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RESUMO 

 

A vertigem das antologias: Gregório de Matos constitui-se como enumeração de 

seletas com listagem de capas, poemas, versos, notas, temas, datas, tomados como dados 

para sustentar a tese de que o poeta do barroco instaura-se como artista autor a partir do 

fazer antológico desde sempre. A simplicidade dessa assertiva mal esconde a 

complexidade de demonstrar, pois, que, do nascimento de seu discurso poético na colônia 

portuguesa à canonização na literatura brasileira, há um movimento histórico de leitura da 

obra de Gregório de Matos que se repete: a condução de um autor da imensidão 

inapreensível ao unitário parcial em livros; do que surgem ciclos de antologias segundo 

os quais são organizados os capítulos integrantes deste estudo. A abordagem à prática 

antológica enfrenta a problemática de descrever a história da instauração de Gregório de 

Matos como autor via recepção poética cristalizada por publicações de antologias. A 

pesquisa possibilita alcance do objetivo geral de compreender a recepção da obra do 

poeta baiano pela reflexão sobre diferentes concretizações de leitura promovidas-

propiciadas por antologias. A partir da leitura do conjunto de livros selecionados, depois 

de coleta em livrarias e bibliotecas, apresenta considerações inferenciais sobre o fazer 

antológico da capa até aos demais paratextos. Para tanto, parte da questão geral de como 

é a recepção da obra do escritor baiano seiscentista, documentada por antologistas, e da 

hipótese geral de que a elaboração de edições da obra gregoriana foi condicionada pelos 

determinantes históricos de cada época da recepção. Para verificação dessa hipótese, 

observa a atualidade das antologias frente ao horizonte de leitura do legado gregoriano, 

propiciado pelo fazer poético de então quando do lançamento da publicação, assim como 

pelos atuais pressupostos teóricos de estudos das artes do século XVII. Esse 

procedimento surge por meio de diálogo com a fortuna crítica dedicada ao autor 

seiscentista, principalmente com a crítica de Haroldo de Campos e Augusto de Campos 

ao legado gregoriano, assim como com a ensaística de Francisco Ivan da Silva à poesia 

barroca, além da pesquisa de Adolfo Hansen e Marcello Moreira às letras coloniais. A 

vertigem das antologias reafirma a importância da história da literatura ao buscar fazer 

revisão do julgamento do legado poético em diferentes épocas, conforme mudem as 

circunstâncias sociais de cada tempo e a possibilidade de compreensão da obra de 

Gregório de Matos do romantismo ao modernismo, até a contemporaneidade. Francisco 

Adolfo de Varnhagen, Segismundo Spina, James Amado, Hélio Pólvora, Gilfrancisco, 

André Seffrin, Iuri Pereira, João Adolfo Hansen e Marcello Moreira são nomes de 

editores da poesia de Gregório de Matos, responsáveis por fazer existir ciclos antológicos 



 
 

e por projetar continuidade de ocorrência da prática antologista da poesia seiscentista 

para leitores brasileiros.  

 

Palavras-chave: Antologia. Recepção. Barroco. Gregório de Matos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The infinity of anthologies: Gregório de Matos thesis is a compilation with a list 

of covers, poems, verses, notes, themes and dates taken as data for supporting the thesis 

that the baroque poet constitutes himself as an artist author from the anthological practice 

since always. The simplicity of this assertion hardly hides the complexity of 

demonstrating, therefore, that, from his poetic discourse in the Portuguese colony to the 

canonization in Brazilian literature, there is a historical movement of reading the 

Gregório de Matos‘ works, which repeats itself: the leading of an author from the 

unapprehensible immensity to the partial unitary in books; whose cycles of anthologies 

emerge according to which the integrated chapters of this study are organized. An 

approach to the anthological practice faces the problematic of describing the story about 

Gregório de Matos‘ establishment as an author via crystalized poetic reception of 

anthological publications. The research enables the accomplishment of the general 

objective on understanding the reception of the poet‘s work about the reflection on 

different reading embodiments promoted-propitiated by anthologies. From the selected 

books set reading, after collecting them in bookshops and libraries, we have come to the 

inferential considerations on the anthological practice from the cover to the paratexts. 

Therefore, we take off from the general question on the work‘s reception of the 

sixteenth-century writer, documented by anthologists, as from the general hypothesis 

that the editions of the Gregorian work was conditioned by the historical determinants 

from each reception period. To verify this hypothesis, we observe the current anthologies 

in front of the reading horizon of Gregorian‘s legacy, propitiated by the poetic making of 

when it was published and also by the current theoretical presuppositions of art studies in 

the seventeenth century. This procedure is operated through a dialogue with the critical 

fortune dedicated to the seventeenth-century author, mainly the Haroldo de Campos and 

Augusto de Campos‘ criticism to the Gregorian legacy, as well as the Francisco Ivan‘s 

essay on baroque poetry, in addition to Adolfo Hansen and Marcello Moreira‘s research 

on colonial letters. The infinity of anthologies reaffirms the literature history‘s importance 

on aiming to review the poetic legacy‘s judgment in different periods, according to the 

social circumstances from each time and Gregorio de Matos‘s work understandment from 

romanticism to modernism, until contemporaneity. Francisco Adolfo de Varnhagen, 

Segismundo Spina, James Amado, Hélio Pólvora, Gilfrancisco, André Seffrin, Iuri 

Pereira, João Adolfo Hansen and Marcello Moreira are editors‘ names of Gregório de 



 
 

Matos‘ poetry. They are responsible for bringing the anthological cycles to life and for 

carrying on the seventeenth-century poetries‘ anthological practice for brazilian readers. 

 

Keywords: Anthology, Reception, Baroque; Gregório de Matos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quem não é capaz de tomar partido deve calar (Walter Benjamin) 

(CAMPOS, 1976, p. 9) 

 

 

Há muitos Gregórios de Matos e Guerra (1636-1695) em cada antologia: o 

católico dos poemas devocionais, religiosos; o político dos encomiásticos; o sapiencial 

dos morais, filosóficos; o cômico dos graciosos; o ácido dos satíricos; o tarado dos 

eróticos, pornográficos, profanos; o cantador dos versos de circunstâncias, das modas 

burlescas; o amante dos textos líricos, amorosos; bem como o cronista das composições 

descritivas, consuetudinárias. O estudo de livros com elenco de poemas gregorianos 

reapresentados a leitores ao longo da história do Brasil constitui-se com um caráter 

responsável por fazer sua orientação forçosamente remeter à pesquisa de Umberto Eco, A 

vertigem das listas, segundo o qual há listas com objetivos práticos, essas são finitas; 

outras há com sugestão de magnitude, são profusas. A tese A vertigem das antologias: 

Gregório de Matos compõe-se como enumeração de seletas com listagem de capas, 

poemas, versos, notas, temas, datas; com atenção aos dados estéticos pela intenção 

analítica. A listagem dos poemas gregorianos lança editores e públicos para além da 

realidade numérica registrada, uma vez que não se esgotam os livros existentes nem a 

exegese dos escolhidos para esta leitura investigativa.  

