos,
Ya, flor, te reconocen mas dichosa.

Que el cielo te ha gravado en dos tormentos
En clavos la corona mas gloriosa,
Y en llagas sublimados luzimientos. 

(MATOS, 1999, p. 76)
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Divina flor, se en esa pompa vana
Los martirios ostentas reverente,
Corona con los clavos a tu frente,
Pues brillas con las llagas tan lozana.

Venera esa corona altiva, y ufana,
Y en tus garbos te ostenta floreciente:
Los clavos enarbola eternamente,
Pues Dios con sus heridas se te hermana.

Si flor naciste para más pomposa
Desvanecer floridos crecimientos,
Ya, flor, te reconocen más dichosa.

Que el cielo te ha gravado en dos tormentos
En clavos la corona más gloriosa,
Y en llagas sublimados lucimientos.
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Divina flor, se nessa pompa vã
Os martírios ostentas reverente,
Coroa com os cravos a tua fronte,
Pois brilhas com as chagas tão sã.

Venera essa coroa altiva, e ufana,
E em teus garbos te ostentas florescente
Os cravos arvoras eternamente
Pois Deus com suas feridas te irmana.

Se flor nasceste para mais pomposa
Desvanecer floridos crescimentos,
Já, flor, te reconhecem mais ditosa.

Que o céu te pesou em dois tormentos
Em cravos a coroa mais gloriosa,
E em chagas sublimados luzimentos.
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RENDE-SE A PESSOA DE BERNARDO VYEIRA RAVASCO 
NESTE SONETO, PELOS MESMOS CONSOANTES DE OUTRO 
FEITO À FLOR DO MARACUJÁ PARA CONSTAR DO DITO 
QUE ERAM ESTAS RESPOSTAS DO NOSSO POETA.

Ya rendida, y prostrada mas que vana
A vuestros pies mi Musa reverente
Por coronar com ellos a su frente
Del suelo sube al cielo mas losana.

Por convencido ostenta gloria ufana,
Que tiene por corona floreciente,
El quedar-se rendida eternamente,
Porque humilhada al triumpho se germana.

Rendimiento fiel haze pomposa,
Que en beber los castalios crescimientos
Se adquire la ventura mas dichosa.

A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triumpha humilhada, y tan gloriosa
Por ser rendida a vuestro luzimiento.   

(MATOS, 1999, p. 76-77)
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Ya rendida, y postrada más que vana
A vuestros pies mi Musa reverente
Por coronar con ellos a su frente
Del suelo sube al cielo más lozana.

Por convencido ostenta gloria ufana,
Que tiene por corona floreciente,
El quedarse rendida eternamente,
Porque humillada al triunfo se hermana.

Rendimiento fiel hace pomposa,
Que en beber los castalios crecimientos
Se adquiere la ventura más dichosa.

A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triunfa humillada, y tan gloriosa
Por ser rendida a vuestro lucimiento.   
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Já rendida e prostrada mais que vã
Aos vossos pés minha Musa reverente
Por coroar com eles sua fronte
Do solo sobe ao céu mais que sã.

Por convencido ostenta glória ufana,
Que tem por coroa florescente,
O ficar rendida eternamente,
Porque humilhada ao triunfo se irmana.

Rendimento fiel faz pomposa,
Que em beber os castálios33 crescimentos
Se adquire a ventura mais ditosa.

A que Phenix nos causa mil tormentos
Ver, que triunfa humilhada, e tão gloriosa
Por ser rendida a vosso luzimento.

33  De acordo com Silva (2008), essa palavra corresponde à fonte Castália, 
situada em Delfos. Uma fonte consagrada a Apolo.
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AO MESMO ASUMPTO.

Nasce el sol de los astros presidente
Principe en las espheras conocido,
Y aunque el dia le mira el mas luzido,
La noche se le atreve irreverente.

Sirve le de sepulchro transparente
El mar, pension fatal de haver nascido,
Pues el que en todo un ciclo nó ha cabido,
Le viene a ser el mar urna decente.

Sol fuiste, Conde ilustre, en la nobleza,
A quien la triste noche se le atreve,
Pues es el morir del sol naturaleza.

Hallaste como el sol tumba de nieve,
Pues siendo corto el sol à tu grandeza,
Solo à tal sol tal urna se le deve.

(MATOS, 1999, p. 158-159)
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Nace el sol de los astros presidente
Príncipe en las esferas conocido,
Y aunque el día le mira el más lucido,
La noche se le atreve irreverente.

Sírvele de sepulcro transparente
El mar, pensión fatal de haber nacido,
Pues el que en todo un cielo no ha cabido,
Le viene a ser el mar urna decente.

Sol fuiste, Conde ilustre, en la nobleza,
A quien la triste noche se le atreve,
Pues es el morir del sol naturaleza.

Hallaste como el sol tumba de nieve,
Pues siendo corto el sol a tu grandeza,
Solo a tal sol tal urna se le debe. 
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Nasce o sol dos astros presidente
Príncipe nas esferas conhecido,
E mesmo que o dia o veja mais luzido,
A noite se lhe atreve irreverente.

Lhe serve de sepulcro transparente
O mar, pensão fatal por haver nascido,
Pois o que em todo um céu não tem cabido
Lhe vem a ser o mar urna decente.

Sol fostes, Conde ilustre, na nobreza,
A quem a triste noite se lhe atreve,
Pois é o morrer do sol natureza.

Encontrastes como o sol tumba de neve,
Pois sendo curto o sol a tua grandeza,
Só a tal sol tal urna se lhe deve.
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A FR. PASCOAL QUE SENDO ABBADE DE N. S. DAS BROTAS 
HOSPEDOU ALI COM GRANDEZA A D. ANGELA, E SEUS 
PAYS, QUE FORAM DE ROMARIA À AQUELLE SANTUARIO.

Prelado de tan alta perfecion, 
Que supo em un aplauso, en un festin
Congregar en su casa um serafin
Cercado de tan alta relacion:

Ya mas tenga en su cargo dissension,
Ni en sus Fraylecitos vea motin:
Ninguno Hijuelo suyo sea ruin,
Y los crie en su santa bendicion.

Llena estè la cocina de sarten,
Y siempre el refectorio abunde en pan,
Que bien merece Frayle tan de bien.

A quien el sacro bago se le dan,
Regir la casa santa de Belen,
Y que ya sela quite al soliman. 

(MATOS, 1999, p. 242-243)
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Prelado de tan alta perfección, 
Que supo en un aplauso, en un festín
Congregar en su casa un serafín
Cercado de tan alta relación:

Jamás tenga en su cargo disensión,
Ni en sus Frailecitos vea motín:
Ninguno Hijuelo suyo sea ruin,
Y los crie en su santa bendición.

Llena esté en la cocina la sartén,
Y siempre el refectorio abunde en pan,
Que bien merece Fraile tan de bien.

A quien el sacro bago se le dan,
Regir la casa santa de Belén,
Y que ya se la quite al solimán. 
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Prelado de tão alta perfeição,
Que soube em um aplauso, em um festim
Congregar em sua casa um serafim
Cercado de tão alta relação.

Jamais tenha em seu cargo dissensão,
Nem em seus Fradezinhos se veja motim:
Nenhum filhinho seu seja ruim,
E os crie em sua santa bendição.

Cheia esteja na cozinha a sertã
E sempre o refeitório abunde em pão,
Que bem merece Frade tão de bem.

A quem o sacro báculo se lhe dão
Reger a casa santa de Belém
E que já a jogue ao solimão34.

34   O solimão é um produto químico utilizado para a purificação do 
ouro, composto geralmente de mercúrio e ácido sulfúrico.
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LINZONGEA FINALMENTE O POETA COM ESTAS 
MORALIDADES TRISTES DE HUMA VIDA FLORECENTE 
PELAS FRIAS VOCES DAQUELA SEPULTADA BELLEZA SUA 
FORMOSAS IRMÃAS, AVIVANDOLHE OS MOTIVOS DA 
DOR.

MOTE

Ya que flor, mis Flores, fui
Vuestro exemplo aora soy,
pues de flor a sol subi,
y oy de mi aun sombras doy.