O intento pragmático de listar elementos antológicos para construir argumentos 

e para fazer análise em abordagem à leitura da poesia barroca em edições gregorianas 

convive com a magnitude de um artista com obras de dispersão profusa. A cogitação de 

haver se perdido parte dos versos recitados nas ruas da Bahia seiscentista serve para 

desenvolver o estudo de sua autoria como tendo sido com nascimento, difusão e 

canonização antológicos sempre e sempre com a sombra do incomensurável. Do infinito 

da obra originária de um autor no imaginário coletivo da América Portuguesa sem 

imprensa, surge um poeta em manuscritos organizados por escribas, compiladores de 

listas de poemas. As diferentes vozes seiscentistas do que não se silencia na Idade do 

Ouro saem de códices manuscritos para circular em antologias impressas com 

classificações diversas para o legado da poesia brasileira do século XVII de modo a 

revelar a pluralidade de possibilidades de compreensões passíveis de ser construídas para 

o espólio do barroco brasileiro.  

A obra com o nome de Gregório de Matos é recebida de modo muito 

diversificado, desde a preservação manuscrita sistematizada em volumes dos séculos 
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XVII e XVIII à ação pioneira de impressão de número relevante de poemas, trinta e oito, 

no Florilégio da poesia brasileira de Adolfo de Varnhagen (1850). Ocorre com 

diferenciação a passagem da iniciativa perspicaz de estudar a linguagem para publicar 

mostra da poesia de Gregório de Matos tomada por Segismundo Spina (1946); os 

instrutivos trabalhos Para conhecer melhor Gregório de Matos, de Hélio Pólvora (1974); 

Poesia e protesto em Gregório de Matos, de Fritz Teixeira de Salles (1975); chegando à 

atualizada publicação Gregório de Matos: desenganos da vida e outros poemas, 

organizada por Iuri Pereira (2013). Há, ainda, duas publicações, uma pela Editora Martin 

Claret, com prefácio de Jean Pierre Chauvin, Gregório de Matos: poemas (2013); outra, 

pela BestBolso, com seleção e prefácio assinados por André Seffrin, Gregório de Matos: 

reunião de poemas (2014), cuja existência tem de ser levada em conta em um 

levantamento da história de leitura da poesia barroca brasileira. 

Mesmo com alguma limitação advinda de não ser por meio da recensio e da 

análise do conjunto global das edições amostrais da poesia seiscentista distribuída por 

editoras, uma compreensão das antologias eleitas para estudo permite reflexão sobre 

como tem sido lida a poesia barroca brasileira. A imagem de Gregório de Matos na 

cultura literária brasileira, além de ser autoral é também biográfica, devido ao trabalho de 

organização, editoração, apresentação e comentário em florilégios comercializados após 

ser instaurado como autor via atribuição oral e ser reafirmado como literato em códices 

manuscritos. As capas, os textos de apresentação, os prefácios, os posfácios, as notas 

integrantes de antologias permitem pensar uma imagem de um poeta em devir. ^ 

Em Hansen e Moreira (2013), encontra-se a conjugação dos estudos de estética 

da recepção de Hans Robert Juass e de literatura do medievo de Paul Zumthor. A 

abordagem dos estudiosos ocorre de modo a fazer unitário indicar a relação de ser 

Gregório de Matos um poeta em devir com a noção de ser o intérprete-leitor 

fenomelogicamente o autor como aquele responsável por fazer uma obra existir. De Paul 

Zumthor, toma-se como coerente a noção de movência indicada por Hansen e Moreira 

(2013) como pertinente para pensar a circulação, produção e recepção de poemas para-

pela leitura oral performática. Mesmo sendo já outra a cena a das antologias estudadas, 

que não a medieval, embora haja medievalismo no barroco ibérico transplantado para a 

América portuguesa, esse dispositivo enunciativo-bibliográfico de leituras faz recuperar-

oferecer esse potencial aos leitores de recriar o texto em margem de movência quando da 

leitura. A compreensão de haver, no tempo, a ocorrência de diferentes estados de obra, 

segundo as leituras dela praticadas, mantém sincronia tanto com o entendimento de ser o 

barroco uma tendência ao infinito, como observado por Gilles Deleuze (1991) na 
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infinitude dos números irracionais, da elipse barroca, da relação parte-todo das 

combinações aritméticas. O autor preconiza a noção de insurgimento de um neobarroco 

como ―emancipação da dissonância‖ em quebras do princípio da não contradição 

(DELEUZE, 1991, p. 126). O estudo está em intimidade com a abordagem da obra 

gregoriana como movência, tanto quanto está com considerá-la assim à luz da recepção 

antológica é coerente com a concepção de barroco como constante histórica. Nesta 

sumária síntese teórica, resta dizer que o antologismo participa do surgir e ressurgir do 

barroco na história humana tal como entendido por Eugênio D‘ors (1927, p. 65), como 

um eon: categoria com devir inscrito no tempo com historicidade e eternidade 

conjugadas. 

O artista e sua obra movem-se no tempo por meio da ação de editores em 

processo iniciado parcialmente como sendo um nome capaz de etiquetar a poesia barroca 

identificada pelo rótulo Gregório de Matos; até atingir a contemporaneidade, quando 

passa a ser legado artístico cultural e comercializado como produto editorial. A reflexão 

sobre o homem Gregório de Matos a partir de seletas orienta-se por esta hipótese, a de ser 

artista antológico desde a origem. O principal aspecto verificado no estudo da recepção 

da poesia seiscentista é o diálogo do antologista com sua época em associação com a 

leitura documentada por sua intervenção crítica. Quanto à determinação do corpus 

estudado, essa noção foi adotada como critério, por conseguinte, além de haver sofrido 

interferência de condicionantes práticas ligadas à viabilidade da pesquisa e à 

sistematização em tese, a delimitação do objeto de estudo obedeceu à regra de somente 

discutir seletas participantes da história de recepção gregoriana que efetivamente tenham 

operado ação editorial de influência-mediação na leitura dos poemas. Embora a mera 

compilação de poemas seja por si um discurso sobre o poeta; as antologias escolhidas 

apresentam elementos composicionais responsáveis por constituí-las como concretizações 

exegéticas que revelam a recepção da obra. Dos livros coletados, foram comentados os 

que operam  intervenções de mediação com potencial influência sobre a experiência 

estética leitora, mais além do que a simples reunião sob o crivo de um editor. 