1. En flor, mis flores, se muere,
quien en la vida fué flor,
que es la muerte com rigor
de las Flores Malmequiere:
quien de vosotras se huviere
desconocido haste aqui,
su triste flor veya en mi
como en un puro cristal,
que espejo soy de su mal,
ya que flor, mis Flores, fui.

2. Triunfar, Flores, en effecto
ya me visteis de la suerte,
si mal me quiso la muerte,
siempre he sido Amor perfecto:
desengañada os prometo
de la ceniza, en que estoy,
pues al sepulchro me voy,
Flores, para que nasci,
que se Perpetua no fui,
Vuestro exemplo aora soy.   
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3. De aqueste jardin de Flora,
que flagra oloroso aliento,
ya fui gallardo elemento,
ya fui bellisima aurora:
pero, mis Flores, aora
nada soy, de lo que fui,
bien que los habitos di,
con que a los astros llegué,
y en el cielo me quedé,
Pues de flor e sol subi.

4. Alerta, Flores, que ayrada
la muerte uzurpa las flores,
en quien colores, y olores
son exemplos de la nada:
alerta pues que prostada
mis brios llorando estoy;
lo que va de ayer a oy
aprended de um muerto sol,
que ayer candido arrebol,
y oy de mi aun sombras doy. 

(MATOS, 1999, p. 413-414)

O
r

ig
in

al



edifício de pal avr as

165

MOTE

Ya que flor, mis Flores, fui
Vuestro ejemplo ahora soy,
pues de flor a sol subí,
y hoy de mi aún sombras doy.

1. En flor, mis flores, se muere,
quien en la vida fue flor,
que es la muerte con rigor
de las Flores Malmequiere:
quien de vosotras se hubiere
desconocido hasta aquí,
su triste flor vea en mi
como en un puro cristal,
que espejo soy de su mal,
ya que flor, mis Flores, fui.

2. Triunfar, Flores, en efecto
ya me visteis de la suerte,
si mal me quiso la muerte,
siempre he sido Amor perfecto:
desengañada os prometo
de la ceniza, en que estoy,
pues al sepulcro me voy,
Flores, para que nací,
que se Perpetua no fui,
Vuestro ejemplo ahora soy.   
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3. De aqueste jardín de Flora,
que flagra oloroso aliento,
ya fui gallardo elemento,
ya fui bellísima aurora:
pero, mis Flores, ahora
nada soy, de lo que fui,
bien que los hábitos di,
con que a los astros llegué,
y en el cielo me quedé,
Pues de flor a35 sol subí.

4. Alerta, Flores, que airada
la muerte usurpa las flores,
en quien colores, y olores
son ejemplos de la nada:
alerta pues que postrada
mis bríos llorando estoy;
lo que va de ayer a hoy
aprended de un muerto sol,
que ayer cándido arrebol,
y hoy de mi aún sombras doy. 

35  Retificamos o verso, trocando o [e] por [a] como está no mote.
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MOTE

Já que flor, minhas Flores, fui
Vosso exemplo agora sou,
Pois de flor a sol subi,
E hoje de mim ainda sombras dou.

1. Em flor, minhas Flores, se morre,
quem na vida foi flor,
que é a morte com rigor
das Flores Malmequer:
quem de vós se houver
desconhecido até aqui,
sua triste flor veja em mim
como em um puro cristal,
que espelho sou de seu mal,
já que flor, minhas Flores, fui.

2. Triunfar, Flores, em efeito
já me vistes da sorte,
se mal me quis a morte,
sempre fui Amor perfeito:
desenganada vos prometo
da cinza, em que estou,
pois ao sepulcro me vou,
Flores, para que nasci,
que se Perpetua não fui,
Vosso exemplo agora sou.
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3. Deste jardim de Flora,
que flagra perfumoso alento,
já fui galhardo elemento
já fui belíssima aurora:
mas, minhas Flores, agora
nada sou, do que fui,
bem que os hábitos dei,
com que aos astros cheguei,
e no céu fiquei,
Pois de flor a sol subi.

4. Alerta, Flores, que airada
a morte usurpa as flores,
em quem cores, e odores
são exemplos de nada:
alerta pois que prostrada 
meus brios chorando estou;
o que vai de ontem a hoje
aprendei de um morto sol,
que ontem ingênuo arrebol
e hoje de mim ainda sombras dou.
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DESTA VEZ SE DEIXOU O POETA ESQUECER NAQUELLA CASA, 
ESPERANDO OCCASIÃO DE DECLARAR SE, E SEMPRE SE 
ACOBARDOU A VISTA DA CAUSA, SEMPRE EM LUTAS COM O 
AMOR, E RESPEYTO.

MOTE
Muero por dizir mi mal,
Va-me la vida en callar.

1. Dos vezes muerto me hallo
de los arpones de Amor,
una al dizir mi dolor,
y otra vez quando lo callo.
No sé como remediarllo,
pues su implicacion es tal,
que hazes mi dolor mortal
y con peligro tan fiero,
que quando por callar muero,
Muero por dizir mi mal.
   

2. Aqui el contrario no es medio
de curar a su contrario,
porque el remedio ordinario
no es para mi mal remedio:
yo tengo un azar, um tedio
a todo, lo que es sanar,
porque todo es peligrar;
si callo, pierdo la vida,
y si digo, mi homicida,
Va-me la vida en callar.   

(MATOS, 1999, p. 414-415)
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MOTE

Muero por decir mi mal,
Me va la vida en callar. 

1. Dos veces muerto me hallo
de los arpones de Amor,
una al decir mi dolor,
y otra vez cuando lo callo.
No sé cómo remediarlo,
pues su implicación es tal,
que haces mi dolor mortal
y con peligro tan fiero,
que cuando por callar muero,
muero por decir mi mal.
   

2. Aquí el contrario no es medio
de curar a su contrario,
porque el remedio ordinario
no es para mí mal remedio:
yo tengo un azar, un tedio
a todo, lo que es sanar,
porque todo es peligrar;
si callo, pierdo la vida,
y si digo, mi homicida,
Me va la vida en callar.   
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MOTE

Morro por dizer meu mal,
Me vai a vida em calar.

1. Duas vezes morto me encontro
dos arpões de Amor,
uma ao dizer minha dor,
e outra vez quando calo.
Não sei como remediá-lo,
Pois sua implicação é tal,
que fazes minha dor mortal,
e com perigo tão feroz,
que quando por calar morro,
morro por dizer meu mal.

2. Aqui o contrário não é meio
de curar seu contrário,
porque o remédio ordinário
não é para mim mal remédio:
eu tenho um azar, um tédio
a tudo, o que é sarar,
porque tudo é perigar;
se calo, perco a vida,
e se digo, minha homicida,
Me vai a vida em calar.

tr
ad

u
ç

ão



edifício de pal avr as

172

OUTRA VEZ O ASSALTÃO NOVOS PENSAMENTOS DE 
DECLARAR-SE, E TEMER.

MOTE

Ay de ti, pobre cuydado,
que en la carcel del silencio
has de tener tu razon,
porque lo manda el respeyto.

1. Si por fuerça del respeyto,
ou floxedad del alvedrio
nasciste, cuydado mio,
tan captivo, y tan sugeto:
y aun eres tan indiscreto,
que de nescio, y porfiado
quieres por lo bien hablado
librar tu innocencia mucha, 
con quien te riñe y no escucha,
Ay de ti, pobre cuydado.

2. Cessa, y serás escuchado,
que en la quexa de un tormento
las vozes se lleva el viento,
no el alivio, que es passado:
calla, y no hables deslumbrado
al dueño, à quien reverencio,
y sin la quietud, que agencio,
conviene, que mi razon
se prenda, que mas prision,
Que en la carcel del silencio.
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3. Mi concejo esto contiene,
y porque mejor se entienda,
antes la razon se prenda,
que quien la rason se tiene:
la prudencia lo previene
con viva demonstracion:
tener quieres duracion?
luego debes entender,
que para rason tener
Has de tener tu rason.

4. Y pues dizirla es perderla,
porque hablada va perdida,
tenla en tu pecho escondida,
que assi vendras a tenerla:
no temas el no entenderla
de tu silencio el objecto:
pues callando te prometto,
que en prueba de mis lealdades
sepan, que callé verdades
Porque lo manda el respeto.   