Toma-se partido de uma concepção de história literária, para fazer valer a 

epígrafe de Walter Benjamin, no intuito não somente de confirmar paradigmas mas 

também de questionar sua validade para reforço revalidativo ou mesmo para 

reformulação (re)construtiva. As antologias apresentam o poeta como um jovem de 

posição, com espírito vívido a despertar sempre interesse pela espantosa vida
1
. As 

                                                           
1
 CALMON, Pedro. A vida espantosa de Gregório de Matos. Rio de Janeiro: Olympio, 1983. 
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diferentes mudanças de sua trajetória rendem mesmo romances pelos desdobramentos 

tradicionalmente registrados como histórico-biográficos; hoje já comprovados com 

documentos. Ademais, as idas e vindas da ascensão a jurista e a clérigo têm sido 

confirmadas pelo seu biógrafo historiador, Fernando da Rocha Peres, com variações que 

dão o sabor do Boca do inferno à vida de Gregório de Matos
2
; bem como romanceadas 

pelas narrativas históricas da musa praguejadora descrita pela pena de Ana Miranda
3
. 

Falta, diga-se desde já, levar ao público, por meio de seletas, as novidades biográficas 

capazes de fazer do poeta homem com imagem de intelectual civilizado de gabinete, 

homem de Estado.  

A reflexão, porém, tal como sistematizada, apenas toca nessa questão, posto o 

fato de atentar para o modo como é tratado o barroco na recepção da poesia gregoriana 

com adesão à visada apresentada no texto Dos ―poetas bizarros‖ a Hopkins (CAMPOS, 

1988). Augusto de Campos registra que ―a idéia do Barroco a-histórico, ou supra-

histórico, atuando como uma constante, para além dos limites do século XVII, pode ser 

discutível e induzir a excessos de barrocomania à Eugênio d‘Ors, mas é, sem dúvida, 

instigante, e se encaminha para uma visão mais geral e moderna da linguagem poética 

[...], rompendo a tradição da periodologia literária‖ (CAMPOS, 1988, p. 199). 

Desenvolve-se uma orientação, então, para o estudo com tomada de partido por essa 

posição, mas com a diplomacia de provar de tudo e reter o que há de melhor para 

apresentar-verificar a história de Gregório de Matos. A ideia de barroco como constante 

afinada à visão de sincronia de Haroldo de Campos, praticada na ensaística de Francisco 

Ivan da Silva (1994, 2005, 2009, 2013, 2014), guia a entrada nas antologias vertiginosas 

em seu número e em suas composições. Na polêmica sobre exclusividade no valor 

histórico em contraponto à centralização somente nas sincronias dos poetas e dos poemas, 

presente nos estudos do barroco de João Adolfo Hansen e Haroldo de Campos, preferiu-

se, sem desdém algum dos dois, aliás, com adesão, a ensaística de Francisco Ivan da Silva 

como um olhar de síntese para o barroco. O poeta pesquisador percebe e faz ver o caráter 

contrarreformista da poesia de Gregório de Matos e a reincidência do barroco como 

operação de linguagem em João Cabral, Jorge Luís Borges e Garcia Lorca. 

Para superar, ao menos parcialmente, a vertigem em que cai quem se depare com 

as seletas gregorianas, nem exclusivamente Haroldo de Campos, barroquizante crítico de 

                                                           
2
 PERES, Fernando da Rocha. Gregório de Mattos: o poeta devorador. Rio de Janeiro: Manati, 2004. 

3
 A autora escreveu um  romance histórico com base na biografia de Gregório e um, livro de questões 

históricas e ficcionais, quais sejam: MIRANDA, Ana. Musa praguejadora: a vida de Gregório de Matos. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Record, 2014; e MIRANDA, Ana. Boca do inferno: romance. São Paulo: Companhia 

das letras, 1989. 



19 
 

mil e um poetas em mesmo ensaio para sincronicidades de tese e de forma; nem Adolfo 

Hansen, insuperável inquisidor de precisões históricas deixam ver um caminho mais 

seguro do que a prosa poética de Francisco Ivan da Silva, na linha de d‘Ors, com 

liberdade criativa impulsionada por repertório literário. A abordagem desses 

pesquisadores coexiste na leitura das edições de livros gregorianos como uma iniciativa 

deste estudo, apresentando nisso já uma contribuição ao avanço do entendimento da 

crítica voltada ao poeta barroco. Opera-se uma procura por situar em colóquio, ainda que 

tácito, pela justaposição, as visadas desses autores, tidas como em contraste para uma 

compreensão de um desavisado que ponha o harmonizável em oposição. Adota-se, pois, 

como premissa, que a pesquisa de Ivan da Silva permite a um estudante situar em diálogo 

complementar os pressupostos de Hansen e Moreira (2013), discutidos para estudos das 

antologias, com a abordagem de Haroldo de Campos (1989) e Augusto de Campos 

(1988) ao legado barroco, embora se saiba das discussões públicas travadas pelos 

intelectuais.  

Ensina a ensaística de Francisco Ivan à crítica devota ao poeta barroco que 

somente existe o objeto de uma percepção não apenas em si, nem na historicidade, mas 

no sistema de relações que se estabeleça em torno dele. Pensa-se, a partir disso, em uma 

nova tese sobre o barroco de conciliações de circunscrição histórica com previsão de 

compreender o ressurgir do barroco. A ensaística de Francisco Ivan, ao pensar um 

Gregório de Matos não apenas poeta da Contrarreforma de Roma mas também do barroco 

sem ter pátria nem religião, está ao lado de Haroldo Campos e de Adolfo Hansen. 

Para ler o antologismo gregoriano, entendem-se as especificidades do barroco 

como estilo característico do Brasil-América, em consonância com a tese de ser Gregório 

de Matos não um protestador nacionalista avant la lettre, precursor de outros poetas para 

os quais progrediu a história, mas um artista lido e recriado por uma tradição inventiva da 

poesia brasileira. Disso decorre a breve demonstração de estar o barroco em Oswald de 

Andrade, como proposto pela crítica adotada para avaliar a prática de edição antológica 

dedicada ao poeta seiscentista, conforme consta do ensaio de Francisco Ivan da Silva 

(1994). Com isso, pratica-se a negação de uma história de cunho romântico com a tomada 

de partido da tese de perenidade do barroco. Se algum excesso há; advém mesmo do 

parâmetro que estabelece o limite anterior ao que é transbordamento, pois o alcance dos 

poetas em estabelecer relações permanece sempre além do limite de quem não o seja.  

A edição de João Adolfo Hansen e Marcello Moreira do Códice Asensio-Cunha 

de poemas gregorianos, em 2013, é incontornável para quem analise as edições da poesia 

brasileira seiscentista. A busca por uma filologia centrada na leitura a partir da 
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compreensão do período colonial gerou uma ampla discussão com o clímax da pesquisa 

acadêmica para descrição do sistema retórico de normas emuladas e das condições de 

controle político-policialesco e ideológico-religioso fundamentais para constituir a 

recepção da obra gregoriana. A ascensão de Hansen e Moreira (2013) com abordagem 

histórica de modo algum implica um ruir de Haroldo de Campos, como pode cogitar 

alguma ingenuidade estudantil. Tanto é, pois, impossível conhecer Gregório de Matos 

sem sua circunscrição advinda do discurso do historiador, quanto é impossível saber de 

um poeta se não for pelo falar de outro poeta, seja em seus versos de paródia-recriação 

seja em suas leituras de crítica-análise-relação. Quanto a esses feitos, Haroldo de 

Campos, em relação a Gregório de Matos, foi não somente combativo como também 

generoso em seu fazer crítico e poético, herdeiro ampliador do que é o ensaísmo de 

Francisco Ivan da Silva. 