(MATOS, 1999, p. 418-419)
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MOTE

Ay de ti, pobre cuidado,
que en la cárcel del silencio
has de tener tu razón,
porque lo manda el respeto.

1. Si por fuerza del respeto,
o flojedad del albedrío
naciste, cuidado mío,
tan captivo, y tan sujeto:
y aún eres tan indiscreto,
que de necio, y porfiado
quieres por lo bien hablado
librar tu inocencia mucha, 
con quien te riñe y no escucha,
Ay de ti, pobre cuidado.

2. Cesa, y serás escuchado,
que en la queja de un tormento
las voces se lleva el viento,
no el alivio, que es pasado:
calla, y no hables deslumbrado
al dueño, a quien reverencio,
y sin la quietud, que agencio,
conviene, que mi razón
se prenda, que más prisión,
Que en la cárcel del silencio.
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3. Mi consejo esto contiene,
y porque mejor se entienda,
antes la razón se prenda,
que quien la razón se tiene:
la prudencia lo previene
con viva demostración:
¿tener quieres duración?
luego debes entender,
que para razón tener
Has de tener tu razón.

4. Y pues decirla es perderla,
porque hablada va perdida,
tenla en tu pecho escondida,
que así vendrás a tenerla:
no temas el no entenderla
de tu silencio el objeto:
pues callando te prometo,
que en prueba de mis lealtades
sepan, que callé verdades
Porque lo manda el respeto. 
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MOTE

Ai de ti, pobre cuidado,
que na prisão do silêncio
hás de ter tua razão,
porque o manda o respeito.

1. Se por força do respeito,
ou fraqueza do alvedrio36

nasceste, cuidado meu,
tão cativo, e tão sujeito:
e ainda és tão indiscreto
que de néscio e porfiado
queres pelo bem falado
livrar tua inocência muita
com quem te censura e não escutas,
Ai de ti, pobre cuidado.

2. Cessa, e serás escutado,
que na queixa de um tormento
as vozes leva o vento,
não o alívio, que é passado:
cala, e não fale deslumbrado
ao dono, a quem reverencio,
e sem a quietude, que agencio,
convém, que minha razão
se prenda, que mais prisão,
Que na prisão do silêncio.

36  “Alvedrio” significa vontade própria, arbítrio. 
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3. Meu conselho isto contém,
e porque melhor se entenda,
antes a razão se prenda,
que quem a razão se tem:
a prudência o previne
com viva demonstração:
ter queres duração?
logo deves entender,
que para razão ter
Hás de ter tua razão.

4. E pois dizê-la é perdê-la,
porque falada vai perdida,
tem-na em teu peito escondida,
que assim virás a tê-la:
não temas o não entendê-la
de teu silêncio o objeto:
pois calando te prometo,
que como prova de minhas lealdades
saibam, que calei verdades,
Porque o manda o respeito.
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EM CONTRAPOSIÇÃO DO QUE RESOLVEO, SE ENTREGA O 
POETA NOVAMENTE AO SILENCIO, RESPEYTANDO, A QUE 
OS SUSPIROS POSTO QUE CONSOLÃO, NÃO ALLIVIÃO 
POR MENOS NOBRES.

MOTE
Ay de ti, que en tus suspiros
has de lograr el consuelo
no el alivio, que es culpar
la attencion del rendimiento.

1. Coraçon: siente tu anhelo,
que quien gime en su tormento,
no haze agravio al sentimiento,
si hallo en sentir consuelo:
gime dentro en tu desvelo,
que ni te oygan tus retiros,
mas si la nota haze tiros,
ay de ti, que en tus razones
faltas a las submissiones?
Ay te di, que en tus suspiros!

2. Ay te di, pobre cuydado,
que en un suspiro sentido
si ganas lo divertido
no pierdes lo desdichado!
ay de ti, que desahogado
al ayre vital del cielo
no creyo, que en tu desvelo
algun alivio consigas,
ni pienso, que en tus fadigas
Has de lograr el consuelo.
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3. Si el consuelo se quedó,
en quien suspira, en quien llora,
quede el consuelo en buen hora,
mas el alívio esso nó:
el consuelo podrè yo
en un triste assegurar
que el dar suspiros al viento
es culpa del sentimiento
No el alivio, que es culpar.37

4. No se alivia, el que suspira,
si gimiendo se consuela,
que como el gimir anhela,
del alivio se retira:
ten pues, cuydado, la mira,
en que no floxa el tormento,
viva intacto el sentimiento,
que bien el decoro observa,
quien siente, calla, y reserva
la attencion del rendimiento.  

(MATOS, 1999, p. 422-423)

37  Essa estrofe contém apenas nove versos e não dez, como nas outras 
estrofes. Isso provavelmente se deve a algum erro do copista.
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MOTE

Ay de ti, que en tus suspiros
has de lograr el consuelo
no el alivio, que es culpar
la atención del rendimiento.

1. Corazón: siente tu anhelo,
que quien gime en su tormento,
no hace agravio al sentimiento,
si hallo en sentir consuelo:
gime dentro en tu desvelo,
que ni te oigan tus retiros,
mas si la nota hace tiros,
ay de ti, que en tus razones
¿faltas a las sumisiones?
¡Ay te di, que en tus suspiros!

2. ¡Ay te di, pobre cuidado,
que en un suspiro sentido
si ganas lo divertido
no pierdes lo desdichado!
ay de ti, que desahogado
al aire vital del cielo
no creo, que en tu desvelo
algún alivio consigas,
ni pienso, que en tus fatigas
Has de lograr el consuelo.
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3. Si el consuelo se quedó,
en quien suspira, en quien llora,
quede el consuelo en buen hora,
mas el alivio eso no:
el consuelo podré yo
en un triste asegurar
que el dar suspiros al viento
es culpa del sentimiento
No el alivio, que es culpar.

4. No se alivia, el que suspira,
si gimiendo se consuela,
que como el gemir anhela,
del alivio se retira:
ten pues, cuidado, la mira,
en que no floja el tormento,
viva intacto el sentimiento,
que bien el decoro observa,
quien siente, calla, y reserva
la atención del rendimiento.
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MOTE

Ai de ti, que em teus suspiros
hás de conseguir o consolo
não o alívio, que é culpar
a atenção do rendimento.

1. Coração: sente seu anelo,
que quem geme em seu tormento,
não faz agravo ao sentimento,
se encontro em sentir consolo:
geme dentro em teu desvelo,
que nem te ouçam teus retiros,
mas se a nota faz tiros,
ai de ti, que em tuas razões
faltas as submissões?
Ai de ti, que em teus suspiros!

2. Ai de ti, pobre cuidado
que em teu suspiro sentido
se ganhas o divertido
não perdes o desgraçado!
ai de ti, que desafogado
ao ar vital do céu
não creio, que em teu desvelo
algum alivio consigas
nem penso que em tuas fadigas
Hás de conseguir o consolo.
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3. Se o consolo ficou,
em quem suspira, em quem chora,
fique o consolo em boa hora,
mas o alívio esse não:
o consolo poderei eu
num triste assegurar
que o dar suspiros ao vento
é culpa do sentimento
Não o alívio, que é culpar.

4. Não se alivia, o que suspira,
se gemendo se consola,
que como o gemer anela,
do alívio se retira:
tem pois, cuidado, a olha,
em que não fraqueje o tormento,
viva intacto o sentimento,
que bem o decoro observa,
quem sente, cala e reserva
a atenção do rendimento.
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PORFIA O POETA EM LOUVAR SEU NECESARIO SILENCIO, 
COMO QUEM FAZ VIRTUDE DA NECESSIDADE.

MOTE

Sentir por solo sentir
es el sentir verdadero,
que en saber sentir está
el premio del sentimiento.

1. Coraçon: suffre, y padece,
que quien alivia el tormento
el premio del suffrimiento
nesciamente desmerece:
siente, y en tus dolores cresce:
suffre, que solo el suffrir
sera el medio de luzir:
calla, que la causa es tal,
que está mandando a tu mal
Sentir por solo sentir.

2. Sentir, suffrir, y callar
medio será de salvar-te:
pero no sientan llorar-te
porque es arte de aliviar:
el suffrimiento hade estar
sugeto al arpon severo,
evitando el ser grossero
con silencio, o con rason,
que sentir sin reflexion
Es el sentir verdadero.
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3. No suffras, por mas suffrir,
que en suffrir por merecer,
la attencion hecha a perder,
quando llega a competir:
nada intentes conseguir,
que es vana gloria, y quisá
que todo se perderá:
la mudez no es meritoria?
Sabe sentir por la gloria,
Que en saber sentir está.

4. Sabe, que ay indignacion,
en quien te puede ultrajar,
que ay aborrecer, y amar,
mas no sepas la razon:
siente tu injusta passion,
mas no sepa el suffrimiento
la causa de tu tormento:
discurre sin discurrir,
que hallarás en tu sentir
El premio del sentimiento  

(MATOS, 1999, p. 423-424).
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MOTE

Sentir por solo sentir
es el sentir verdadero,
que en saber sentir está
el premio del sentimiento.

1. Corazón: sufre, y padece,
que quien alivia el tormento
el premio del sufrimiento
neciamente desmerece:
siente, y en tus dolores crece:
sufre, que solo el sufrir
será el medio de lucir:
calla, que la causa es tal,
que está mandando a tu mal
Sentir por solo sentir.

2. Sentir, sufrir, y callar
medio será de salvarte:
pero no sientan llorarte
porque es arte de aliviar:
el sufrimiento ha de estar
sujeto al arpón severo,
evitando el ser grosero
con silencio, o con razón,
que sentir sin reflexión
Es el sentir verdadero.
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3. No sufras, por más sufrir,
que en sufrir por merecer,
la atención hecha a perder,
cuando llega a competir:
nada intentes conseguir,
que es vana gloria, y ¿quizá
que todo se perderá?
¿la mudez no es meritoria?
Sabe sentir por la gloria,
Que en saber sentir está.

4. Sabe, que hay indignación,
en quien te puede ultrajar,
que hay aborrecer, y amar,
mas no sepas la razón:
siente tu injusta pasión,
mas no sepa el sufrimiento
la causa de tu tormento:
discurre sin discurrir,
que hallarás en tu sentir
El premio del sentimiento.  
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MOTE

Sentir só por sentir
é o sentir verdadeiro,
que em saber sentir está
o prêmio do sentimento.

1. Coração: sofre e padece,
que quem alivia o tormento
o prêmio do sofrimento
nesciamente desmerece:
sente, e em tuas dores cresce:
sofre, que só o sofrer
será o meio de luzir:
cala, que a causa é tal,
que está mandando a teu mal
Sentir só por sentir.

2. Sentir, sofrer, e calar
meio será de salvar-te:
mas não sintam chorar-te
porque é arte de aliviar:
o sofrimento há de estar
sujeito ao arpão severo,
evitando o ser grosseiro
com silêncio, ou com razão,
que sentir sem reflexão
É o sentir verdadeiro.
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3. Não sofras, por mais sofrer,
que em sofrer por merecer,
a atenção feita a perder,
quando chega a competir:
nada intentes conseguir,
que é vã glória, e talvez
que tudo se perderá?
a mudez não é meritória?
Sabe sentir pela glória,
Que em saber sentir está.

4. Sabe, que há indignação,
em quem te pode ultrajar,
que há aborrecer, e amar,
mas não saibas a razão:
sente tua injusta paixão,
mas não saiba o sofrimento
a causa de teu tormento:
discorre sem discorrer,
que encontrarás em teu sentir
O prêmio do sentimento.
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SEGUNDA LIZONJA EM QUE EXCEDE SUA ESPOSA A TODA 
A NATUREZA.

Vês, Gila, aquel farol de cuja fuente
Mana la luz, que al orbe se diriva?
Vês, Gila, aquella antorcha fugitiva,
Que es de la negra noche presidente?

Vês del prado la pompa floreciente?
Miras daquel jasmin la pompa altiva?
Vês la rosa; que en purpuras se aviva?
Vês el clavel, que en granas se desmiente?

Buelve acá, Gila, mira la nevada
Voraz campaña desse mar, que aora
Cristalinos aljofares destila.

Vês essa espuma en nieve transformada?
Vês essas perlas, que lloró la Aurora?
Pues todo es nada con tu rosto, Gila.  

(MATOS, 1999, p. 521)
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¿Ves, Gila, aquel farol de cuya fuente
Mana la luz, que al orbe se deriva?
¿Ves, Gila, aquella antorcha fugitiva,
Que es de la negra noche presidente?

¿Ves del prado la pompa floreciente?
¿Miras de aquel jazmín la pompa altiva?
¿Ves la rosa; que en púrpuras se aviva?
¿Ves el clavel, que en granas se desmiente?

Vuelve acá, Gila, mira la nevada
Voraz campaña de ese mar, que ahora
Cristalinos aljófares destila.

¿Ves esa espuma en nieve transformada?
¿Ves esas perlas, que lloró la Aurora?
Pues todo es nada sin tu rostro, Gila.  
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Vês, Gila, aquele farol de cuja fonte
Emana a luz que para o orbe se deriva?
Vês, Gila, aquela tocha fugitiva, 
Que é da negra noite presidente?

Vês do prado a pompa florescente?
Olhas daquele jasmim a pompa altiva?
Vês a rosa; que em púrpuras se aviva?
Vês o cravo, que em grãs38 se desmente?

Volta, Gila, olha a nevada
Voraz campanha desse mar, que agora
Cristalinos aljôfares39 destila.

Vês essa espuma em neve transformada?
Vês essas pérolas, que chorou a Aurora?
Pois tudo é nada sem teu rosto, Gila.

38  Cor escarlate.
39  Pérola pequena; gotas de água; orvalho.
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PRIMEYRO ARRUFO DE SUA ESPOSA POR CAUSAS, QUE O 
POETA LHE DAVA EM SEUS DESCUYDOS.

Que presto el tiempo, Lise, me ha mostrado
En una quexa sola mil tormentos:
Pues me vuelve en pesares los contentos,
Que siempre duplicó lo venerado.

Dizir, Lise, que falta mi cuydado,
Bien puede industria ser de tus intentos,
Que en mi solo acreditan sentimientos,
Y en ti lo verifica el retirado.

Pero sin essa duda al tiempo dexas
De mis verdades solo las rasones,
De tus retiros tantas experiencias:

Calle mi quexa la rason de quexas,
Y mi obligacion repita obligaciones,
Que amor publicara las evidencias.  

 (MATOS, 1999, p. 521-522)
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Que presto el tiempo, Lise, me ha mostrado
En una queja sola mil tormentos:
Pues me vuelve en pesares los contentos,
Que siempre duplicó lo venerado.

Decir, Lise, que falta mi cuidado,
Bien puede industria ser de tus intentos,
Que en mí solo acreditan sentimientos,
Y en ti lo verifica el retirado.

Pero sin esa duda al tiempo dejas
De mis verdades solo las razones,
De tus retiros tantas experiencias:

Calle mi queja la razón de quejas,
Y mi obligación repita obligaciones,
Que amor publicará las evidencias. 
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Tão rápido o tempo, Lise, me tem mostrado
Em uma só queixa mil tormentos:
Pois me converte em pesares os contentamentos
Que sempre duplicou o venerado.

Dizer, Lise, que falta meu cuidado,
Bem pode ser indústria de teus intentos,
Que em mim só creditam sentimentos,
E em ti verifica o retirado.

Mas sem essa dúvida ao tempo deixas
De minhas verdades só as razões,
De teus retiros tantas experiências.

Cale minha queixa a razão das queixas,
E minha obrigação repita obrigações,
Que o amor publicará as evidências.
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SEGUNDO ARRUFO, EM QUE A ESPOSA TEVE NOTICIA DE 
CERTO DESTRAHIMENTO DO POETA E ELLE SE DESCULPA 
COM DIZER, QUE HOMEM POBRE NÃO TEM VICIOS.

MOTE

Amar sin temer, que dar,
o espreciar-se de muy loco,
o tener hecha la cara
al desayre de andar corto.