O desenvolvimento dessa abordagem sustenta com dados analisados a tese de 

que o poeta barroco constitui-se como artista autor a partir do fazer antológico desde 

sempre. A simplicidade dessa assertiva mal esconde a complexidade de demonstrar, pois, 

que, do nascimento de seu discurso poético na colônia portuguesa à canonização na 

literatura brasileira, há um movimento histórico na obra de Gregório de Matos que se 

repete: a condução de sua obra da imensidão inapreensível ao unitário parcial. Desse 

processo de movência da obra em diferentes leituras, surgem ciclos de antologias.  

O primeiro ciclo é o do poeta de versos incomensuráveis recitados que tem parte 

de seus poemas copiados em folhas até serem reunidos em livros de mão com antologias 

manuscritas, junto com textos elaborados à moda de sua pena; para satisfazer leitores 

dependentes da memória e da cópia de escribas responsáveis pela tradição codicológica 

da poesia gregoriana estudada por Hansen e Moreira (2013). Depois, no segundo, o poeta 

de inumeráveis manuscritos tem poemas compilados de códices para divulgação 

amostral. No terceiro ciclo de antologias, reunidos para sanar a falta de uma totalidade 

responsável por tradição de obras completas gregorianas, há seletas advindas da Edição 

de Afrânio Peixoto com poemas censurados. No quarto ciclo antológico, ocorre a difusão 

sem corte censurador dos poemas barrocos em amostragens retiradas na edição de James 

Amado.  

Projeta-se, então, a partir do fato de haver a defesa de editoração manuscrito a 

manuscrito (HANSEN; MOREIRA, 2013), por adequação à compreensão acadêmica 

desses artefatos bibliográfico-culturais, a ocorrência de novo ciclo codicológico com 

orientação editorial de serem antologias. Trata-se, pois, de um retorno de Gregório de 

Matos à condição de autor de versos em número irredutível a uma só edição, desta feita, 
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na era da concorrência de mercado entre editoras. A interação existente nesses 

movimentos da história de leitura da poesia gregoriana com permanente fazer antológico 

é o cerne do observado sobre a recepção da poesia barroca. Da manuscritura amostral e 

das obras ditas completas, deriva a tradição antológica impressa da obra gregoriana em 

sua história de leitura com projeção de um fazer antológico derivado de possíveis futuras 

edições códice a códice dessa poesia. 

A demonstração mais clara dessa passagem do incomensurável oral ao parcial 

manuscrito, até incomensurável manuscrito, com paradas para o amostral antológico, até 

chegada ao amostral unitário de cada códice é o que se apresenta no estudo das antologias 

gregorianas. A fim de desenvolver essa abordagem, foram estabelecidas-enfrentadas a 

problemática, o objetivo, a questão e a hipótese a seguir. Mesmo frente às compreensões 

de Jauss (1971) – e em consonância com elas, de o leitor desempenhar papel ativo na 

recepção literária e de a literatura guardar autonomia frente ao esquema de produção-

reprodução-circulação de produtos para o mercado –, é possível pensar antologias como 

objetos mercadológicos com interferência potencial sobre a leitura literária. Em 

convivência com essa dualidade, a abordagem à prática antológica enfrenta a 

problemática de descrever a história da instauração de Gregório de Matos como autor 

via recepção poética cristalizada por publicações de antologias. A pesquisa possibilita o 

alcance do objetivo geral de compreender a recepção da obra do poeta baiano a partir da 

reflexão sobre diferentes concretizações de leitura promovidas-propiciadas por antologias 

com avanço à teoria da recepção estética como proposta de orientação teórica eficaz ao 

fazer antológico inspirada nas noções de ―horizonte de expectativa‖ e ―concretização 

literária‖ (JAUSS, 1979b).  

A partir da leitura do conjunto de antologias selecionadas, levantado a partir de 

coleta em livrarias, bibliotecas, é possível chegar a considerações teóricas sobre o fazer 

antológico segundo a prática de publicar seleções da obra de Gregório de Matos. Para 

tanto, parte-se da questão geral de como é a recepção da obra do escritor baiano 

seiscentista, documentada por antologistas, e da hipótese geral de que a elaboração de 

edições da obra gregoriana foi condicionada pelos determinantes históricos de cada época 

da recepção. Para verificação dessa hipótese, observa-se a atualidade das antologias 

frente ao horizonte de leitura do legado gregoriano, propiciado pelo fazer poético quando 

do lançamento da publicação, assim como pelos atuais pressupostos teóricos de estudos 

das artes do século XVII e pela fortuna crítica dedicada às letras seiscentistas. Esses 

tópicos gerais, objetivo, hipótese e questão, são responsáveis por nortear o 

desenvolvimento dos capítulos resultantes do estudo do trabalho nunca renunciado na 
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história do Brasil de alguém se dedicar a selecionar-copiar-imprimir para fazer 

permanecer a obra de um homem que nunca renunciou à poesia. 

A vertigem das antologias reafirma a importância da história da literatura ao 

buscar fazer revisão do julgamento do legado poético em diferentes épocas conforme 

mudem as circunstâncias sociais de cada tempo e a possibilidade de compreensão da obra 

de Gregório de Matos. O levantamento da história da leitura da obra gregoriana nega 

pragmatismo mecanicista do historicismo literário, engendrado ao fundir história literária 

com história geral, de modo a estaticamente cristalizar autores e obras em cânone firmado 

segundo critérios relacionados com condições históricas determinadas de modo estanque.  

No campo da literatura, não é o Brasil subdesenvolvido como o é para os índices 

de desenvolvimento humano e de qualidade de vida, o país tem a constância do carnaval 

de Gregório de Matos a congregar plural e elevada poesia editada e reeditada. O fato de a 

condição política colonial e econômica subdesenvolvida ser incapazes de determinar o 

grau de elaboração poética operada pela atividade intelectual é derivado da própria 

natureza do discurso poético. A coletividade de poetas e o literato Gregório de Matos 

manifestam-se abstrata e indeterminadamente com sua poesia deslocada do poder. Com a 

indeterminação da autoria, o discurso poético é descentralizado, mesmo relacionado com 

um homem do Estado, mesmo com seu nome em composições ajustadas à ordem 

instaurada.  

O anonimato garante diferenciação do discurso do poder e ainda do discurso da 

arte a serviço do poder, mesmo com a obra atribuída a seu nome tendo operado efeito 

moralizante similar, na cena primeira, ao buscado pelos documentos dos dirigentes da 

colônia, ao atuarem em lugar certo e determinado, via cartas e atas da Câmara do Senado. 

Disso resulta que não é por via de justaposição da história social e econômica, senão 

acessoriamente, que se há de construir uma história literária a fazer jus à condição de 

elevação da poesia em relação aos discursos mecanicistas, condicionadores, 

manipuladores ajustados à ordem de subdesenvolvimento de colonizar povos para 

engrandecimento de homens pertencentes a outros povos. A abordagem assim dirigida 

conta com quadro bibliográfico citado diretamente ao longo da discussão, mas há ainda 

um conjunto de textos relacionados com a reflexão sobre o antologismo dedicado a 

Gregório de Matos com os quais o estudo dialoga, embora sem citação direta. 

Para a leitura das capas, na composição da primeira seção, os ensinos de 

Décio Pignatari (1968) sobre a teoria semiótica registrados no livro Informação. 

Linguagem. Comunicação auxiliaram a pesquisa de compreensão do antologismo 

dedicado ao poeta Gregório de Matos. As abordagens didáticas de Pignatari (1987) 
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presentes em Semiótica e literatura permitem uma compreensão mais ampla do que a da 

descrição gráfica dos projetos visuais. Para a leitura do primeiro elemento de revelação 

da recepção da obra gregoriana a cada publicação de florilégios de seus poemas, o 

procedimento de ordenação sintática de elementos visuais é estudado com auxílio nos 

aprendizados promovidos pelo estudo dos livros do intelectual estudioso dos Papéis 

coligidos de Charles Sanders Peirce. Pignatari pesquisa os escritos publicados pela 

universidade de Harvard, entre 1938 e 1951, a fim de divulgar a semiótica do estudioso 

americano com sua compreensão da existência de um pensamento não verbal.  

Para o entendimento da cena literária de estabelecimento do horizonte de 

expectativa da época posterior aos anos 1920, principalmente em se tratando da segunda 

seção, foi fundamental a convivência de coorientação durante os cursos do professor 

Kenneth David Jackson, da Universidade de Yale. Foram de grande valia, para a crítica à 

recepção da poesia gregoriana, os ensinos do autor de A prosa Vanguardista na literatura 

brasileira: Oswald de Andrade (1978), tradução de Serafim Ponte Grande, Seraphin 

Grosse Pointe (1979), e bibliografista de O perfeito cozinheiro das almas deste mundo: 

Oswald de Andrade (2014). O estudioso pioneiro e atual do modernismo inspirou a 

direção da pesquisa não somente pela prática crítica de estudos como Novas receitas da 

cozinha canibal. O manifesto antropófago hoje (JACKSON, 2011) a pensar a 

antropofagia hoje com Oswald de Andrade em cena ou como Patrícia Galvão e o 

Realismo-Social brasileiro dos anos 30 (JACKSON, 1987), cujo interesse crítico 

ampliou-se para ação tradutória em Industrial Park (JACKSON, 1993) com autoria de 

Afterward para a tradução conjunta com Elizabeth Jackson. Também por sua prática de 

editar antologias como Bibliografia e antologia crítica das vanguardas literárias: Brasil 

(JACKSON, 1998) e a Oxford Anthology of Brazilian Short Story (JACKSON, 2006); o 

brasilianista americano inspirou o desenvolvimento de A vertigem das antologias.  

Orientam a tese, desde seu projeto de concepção, destinado do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, os estudos de Hans Robert Jauss. As publicações O prazer estético e as 

experiências fundamentais da poiesis, aisthesis e katharsis (JAUSS, 1979a); Estética da 

recepção: colocações gerais (JAUSS, 1979b) e A literatura como desafio à ciência 

literária (JAUSS, 1971) auxiliaram a pensar a recepção dos antologistas da poesia de 

Gregório de Matos. Também as considerações do pesquisador alemão registradas nos 

textos An interview with Hans Robert Jauss (JAUSS, 1979c); Interview/Hans Robert 

Jauss (JAUSS, 1975); L’esthétique de la réception: une méthode partielle (JAUSS, 1978) 

e. The identity of the poetic text in the changing horizon of understanding (JAUSS, 2001) 
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permitiram encontrar base teórica para compreender a história de recepção da poesia 

gregoriana documentada em antologias. 

A reconstrução da recepção da obra gregoriana documentada em seletas tem um 

caráter de pesquisa de campo. A pesquisa parte de uma coleta de publicações disponíveis 

em livrarias e em bibliotecas para atingir trabalho com aspecto de investigação teórico-

bibliográfica. Além disso, efetiva aproximação de leituras de História do Brasil, de Teoria 

Literária e da fortuna crítica de Gregório de Matos, consoante é salutar para estudo da 

experiência estética. As edições nas quais mais se demora a abordagem da recepção 

poética do barroco são aquelas nas quais se verifica exegese de concretização de leitura, 

critério também de seleção das obras eleitas como corpus. A investigação adequa-se a um 

dos campos de pesquisa (The hermeneutics, history, and theory of reception of 

literature
4
) entre os apresentados por Jauss (1979b, p. 94) em entrevista concedida a Rien 

T. Segers. Trata-se de um dos eixos temáticos a que se dedicara durante anos no 

programa de pós-graduação da  Constance Literary School. A vertigem das antologias 

consiste em participação nas ―analysis of the processes of reception in their historical 

context (also between national literatures)
5
‖ e na construção de uma ―history of aesthetic 

experience (in functions of poiesis, aisthesis and catharsis)
6
‖ (JAUSS, 1979b, p. 94) da 

literatura brasileira, trabalho associado a dois tópicos daquele campo de estudo do 

programa de investigação do pesquisador alemão. 

As seções são guiadas por considerações sobre a natureza e a composição de 

antologias, objeto editorial duplamente autoral com as funções sociais de atuar sobre 

cânone de modo a inserir autor ou autores; estabelecer cânone de certa época; reunir 

obras canônicas segundo certo tema ou certo gênero; oferecer ensino; divulgar crítica. 