1. Clori, en el prado anteayer
Vi a Fili, y tam flor estava,
que ni aun el prado dudava,
si era flor, siendo muger:
rendio-me su rocicler,
y al quererle yo en su altar
mi coraçon consagrar,
como era suyo en rigor,
tuvo por desayre Amor
Amar, sin tener, que dar.

2. Fuerça fué el arrepentir,
que es fineza desmentida
tener el alma rendida,
y bolversela a rendir:
fuerça fué entonces huir
a los desayres, que toco,
que quien con acuerdo poco
quiere al Ammor sugetar-se,
o es de loco preciar-se,
O espreciar-se de muy loco.
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3. El que de loco se precia,
busca desestimacion,
pues con loca affectacion,
quiere amar, quien le desprecia:
fuera confianza nescia,
si algo de premio esperara,
y fuera, si se repara,
al desprecio, y al baldon
tener hecho el coraçon,
O tener hecha la cara.

4. No es tanto no de admirar,
que consagre a Amor dos aras,
si no que puedan dos caras
una belleza engañar:
nada me puede alterar,
ni dexar-me, Clori, absorto,
que si a galan me reporto,
por mi amor, y tu respeto,
havria de estar sugeto
Al desayre de andar corto.  

(MATOS, 1999, p. 524-525)

o
r

ig
in

al



edifício de pal avr as

198

MOTE

Amar sin tener40, que dar,
o despreciarse de muy loco,
o tener hecha la cara
al desaire de andar corto.

1. Clori, en el prado anteayer
Vi a Fili, y tan flor estaba,
que ni aun el prado dudaba,
si era flor, siendo mujer:
me rindió su rosicler,
y al quererle yo en su altar
mi corazón consagrar,
como era suyo en rigor,
tuvo por desaire Amor
Amar, sin tener, que dar.

2. Fuerza fue el arrepentir,
que es fineza desmentida
tener el alma rendida,
y volvérsela a rendir:
fuerza fue entonces huir
a los desaires, que toco,
que quien con acuerdo poco
quiere al Amor sujetarse,
o es de loco preciarse,
O despreciarse de muy loco.

40  Corrigimos o erro: “temer” por “tener”. 
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3. El que de loco se precia,
busca desestimación,
pues con loca afectación,
quiere amar, quien le desprecia:
fuera confianza necia,
si algo de premio esperara,
y fuera, si se repara,
al desprecio, y al baldón
tener hecho el corazón,
O tener hecha la cara.

4. No es tanto no de admirar,
que consagre a Amor dos aras,
sino que puedan dos caras
una belleza engañar:
nada me puede alterar,
ni dejarme, Clori, absorto,
que si a galán me reporto,
por mi amor, y tu respeto,
habría de estar sujeto
Al desaire de andar corto.
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MOTE

Amar sem ter, que dar,
ou  desprezar-se de muito louco
ou ter feita a cara
ao desprezo de andar curto.

1. Clori, no prado anteontem
vi Fili, e tão flor estava,
que nem ainda o prado duvidava
se era flor, sendo mulher:
rendeu-me seu rosicler
e querendo-lhe eu em seu altar
meu coração consagrar
como era seu em rigor
teve por desprezo Amor
Amar, sem ter, que dar.

2. Força foi o arrepender-se
que é fineza desmentida
ter a alma rendida,
e lha voltar a render:
força foi então fugir
aos desprezos, que toco,
que quem com acordo pouco
quer ao Amor sujeitar-se,
ou é de louco orgulhar-se,
Ou é orgulhar-se41 de muito louco.

41  Entendemos que essa palavra se adequa mais ao contexto do poema. 
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3. Aquele que de louco se orgulha
busca desestimação
pois com louca afetação
quer amar, quem o despreza:
fora confiança néscia,
se algo de prêmio esperara,
e fora, se se repara
ao desprezo, e ao baldão42

ter feito o coração,
Ou ter feita a cara.

4. Não é tanto não de admirar,
que se consagre a Amor duas aras43

senão que possam duas caras
uma beleza enganar:
nada me pode alterar,
nem me deixar, Clori, absorto,
que se a galã me reporto,
por meu amor, e teu respeito
haveria de estar sujeito
Ao desprezo de andar curto.

42  Ofensa, impropério.
43  Altar.
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LIZONGEA FINALMENTE A CONVALECENCIA DE SUA 
ESPOSA.

Puedes, Rosa, dexar la vanidad;
No presumas, clavel, de enacarado:
Blanca Açucena ya, y Jasmin nevado,
Dexe de blazonar vuestra beldad.

Grana purpurea aprissa retirad
Brillante rocicler gala del prado,
Si de la pompa el tiempo está acabado,
Vuestra pompa en retiros minorad.

Porque salió Maricas de un desmayo
Flor en las gallardias más vistosas,
Que brotó Primavera, Abril, y Mayo.

Pero a su vista os quedareis hermosas,
Supplicandole humildes un ensayo
Açucena, Clavel, Jasmin, y Rosas.  

(MATOS, 1999, p. 529)
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Puedes, Rosa, dejar la vanidad;
No presumas, clavel, de anacarado:
Blanca Azucena ya, y Jazmín nevado,
Deje de blasonar vuestra beldad.

Grana purpurea aprisa retirad
Brillante rosicler gala del prado,
Si de la pompa el tiempo está acabado,
Vuestra pompa en retiros minorad.

Porque salió Maricas de un desmayo
Flor en las gallardías más vistosas,
Que brotó Primavera, Abril, y Mayo.

Pero a su vista os quedareis hermosas,
Suplicándole humildes un ensayo
Azucena, Clavel, Jazmín, y Rosas. 
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Podes, Rosa, deixar a vaidade;
Não presumas, cravo, por ser nacarado44:
Branca Açucena já, e Jasmim nevado,
Deixe de presumir vossa beldade.

Grã purpúrea às pressas se retirai
Brilhante rosicler gala do prado,
Se da pompa o tempo está acabado,
Vossa pompa em retiros atenuai.

Porque saiu Maricas de um desmaio
Flor nas galhardias mais vistosas,
Que brotou Primavera, Abril e Maio.

Mas à sua vista ficareis formosas,
Suplicando-lhe humildes um ensaio
Açucena, Cravo, Jasmim, e Rosas.

44  Cor-de-rosa.
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A MESMA COM IRAS DE NAMORADO.

 

MOTE

Mi rezelo me dizia,
quando te empecé a querer,
que en effecto eras muger, 
y es nescio, quien dellas fia.

1. Quize-te, Beliza, amar,
y por mas que iba queriendo,
iba conmigo diziendo,
que me havias de engañar:
yo nó quise acreditar 
el daño, que presumia,
mas viendo tu aleyvozia,
luego al instante alcancé,
que era cierto aquilo, que
Mi rezelo me dizia.

2. Iba queriendo, y dudando
traz de mi misma sospecha
que el aviso no aprovecha,
al  que se vá despenhando:
hasta que cahi pagando
mi imprudente proceder,
y es justo, que legue a ver
afflicto mi coraçon,
pues no seguí la razón,
Cuando te empecé a querer.
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3. Saliste al fin con tu engaño,
pues en tu naturaleza,
como ya mas ay firmeza,
siempre tuvo assiento el daño:
toco aora el desengaño
del  mal, que hize en te querer,
pues para no pertender
firmeza en tu pecho hallar,
luego deviera pensar,
Que en effecto eras muger.

4. Muger eras, falsa fuiste,
falsa devias de ser,
pues si nasciste muger,
obras, como qual naciste:
muy pouco a mim me offendiste,
porque yo te conocia,
y nunca, Beliza mia,
aguardé de tus verdades,
ni fié de tus lealtades,
Y es nescio, quien dellas fia   

(MATOS, 1999, p. 718-719).
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MOTE

Mi recelo me decía,
cuando te empecé a querer,
que en efecto eras mujer, 
y es necio, quien de ellas fía.

1. Te quise, Beliza, amar,
y por más que iba queriendo,
iba conmigo diciendo,
que me habías de engañar:
yo no quise acreditar 
el daño, que presumía,
mas viendo tu alevosía,
luego al instante alcancé,
que era cierto aquello, que
Mi recelo me decía.