Após esta seção introdutória, a seção 2, Mirada nas capas das antologias da poesia de 

Gregório de Matos como lugar de memória da recepção poética, parte da leitura da 

Antologia Hispano-Brasileira como seleta prototípica em sua organização formal e em 

seu alcance crítico para lançar um olhar sobre uma lista de capas antológicas a fim de 

mostrar como o poeta e sua obra estão representados imageticamente. A seção 3, A 

História inicial da recepção da poesia de Gregório de Matos, traça uma discussão sobre 

como ocorre o fato de um poeta emergir de antologias manuscritas para circular por meio 

de editoras. Para tanto, analisa duas antologias fundacionais da tradição Gregório de 

                                                           
4
 A hermenêutica, a história, e a teoria da recepção (tradução do autor). 

5
 análises dos processos de recepção no seu contexto histórico, inclusive entre literaturas nacionais 

(tradução do autor). 
6
 história da experiência estética, em função das categorias de poiesis, aisthesis e catharsis (tradução do 

autor). 
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Matos com atenção à representatividade autoral de o poeta figurar entre os autores cujas 

obras foram selecionadas por Francisco Adolfo de Varnhagen, em 1850. Além disso, 

dedica espaço à abordagem da relevância crítico-literária do levantamento de dados da 

linguagem da obra gregoriana tal como editada por Segismundo Spina, em 1946. A seção 

4, A recepção recente da poesia de Gregório de Matos, debate as edições difusoras da 

poesia do barroco ao mostrar um autor sob a tempestade em época de sátiras diretas na 

edição da Crônica do viver baiano seiscentista, editada por James Amado, em 1969. A 

referência aos sete volumes da Editora Janaína ocorre nas edições de Hélio Pólvora 

(1974), José Miguel Wisnik (1975), Fritz Teixeira de Salles (1975). Nas antologias 

contemporâneas, verifica-se a existência de um real poeta barroco no plano da literatura 

brasileira ao analisar seletas consolidadoras do poeta barroco do Brasil no mercado 

editorial com Segismundo Spina (1995), Gilfrancisco (1997), Higino Barros (2011), Iuri 

Pereira (2013). O cume do percurso de consolidação autoral de Gregório de Matos firma-

se com a publicação dos quatro volumes de Gregório de Matos – poemas atribuídos 

Códice Asensio-Cunha, conjuntamente com um quinto livro em mesma coleção 

denominado Para que todos entendais a poesia atribuída a Gregório de Matos Guerra – 

Letrados, manuscritos, retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e 

XVIII, os cinco sob a rubrica de João Adolfo Hansen e Marcello Moreira (2013). Ao 

término do percurso assim delineado, são apresentadas as Considerações Finais 

advindas da leitura da lista de livros da linha do tempo para começar a fazer compreender 

a quem deseje saber da história de leitura do poeta brasileiro. 
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2 MIRADA NAS CAPAS DAS ANTOLOGIAS DA POESIA DE GREGÓRIO DE 

MATOS COMO LUGAR DE MEMÓRIA DA RECEPÇÃO POÉTICA 

 

Qual é o lugar ocupado pelas antologias
7
 na recepção da obra de Gregório de 

Matos? A experiência de leitura da poesia do século XVII apresenta-se documentada em 

livros componentes de uma trajetória marcada por pontos cuja compreensão faz revelar 

um conjunto de exegeses responsáveis por ocupar um lugar de memória do processo de 

instauração de um poeta por meio das leituras de sua obra. A hipótese a ser verificada 

pelo exame inicial neste estudo é a de que o poeta satírico do recôncavo baiano sempre 

foi editado em livro de natureza antológica.  

Com base nas noções de recepção (como conjunto de leituras prévias 

contextualizadoras de uma nova leitura) e de concretização como leitura atual, assim 

como de horizonte de expectativa, esta seção apresenta a existência de paradigmas 

operados por antologistas na recepção da literatura barroca brasileira a partir de uma 

perspectiva da teoria da recepção de Hans Robert Jauss. Observar os elementos 

semióticos das capas das seletas permite perceber leituras operadas pelas instâncias 

editoriais da instauração do poeta e de sua obra nas comunidades de leitores. Com base 

em miradas críticas voltadas às capas antológicas, as páginas seguintes refletem sobre o 

fato de os elementos imagéticos constituírem-se como signos com potencial para 

instaurar uma representação do poeta, assim como dos poemas como outro signo a ser 

construído pelos leitores. 

A visada lançada sobre as capas de seletas gregorianas possibilita uma 

demonstração da tese organizada sob o título A vertigem das antologias. O ponto de vista 

guia da argumentação é o de que o processo de entrada de Gregório de Matos para o rol 

dos autores da literatura brasileira ocorre em ciclos antológicos. O primeiro ciclo é o do 

incomensurável ao amostral e compreende a passagem de ser Gregório de Matos 

oralmente atomizado plural autor responsável pelas práticas discursivas da Bahia do 

século XVII para se tornar poeta doutor copiado em antologias manuscritas nos séculos 

XVII e XVIII. O segundo ciclo é o do unitário ao exemplar, marcado pela saída de 

poemas desses manuscritos tidos como reuniões unitárias e amostrais para entrar em 

antologias do século XIX apresentadas como reuniões parciais quando os Parnasos e o 

Florilégio projetam Gregório de Matos para a história da leitura de poesia como escritor 

                                                           
7 Usam-se indistintamente os termos coleção, antologia, seleta, florilégio, para designar as publicações de 

recolhas da poesia gregoriana. 
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sempre lembrado. O terceiro ciclo cobre a reunião das chamadas obras completas 

organizadas por Afrânio Peixoto no século XX com censura da sátira e posterior seleção 

de mostra em antologias. O quarto ciclo antológico parte da reunião de obras por James 

Amado em 1969 sem corte de sátira (com levantamento em 21 manuscritos) e atinge 

novas reuniões antológicas (dos anos 1970 em diante). O quinto ciclo inicia-se com a 

edição de Um códice inédito por Fernando da Rocha Peres e Silvia La Regina no ano 

2000, prossegue com a edição do Códice Asensio-Cunha em 2013 por João Adolfo 

Hansen e Marcelo Moreira (2013). Esses dois pesquisadores fazem a defesa da 

necessidade de serem editados códice a códice os livros da obra gregoriana.  

O conhecimento dessas passagens do amostral para o unitário na prática 

antologista gregoriana faz surgir a projeção de haver uma interferência da discussão 

editorial-filológica de Hansen e Moreira a interferir no estado da obra de Gregório de 

Matos com influência nas edições antológicas do século XXI. O olhar de compreensão 

das capas das antologias de recepção da poesia de Gregório de Matos é oportunidade para 

iniciar debate sobre fato de que, em toda a história de leitura da poesia gregoriana, o 

transcurso do global ao amostral para o unitário se faz presente com diferentes 

representações do poeta e de sua obra. 

 

2.1 Da Antologia hispano-brasileira à Pequena biblioteca da literatura brasileira 

 

Para o desenvolvimento desta subseção, adota-se a opção de se iniciar pela 

descrição da Antologia hispano-brasileira, organizada por Francisco Ivan da Silva e 

Carmen Comino (IVAN DA SILVA, 2014) como publicação paradigmática para orientar 

o trabalho de antologistas e de capistas de seletas quanto à intervenção crítico-criativa 

que a leitura concretizada pelo livro realiza na recepção das obras reunidas pelo 

florilégio. O desenvolvimento ocorre a partir de conjunto de considerações sobre uma 

lista de capas como textos imagéticos a configurarem por si mesmos a recepção da obra 

gregoriana como leituras gráficas concretizadas em diferentes seletas. Para tanto, foram 

escolhidos onze projetos de releitura visual e de apresentação de seletas gregorianas 

como corpus, de forma a ser construída, então, uma linha do tempo do design de 

representação da poesia gregoriana. A fim de inspirar a reflexão advinda de uma mirada 

sobre as capas antológicas para situar-lhes o lugar de crítica-recepção da poesia de 

Gregório de Matos em antologias, o estudo Gregório de Matos e o século XVII de 

Francisco Ivan da Silva, elaborado para ser um dos Ensaios para um concerto barroco 

(2013); assim como os artigos de Silvana Serrani, Antologia: escrita compilada, discurso 
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e capital simbólico (2008) e Poesia Ibero-americana: citações e representações do 

Modernismo em antologias (2001), elaborados como pesquisa do fazer antológico, são 

referências úteis para entender a presença do poeta e de sua poesia em capas antológicas.  

Desde a era da sociedade colonial à contemporaneidade atual, Gregório de 

Matos ocupa uma posição de polêmica na história da literatura brasileira, por isso pode-se 

inferir que foi por meio de controvérsias que sua história no antologismo nacional tenha 

sido instituída. Como um reflexo de seu original discurso de riso inevitável pela corrosão 

do tecido social operada pelo poeta no século XVII, sua voz ecoa pela Bahia, capital do 

Estado do Estado do Brasil, antes de serem seus versos cristalizados em livros para fazer 

gerações conhecerem o artista autoidentificado em estrofes como cortejado por 

entendidos, seguido por nobres, mas odiado por canalhas e motejado por néscios. Mesmo 

não mais em performances de recitação-leitura, ocorridas na Salvador colonial, agora já 

em antologias editoriais, os versos dramático-teatrais gregorianos fazem tremer bocas, 

―ardem, combatem e atormentam‖ gerações de leitores (IVAN DA SILVA, 2013, p. 271). 

As antologias podem propiciar essa experiência de leitura pela recontextualização dos 

textos na leitura antológica apresentada desde a capa para fruição-mediação dos leitores. 

Conceber as antologias como discurso destinado a intervir na compreensão fruidora da 

poesia gregoriana permite entender o funcionamento desse gênero de livro, assim como 

identificar seu lugar na inserção do poeta seiscentista na história de leitura da poesia 

vernácula. 

Como orientação para descrever o lugar de memória da recepção da poesia de 

Gregório de Matos, uma prévia descrição da Antologia Hispano-Brasileira serve de 

parâmetro para, por analogia, tornar mais clara a direção escolhida para pensar as capas 

de seletas da poesia barroca. A publicação bilíngue organizada pela professora Carmen 

M. Comino e pelo pesquisador Francisco Ivan da Silva, em 2014, é evento situado no 

contexto investigativo e institucional do estudo do fazer antológico do legado seiscentista 

brasileiro. O lançamento ao público torna a temporalidade dos textos refundada ao 

recontextualizar os poemas devido à sua reunião conjunta pelo nexo de serem todos 

resultantes do procedimento de retomada intertextual da poesia de Góngora. Uma 

descrição analítico-interpretativa da capa permite uma comparação, implícita pela 

justaposição temática, com antologias gregorianas para fazer pensar similitudes e 

diferenciações em relação aos projetos gráficos de apresentação-representação da poesia 

da era colonial. 

Com o livro publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as 

obras compiladas passam a ser re-histocizadas como um novo capítulo para sua história 
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de leitura ao serem recebidas sob a ótica de um elo que as une, embora sejam de autores 

diferentes. O nexo histórico, temático e procedimental estabelecido-explicitado pela 

antologia está já na capa de atualização da leitura dos poemas, representada na 

composição empregada como solução gráfica para apresentar os textos. Trata-se de uma 

antologia prototípica, no sentido de trazer em si um conjunto de aspectos responsável por 

fazê-la instrumento de eficaz inserção na história de leitura da poesia compilada com a 

eficácia de ser criativamente concretizadora das intenções intentadas de divulgar a obra 

poética dos autores, sob a orientação crítica desenvolvida pelo fazer acadêmico com tese 

fundamental de haver uma perenidade da arte barroca em diferentes poéticas. Os 

elementos integrantes do livro permitem inferir orientações gerais para a construção de 

análise de antologias quanto a seu pleno alcance de intervenção na recepção das obras 

reunidas.  

Os critérios de seleção da mostra poética editada guiam a determinação das 

obras reunidas por operarem todas elas uma recepção estética da poesia de Dom Luís de 

Góngora. Trata-se de uma antologia poética bilíngue com textos em prosa acrescidos aos 

textos em verso, organizada para compartilhamento de vivência de leitor de poesia 

experiente a fim de mediar a fruição da poesia espanhola do século XX. Os leitores para 

os quais se destina a publicação são explicitados como aqueles que amam poesia, mas se 

pode bem inferir uma ação didática de fazer entender o processo de leitura, de tradução e 

de edição poética como atos mediadores poeticamente organizados em uma prosa de 

sintaxe envolvente para seduzir o público a querer ir além de cada elemento 

composicional, caso comecem a ler pela capa, pela orelha, pela quarta capa. Os elementos 

composicionais integrantes do objeto editorial (capa, orelhas, prefácio, notas biográficas, 

textos selecionados, imagens orientações críticas) estão todos concatenados entre si.  

A verificação de nexo entre os elementos composicionais é explícita no texto de 

introdução, uma abordagem teórico-reflexivo-poética dos textos selecionados com força 

para conduzir leitores a aprender a ler os poemas e os ensaios reunidos no livro. A edição 

tem potencialidade de intervir na relação autor-obra-cânone de modo inovador, devido a 

sua atualidade quando da publicação de atualização de leitura das obras selecionadas. Por 

certo, há de permanecer atual a edição barroca de obras da Geração de 27 em reunião de 

poemas com textos de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e 

Augusto dos Anjos quando de sucessivas análises que tal obra venha a receber em 

pesquisas do antologismo na literatura brasileira, dado o pioneirismo e a consistência do 

levanto da mostra poética a partir do conjunto das obras completas dos autores editados. 

Observar esses aspectos em antologias permite verificar se elas são qualitativamente 
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prototípicas quanto à grande amplitude que o objeto editorial antológico detém 

potencialmente. Esse será o tema da próxima seção que tem nesta uma abertura por via da 

leitura das capas por elas mesmas como construções comunicativas autônomas. 

Desde a capa, a publicação gera as condições singulares de leitura, propiciadas 

pela edição resultante de pesquisa acadêmica e de fruição poética, de serem os poemas 

reatualizados pela reunião dos textos e pela configuração do livro de modo a interferir de 

forma mediadora na fruição poética do público leitor. O livro é exibido com a seguinte 

organização verbo-visual, conforme Figura 1: 

 

Figura 1 – Capa da Antologia poética hispano-brasileira com execução de Fabrício Ribeiro e idealização 

de Francisco Ivan. 