2. Iba queriendo, y dudando
tras de mi misma sospecha
que el aviso no aprovecha,
al  que se va despeñando:
hasta que caí pagando
mi imprudente proceder,
y es justo, que llegue a ver
aflicto mi corazón,
pues no seguí la razón,
Cuando te empecé a querer.
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3. Saliste al fin con tu engaño,
pues en tu naturaleza,
como jamás hay firmeza,
siempre tuvo asiento el daño:
toco ahora el desengaño
del  mal, que hice en te querer,
pues para no pretender
firmeza en tu pecho hallar,
luego debiera pensar,
Que en efecto eras mujer.

4. Mujer eras, falsa fuiste,
falsa debías de ser,
pues si naciste mujer,
obras, como cual naciste:
muy poco a mí me ofendiste,
porque yo te conocía,
y nunca, Beliza mía,
aguardé de tus verdades,
ni fie de tus lealtades,
Y es necio, quien de ellas fía.    
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MOTE

Meu receio me dizia
quando comecei a te querer,
que de fato eras mulher
e é néscio, quem delas confia.

1. Te quis, Beliza, amar
e por mais que ia querendo,
ia comigo dizendo
que me havias de enganar:
eu não quis acreditar
o dano, que presumia,
mas vendo tua aleivosia45

logo no instante alcancei,
que era certo aquilo, que
Meu receio me dizia.

2. Ia querendo e duvidando
atrás de minha mesma suspeita
que o aviso não aproveita,
ao que se vai precipitando:
até que caí pagando
meu imprudente proceder,
e é justo que chegue a ver
aflito meu coração
pois não segue a razão,
Quando comecei a te querer.

45  Traição, deslealdade.
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3. Saíste por fim com teu engano,
pois em tua natureza,
como jamais há firmeza,
sempre teve assento o dano,
toco agora o desengano
do mal, que fiz em te querer,
pois para não pretender
firmeza em teu peito achar
logo devia pensar
Que de fato eras mulher.

4. Mulher eras, falsa foste,
falsa devias ser,
pois se nasceste mulher,
obras, como qual nasceste,
muito pouco a mim me ofendeste,
porque eu te conhecia,
e nunca, Beliza minha,
aguardarei tuas verdades,
nem fé de tuas lealdades,
E é néscio, quem delas confia.
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A HUMA DAMA QUE SE MOSTRAVA PARA O POETA TODA 
DESDENHOSA, E CRUEL.

MOTE

Gileta siempre cruel
mira-me piedosa un dia,
pues saben todos, que matas,
sepan, que puedes dar vida.

1. Que diré de tu crueldad,
de tu rigor que diré,
Gileta, sino que fué
mi estrella, y fatalidad:
que eres mi estrella, es verdad,
pero tan mala, y infiel
no lo dirá mi pincel,
solo diré de sentido,
que para mi ruego has sido,
Gileta, siempre cruel.

2. Ni un solo dia pudiste
perder tu fiero rigor,
que para perder mi amor
tu condicion no perdiste:
si ni aun esto conseguiste
de la fé, y firmeza mia,
ociosa es la tyrannia,
y pues no sirve a tu affecto
ser tyranna sin effecto,
Mira-me piedosa un dia.
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3. Si por matar-me inhumana
te precias de rigorosa,
quien puede matar de hermosa,
no me mate de tyranna:
y se a que más soberana
te sepan, los que maltratas,
tantas vidas desbaratas,
conocida tu inclemencia,
ya escusas la diligencia,
Pues saben todos, que matas.

4. Quando a dar muertes te inclina
tu ser, humana te muestra,
que si a dar vidas te adiestra,
te acreditas por divina:
tu fama haze peregrina,
si eres, Gileta entendida,
y a todos, bella homicida,
muestra tu poder, de suerte
que aquellos, a quien dás muerte,
Sepan, que puedes dar vida

(MATOS, 1999, p. 753-754).
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MOTE
Gileta siempre cruel
mírame piadosa un día,
pues saben todos, que matas,
sepan, que puedes dar vida.

1. Que diré de tu crueldad,
de tu rigor que diré,
Gileta, sino que fue
mi estrella, y fatalidad:
que eres mi estrella, es verdad,
pero tan mala, e infiel
no lo dirá mi pincel,
solo diré de sentido,
que para mi ruego has sido,
Gileta, siempre cruel.

2. Ni un solo día pudiste
perder tu fiero rigor,
que para perder mi amor
tu condición no perdiste:
si ni aun esto conseguiste
de la fe, y firmeza mía,
ociosa es la tiranía,
y pues no sirve a tu afecto
ser tirana sin efecto,
Mírame piadosa un día.

at
u

al
iz

aç
ão



edifício de pal avr as

214

3. Si por matarme inhumana
te precias de rigorosa,
quien puede matar de hermosa,
no me mate de tirana:
y se a que más soberana
te sepan, los que maltratas,
tantas vidas desbaratas,
conocida tu inclemencia,
ya escusas la diligencia,
Pues saben todos, que matas.

4. Cuando a dar muertes te inclina
tu ser, humana te muestra,
que si a dar vidas te adiestra,
te acreditas por divina:
tu fama hace peregrina,
si eres, Gileta entendida,
y a todos, bella homicida,
muestra tu poder, de suerte
que aquellos, a quien das muerte,
Sepan, que puedes dar vida.      
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MOTE

Gileta sempre cruel
Me olha piedosa um dia,
Pois sabem todos, que matas,
Saibam, que podes dar vida.

1. Que direi de tua crueldade,
de teu rigor que direi,
Gileta, senão que foi
minha estrela, e fatalidade
que és minha estrela, é verdade,
mas tão má, e infiel
não o dirá meu pincel,
só direi de sentido,
que para meu rogo tens sido,
Gileta, sempre cruel.

2. Nem um só dia pudeste
perder teu feroz rigor
que para perder meu amor
tua condição não perdeste:
da fé e firmeza minha,
ociosa é a tirania,
e pois não serve a teu afeto
ser tirana sem efeito
Olha-me piedosa um dia.
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3. Se por matar-me inumana
te orgulhas de rigorosa,
quem pode matar de formosa,
não me mate de tirana:
e se a que mais soberana
saibam, os que maltratas,
tantas vidas desbaratas,
conhecida tua inclemência,
já escusas a diligência,
Pois sabem todos, que matas.

4. Quando a dar mortes te inclina
teu ser, humana te mostras
que se a dar vida te adestras
te acreditas por divina:
tua fama se faz peregrina,
se és, Gileta entendida
e a todos, bela homicida
mostra teu poder, de sorte
que aqueles a quem dás morte,
Saibam que podes dar vida.   
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CHORA O POETA SUA INFELICIDADE COM HUM 
PENSAMENTO OCCULTO.

MOTE

Amargo paguen tributo
mis ojos al desamor,
pues de una esperança en flor
es oy desengaño el fruto.

1. Solos de mi triste enojo
ojos, podreis dar indicios,
pues aquestos desperdicios
los tuvisteis siempre de ojo:
oy, a que lloreis, me arrojo
con desengaño absoluto,
que el reconcentrado luto,
(con causa a los ojos tanto)
pide a los ojos, que en llanto
Amargo paguen tributo.

2. No es, ojos, intento mio
soltar la corriente en vano,
ni que sea en castellano,
lo que en portuguez es rio:
corrientes de um llanto pio
abono de mi dolor
manifiesten al amor,
digan con iras, y affecto
su tyranno, y vil effecto
Mis ojos al desamor.
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3. Rebentad de sentimiento,
ojos, en tanto delirio,
porque de aqueste martirio
saquen muchos escarmiento:
sepan de vuestro tormento,
para que tengan horror,
huyan, huyan del amor
que nunca es bien de raiz,
sepan, sepan, que moris
Pues de una esperança en flor.

4. Y pues conocisteis vos
lo mucho, que el amor daña,
lo que para niño engaña,
lo que miente para Dios,
la esphinge de humana voz,
y coraçon resoluto
llorad con ardiente luto:
temed con tristes dolores,
pues de sus lindas flores
Es oy desengaño el fruto 

(MATOS, 1999, p. 762-763).
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MOTE

Amargo paguen tributo
mis ojos al desamor,
pues de una esperanza en flor
es hoy desengaño el fruto.

1. Solo de mi triste enojo
ojos, podréis dar indicios,
pues aquestos desperdicios
los tuvisteis siempre de ojo:
hoy, a que lloréis, me arrojo
con desengaño absoluto,
que el reconcentrado luto,
(con causa a los ojos tanto)
pide a los ojos, que en llanto
Amargo paguen tributo.

2. No es, ojos, intento mío
soltar la corriente en vano,
ni que sea en castellano,
lo que en portugués es río:
corrientes de un llanto pío
abono de mi dolor
manifiesten al amor,
digan con iras, y afecto
su tirano, y vil efecto
Mis ojos al desamor.
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3. Reventad de sentimiento,
ojos, en tanto delirio,
porque de aqueste martirio
saquen muchos escarmientos:
sepan de vuestro tormento,
para que tengan horror,
huyan, huyan del amor
que nunca es bien de raíz,
sepan, sepan, que morís
Pues de una esperanza en flor.

4. Y pues conocisteis vos
lo mucho, que el amor daña,
lo que para niño engaña,
lo que miente para Dios,
la esfinge de humana voz,
y corazón resoluto
llorad con ardiente luto:
temed con tristes dolores,
pues de sus lindas flores
Es hoy desengaño el fruto.
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MOTE

Amargo paguem tributo
meus olhos ao desamor,
pois de uma esperança em flor
é hoje desengano o fruto.

1. Só da minha triste ira
olhos, podereis dar indícios,
pois estes desperdícios,
sempre os tivestes de olho:
hoje, para que choreis, me jogo
com desengano absoluto,
que o reconcentrado luto
(com causa aos olhos tanto)
pede aos olhos, que no pranto
Amargo paguem tributo.

2. Não é, olhos, intento meu
soltar a corrente em vão,
nem que seja em castelhano,
o que em português é rio:
correntes de um pranto pio
abono da minha dor
manifestem ao amor,
digam com iras, e afeto
seu tirano, e vil efeito
Meus olhos ao desamor.
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3. Arrebentai de sentimento,
olhos, em tanto delírio,
porque deste martírio
saquem muitos escarmentos:
saibam de vosso tormento
para que tenham horror,
fujam, fujam do amor,
que nunca é bem de raiz,
saibam, saibam que morreis
Pois de uma esperança em flor.

4. E pois conhecestes vós
o muito, que o amor danifica
o que para a criança engana,
o que mente para Deus,
a esfinge de humana voz,
e coração resoluto
chorai com ardente luto:
temei com tristes dores,
pois de suas lindas flores
É hoje desengano o fruto.
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AUSENTE DE HUM CONHECIDO BEM RECEA TEMEROSO 
AS QUEBRAS.

MOTE

Ausencias, y soledades
llora mi fe, y mi amor,
que el adorar-te, y  no ver-te
deste effecto causa son.

1. Oy, Fili, doble passion
me offende en dura piedad,
los ojos la soledad,
y la ausencia el coraçon:
el pecho, y los ojos son
testigos de mis verdades,
pues llorando vanidades,
miro con opposiciones,
que son causa a mis passiones
Ausencias, y soledades.

2. Mi amor, y mi fe conmigo
lloran, y rien mi estrago,
pues al merito es alhago,
lo que al deseo es castigo:
assi complicado sigo
el plazer por el horror,
pues por no ver su esplendor,
cuando el merito me vê,
rie mi amor, y mi fe,
Llora mi fe, y mi amor.
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3. Las ausencias nescio llora
de una, que deidad se infiere,
que quien al divino quiere,
no mira, si bien adora:
la vista a la fe minora
con el peligro al querer-te;
no muera pues, que la suerte
precia menos por amar-te,
el ver-te, sin adorar-te,
Que el adorar-te, y no ver-te.

4. Ya quiero la soledad,
y el merito en el tormento 
no lo engendre el suffrimiento,
podiendo la enfermedad:
effecto de tu beldad
es tan noble adoracion,
pues tu culto, y mi attencion,
tu deidad, y mis affectos,
desta causa son effectos,
Deste effecto causa son 
(MATOS, 1999, p. 763-764).
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MOTE

Ausencias, y soledades
llora mi fe, y mi amor,
que el adorarte, y  no verte
de este efecto causa son.

1. Hoy, Fili, doble pasión
me ofende en dura piedad,
los ojos la soledad,
y la ausencia el corazón:
el pecho, y los ojos son
testigos de mis verdades,
pues llorando vanidades,
miro con oposiciones,
que son causa a mis pasiones
Ausencias, y soledades.

2. Mi amor, y mi fe conmigo
lloran, y ríen mi estrago,
pues al mérito es halago,
lo que al deseo es castigo:
así complicado sigo
el placer por el horror,
pues por no ver su esplendor,
cuando el mérito me ve,
ríe mi amor, y mi fe,
Llora mi fe, y mi amor.
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3. Las ausencias necio llora
de una, que deidad se infiere,
que quien al divino quiere,
no mira, si bien adora:
la vista a la fe minora
con el peligro al quererte;
no muera pues, que la suerte
precia menos por amarte,
el verte, sin adorarte,
Que el adorarte, y no verte.

4. Ya quiero la soledad,
y el mérito en el tormento 
no lo engendre el sufrimiento,
pudiendo la enfermedad:
efecto de tu beldad
es tan noble adoración,
pues tu culto, y mi atención,
tu deidad, y mis afectos,
de esta causa son efectos,
De este efecto causa son.  

at
u

al
iz

aç
ão



edifício de pal avr as

227

MOTE

Ausências, e solidões
chora minha fé, e meu amor,
que o adorar-te, e não te ver
deste efeito causa são.

1. Hoje, Fili, dupla paixão
me ofende em dura piedade,
os olhos a solidão,
e a ausência o coração:
o peito, e os olhos são
testemunhas de minhas verdades,
pois chorando vaidades,
olho com oposições,
que são causa para minhas paixões
Ausências e solidões.

2. Meu amor, e minha fé comigo
choram, e riem meu estrago,
pois ao mérito é afago,
o que ao desejo é castigo:
assim complicado sigo
o prazer pelo horror,
pois por não ver seu esplendor,
quando o mérito me vê,
ri meu amor e minha fé,
Chora minha fé e meu amor.
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3. As ausências néscio chora
de uma que a deidade se infere
que quem ao divino quer,
não olha, se bem que adora:
a vista a fé atenua
com o perigo de querer-te
não morra pois, que a sorte
orgulha menos por amar-te,
o ver-te, sem adorar-te,
Que o adorar-te, e não ver-te.

4. Já quero a solidão,
e o mérito no tormento
não o engendre o sofrimento,
podendo a enfermidade:
efeito de tua beldade
é tão nobre adoração,
pois teu culto e minha atenção,
tua deidade e meus afetos,
desta causa são efeitos,
Deste efeito causa são.
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COMPARA SUS PENAS COM AS ESTRELLAS MUYTO 
SATISFEYTO COM A NOBREZA DO SIMILE. A PRIMEYRA 
QUARTA NÃO HE SUA.

Una, dos, trez estrellas, veinte, ciento,
Un millon, mil millares de millares;
Valga-me Dios!¡que tengan mis pezares
Su retrato en el alto firmamento!

Que siendo las estrellas tan sin cuenta,
Como son las arenas de los mares,
Las iguale en sus numeros impares
Mi pezar, mi desdicha, y mi tormento!

Mas yo de que me espanto, o que me abismo!
Tenga ese allivio enfim mi desconsuelo,
Que se vá pareciendo al cielo mismo.

Pues podiendo mis males por mas duelo
Semejar-se a las penas del abismo,
Tienen su semejança allá en el cielo  

 (MATOS, 1999, p. 767).
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Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento,
Un millón, mil millares de millares;
¡Válgame Dios! ¡que tengan mis pesares
Su retrato en el alto firmamento!

Que siendo las estrellas tan sin cuenta,
Como son las arenas de los mares,
Las iguale en sus números impares
¡Mi pesar, mi desdicha, y mi tormento!

¡Mas yo de que me espanto, o que me abismo!
Tenga ese alivio en fin mi desconsuelo,
Que se va pareciendo al cielo mismo.

Pues pudiendo mis males por más duelo
Semejarse a las penas del abismo,
Tienen su semejanza allá en el cielo.  
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Uma, duas, três estrelas, vinte, cem,
Um milhão, mil milhares de milhares
Valha-me Deus! Que tenham meus pesares
Seu retrato no alto firmamento!

Que sendo as estrelas tão sem conta,
Como são as areias dos mares,
As iguale em seus números ímpares,
Meu pesar, minha infelicidade, e meu tormento!

Mas eu de que me espanto ou que me abismo!
Tenha esse alívio enfim meu desconsolo,
Que se vá parecendo ao céu mesmo.

Pois podendo meus males por mais dó
Assemelhar-se às penas do abismo
Têm sua semelhança além no céu.
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AMOR, QUE ES FUEGO, Y AMADO

MOTE

Antandra, el Amor, si nó
ocultas tus rayos, sé,
que te ha de roubar, lo que
Prometeo al sol robó.

1. Amor, que es fuego, y amado
con arco, aljaba, y saetas
con mil amorosas tretas
mil armas ha conquistado:
pero tu, Antandra, has ganado
más victórias, que él ganó,
de suerte que dudo yo
(viendo unos, y otros despojos)
si puede más que tus ojos,
Antandra, el Amor, si no.

2. Porque en severa conquista
tienen flechas, arcos, y fuego,
y luz, con que el amor ciego
dexan a perder de vista:
y ansi no ay, quien resista
la luz, que en ellos se vê,
y aun el mismo Amor por lé
(como no puede mirando)
que te adora, Antandra, quando
Ocultas tus rayos, Sé.
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3. Mas de sus adoraciones
no debes mucho fiar-te,
que dizen, que hade robar-te,
pues le robas coraçones:
no ay, que fiar en ladrones,
que enbistem a falsa fé
mas yo le perguntaré,
Antandra, quando tu queiras, 
pues afirman tan deveras,
Que te hade robar? Lo que?

4. Y si a tus ojos dixere,
bien se dexa ver, que es ciego,
y se dixeres, que el fuego,
señal, que el tuyo prefiere:
luego bien claro se infiere,
que el mismo se condenó,
y pues asi te embidió
puedes dar-lhe de barato,
lo que por un falso trato
Prometeo al sol robó  

(MATOS, 1999, p. 778-779).
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MOTE

Antandra, el Amor, si no
ocultas tus rayos, sé,
que te ha de robar, lo que
Prometeo al sol robó.

1. Amor, que es fuego, y amado
con arco, aljaba, y saetas
con mil amorosas tretas
mil armas ha conquistado:
pero tú, Antandra, has ganado
más victorias, que él ganó,
de suerte que dudo yo
(viendo unos, y otros despojos)
si puede más que tus ojos,
Antandra, el Amor, si no.

2. Porque en severa conquista
tienen flechas, arcos, y fuego,
y luz, con que el amor ciego
dejan a perder de vista:
y así no hay, quien resista
la luz, que en ellos se ve,
y aún el mismo Amor por le
(como no puede mirando)
que te adora, Antandra, cuando
Ocultas tus rayos, Sé.
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3. Mas de sus adoraciones
no debes mucho fiarte,
que dicen, que ha de robarte,
pues le robas corazones:
no hay, que fiar en ladrones,
que invierten a falsa fe;
mas yo le preguntaré,
Antandra, cuando tú quieras, 
pues afirman tan debieras,
¿Qué te ha de robar? ¿Lo que?

4. Y si a tus ojos dijere,
bien se deja ver, que es ciego,
y se dijere, que el fuego,
señal, que el tuyo prefiere:
luego bien claro se infiere,
que el mismo se condenó,
y pues así te envidió
puedes darle de barato,
lo que por un falso trato
Prometeo al sol robó.  

at
u

al
iz

aç
ão



edifício de pal avr as

236

MOTE

Antandra, o Amor, se não
ocultas teus raios, sei,
que te há de roubar, o que
Prometeu ao sol roubou.

1. Amor, que é fogo, e amado
com arco, aljava46, e flechas
com mil amorosas tretas
mil armas há conquistado:
mas tu, Antandra, hás ganhado
mais vitórias, que ele ganhou
de sorte que duvido eu
(vendo uns e outros despojos)
se pode mais que teus olhos,
Antandra, o Amor, se não.

2. Porque em severa conquista
têm flechas, arcos, e fogo,
e luz, com que o amor cego
deixam a perder de vista:
e assim não há quem resista
à luz, que neles se vê,
e ainda o mesmo Amor - sê
(como não pode olhando)
que te adora, Antandra, quando
Ocultas teus raios, Sê. 

46  Depósito para flechas.
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3. Mas de suas adorações
não deves muito confiar-te,
que dizem, que há de roubar-te,
pois lhe roubas corações
não há que confiar em ladrões,
que investem na falsa fé,
mas eu te perguntarei,
Antandra, quando tu queiras,
pois afirma tão deveras,
Que te há de roubar? O quê?

4. E se a teus olhos disser,
bem se deixa ver que é cego,
e se disser, que o fogo,
sinal, que o teu prefere,
logo bem claro se infere,
que o mesmo se condenou,
e pois assim te invejou
podes dar-lhe de barato,
o que por um falso trato
Prometeu ao sol roubou.
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A HUMA DAMA QUE LHE PEDIO OS CABELLOS.

Este cabelo, que aora
quieres, que el amor te dé,
teme, Nise, que tu fé
con el me seya traydora:
mas como el alma te adora,
obedecer-te es rason,
que aun que seya otro Sanson
mirando a tus ojos bellos
perder no puedo en cabellos
las fuerças del coraçon.   

(MATOS, 1999, p. 927-928)
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Este cabello, que ahora
quieres, que el amor te dé,
teme, Nise, que tu fe
con él me sea traidora:
mas como el alma te adora,
obedecerte es razón,
que aunque sea otro Sansón
mirando a tus ojos bellos
perder no puedo en cabellos
las fuerzas del corazón.   
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Este cabelo, que agora
queres que o amor te dê,
teme, Nise, que tua fé
com ele me seja traidora,
mas como a alma te adora,
obedecer-te é razão,
que ainda que seja outro Sansão
olhando teus olhos belos
perder não posso em cabelos
as forças do coração.
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DESCREVE O QUE REALMENTE SE PASSA NO REINO DE 
ANGOLLA. 

Passar la vida, sin sentir que passa,
De gustos falta, y de esperanças llena,
Bolver atraz pisando en seca arena,
Sufrir un sol, que como fuego abraza.

Beber delas cacimas água bassa,
Comer mal pes a medio dia, y cena,
Oyr por qualquer parte una cadena
Ver dar açotes sin piedad, ni tassa:

Ver-se uno rico por encantamiento,
Y señor, quando a penas fué creado,
No tener, de quien fué, conocimiento;

Ser mentiroso por razon de estado,
Vivir en ambicion siempre sediento,
Morir de deudas, y pezar cargado.

(MATOS, 1999, p. 1180-1181)
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Pasar la vida, sin sentir que pasa,
De gustos falta, y de esperanzas llena,
Volver atrás pisando en seca arena,
Sufrir un sol, que como fuego abrasa.

Beber de las cacimbas agua baza,
Comer mal pez a mediodía, y cena,
Oír por cualquier parte una cadena
Ver dar azotes sin piedad, ni tasa:

Verse uno rico por encantamiento,
Y señor, cuando apenas fue creado,
No tener, de quién fue, conocimiento;

Ser mentiroso por razón de estado,
Vivir en ambición siempre sediento,
Morir de deudas, y pesar cargado.
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Passar a vida sem sentir que passa,
De gostos falta e de esperanças cheia,
Voltar atrás pisando em seca areia
Sofrer um sol que como fogo abrasa.

Beber das cacimbas água barrenta
Comer mal peixe ao meio dia e ao jantar,
Ouvir por aquelas partes uma corrente
Ver dar açoites sem piedade, nem medida.

Se enxergar rico por encantamento,
E senhor, que penosamente foi criado
Não ter, de quem seja, conhecimento.

Ser mentiroso por razão de estado,
Viver em ambição sempre sedento,
Morrer de dívidas e pesar carregado.
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