 
Fonte: Comino e Ivan da Silva (2014)  

 

De modo algum o leitor fica às cegas ao tentar entender a capa, nem mesmo ofuscado 

pela solução gráfica, adotada para apresentar os poetas, pois a representação semiótica – 

do livro como um todo, dos autores e da seleção – está explicada verbalmente para 

entendimento do público já na prosa poética da orelha. Sobre o mesmo espaço, como 

extensão da capa, a orelha leva os apreciadores do projeto antológico a captar o nexo 

histórico, estético, temático e procedimental da concretização dos antologistas 
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semioticamente representado pela capa, conforme pode ser compreendido pela leitura do 

seguinte excerto da orelha do livro:  

 

No corpo desta antologia há um espírito; o espírito barroco; o espírito 

de Dom Luis de Góngora; o espírito da literatura; o espírito que revoa 

sobre tantas sombras entre os rumores da poesia de Góngora. Ou para 

estar mais de acordo com o projeto gráfico que ilustra a capa desta 

mesma antologia: Góngora como um touro – corpo – sol –  está diante 

dessa constelação de poetas, constelação taurina/barroca, iluminando-a 

e dourando-a com sua luz. Luz testuz. A poesia de Góngora iluminou 

com luz astral e infinita os caminhos dos poetas de Geração de 27 

naquele momento crítico da poesia espanhola, quando desde os 

primeiros anos do Século XX e por ocasião das comemorações, em 

1927, do terceiro centenário da morte de Dom Luis de Góngora fora 

possível avaliar e obter um parâmetro das descobertas e investigações 

que colocaram o poeta do Século de Ouro espanhol no lugar merecido 

na modernidade literária. Nesse tempo a situação do povo espanhol 

também era crítica; esse momento da vida na Espanha foi crítico; a 

Espanha estava tumultuada de tantos obscuros crimes... (COMINO; 

IVAN DA SILVA, 2014). 

 

A nota de apresentação inicial do livro com essa descrição da sincronia poética do artista 

barroco com os modernistas, além de explicitar as condições históricas de composição da 

poesia de Góngora em nexo com sua recepção estética na poética dos autores de 27, 

preconiza uma tradição gongórica de poetas, ―poetas que formam uma verdadeira 

constelação‖, ―constelação taurina de poesia‖, cuja característica mais reveladora é o 

moderno resgate do poeta barroco.  

A antologia é resultado da investigação sobre Góngora que constata o fato de o 

poeta barroco estar vivo no céu dos poetas de uma descendência extensiva a artistas de 

vida posterior à dos espanhóis reunidos no início do século XX. O manual de ensino do 

amor à leitura apaixonada de poesia faz homenagem à memória de Ignácio Sánchez 

Mejínas, toureiro poeta financiador da celebração gongórica dos intelectuais reunidos em 

1927 para celebrar Góngora no ateneu de Sevilla, congregados no suplemento literário 

Verso e Prosa. Poetas cantadores da tourada, tema barroco, os literatos da Geração de 27 

compõem uma ―verdadeira constelação taurina no universo dos escritores da 

Modernidade‖ (IVAN DA SILVA, 2014, p. 5). A polissemia do signo verbo-fotográfico 

de exibição simbólica do livro ao público é decifrada na prosa poética do ensaio de 

abertura de entendimento do corpus literário e ensaístico reunido. 

A capa acompanha a prototipicidade qualitativa da antologia, no sentido de ser 

do mais amplo alcance que possa atingir um elemento semiótico de comunicação desse 

gênero. Sendo uma foto seu principal elemento composicional, deixa a imagem da 

constelação de Touro de ser representação icônico-referencial para ser metáfora de um 
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conjunto de poetas a representá-los. Os intelectuais espanhóis estavam em reunião 

fraterna pela retomada do poeta seiscentista a tematizar em versos a constelação, sob o 

apoio do toureiro a auxiliar o Grupo de 27. A composição gráfica, associada com a 

intepretação contida na antologia, indica o funcionamento do gênero editorial 

eficazmente constatável no exame da antologia bilíngue em sua participação na 

construção de leitores. Pode-se dizer da reunião de versos barrocos que, ao reapresentar 

de modo reformulador o legado poético da geração artística espanhola, o livro 

reconfigura a literatura nacional para a comunidade de leitores de poesia, pois efetiva o 

potencial de ruptura de fronteiras político-cronológicas próprio das edições bilíngues 

(SERRANI, 2008b).  

A capa idealizada pelo antologista materializa em si a recontextualização da 

poesia espanhola em harmonia com o fato de, longe de ser fruto de vã solicitude, a 

publicação representada pela capa conjugar dois pesquisadores da poesia barroca. O 

gradiente ao fundo – do azul anil ao negro –destaca a frente composta por imagens de 

estrelas didaticamente situadas por linhas para formar a constelação taurina que, na 

amplidão espacial, guarda harmonia com o anúncio do antologista: ―temos aqui uma 

constelação taurina de poetas‖, responsáveis por recepção estética da obra de um poeta, 

―Góngora é o signo brilhante que ilumina a geração de 27‖ (IVAN DA SILVA, 2014).  

Considerada na recepção da seleta a proatividade do leitor para promover a si o 

acréscimo do aprendizado necessário para compreender a obra, o livro trata de ―uma 

constelação de poetas, uma constelação taurina de poetas‖, o que pode bem levar o 

público a ir além do dado revelado, a partir da concretização de leitura operada por via da 

pesquisa de Francisco Ivan (2014) em sua edição de diálogo com o passado de 

composição e com o presente de leitura. A imagem de constelação serve de contexto para 

a escolha dos poemas por se associar ainda com o poema gongórico Soledades (Era del 

año la estación florida / en que el mentido robador de Europa / -media luna las armas de 

su frente, / y el Sol todos los rayos de su pelo-, / luciente honor del cielo, / en campos de 

zafiro pace estrellas;), em um sopro de poesia que pode sentir o leitor, conforme já 

conheça ou busque conhecer a poesia de Góngora, sem maiores esforços, posto não ser 

hermética a capa, mas passível de ter sentidos acrescidos pela leitura dos primeiros versos 

do mais conhecido dos poemas do poeta seiscentista homenageado pela Geração de 27.  

Mirar a capa implica perceber que o projeto prototípico da antologia – em seu 

alcance de demarcar um ponto indemovível na história de leitura da poesia hispano-

brasileira, original mesmo nessa concepção de fusão – leva o leitor do discurso do 

antologista a vincular o uso da língua espanhola pela Geração de 27 à história de leitura 
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da poesia do barroco espanhol. À reunião antológica subjaz uma concepção de língua 

como matéria de trabalho criativo no contexto sócio-histórico, cuja descoberta-construção 

de sentidos advindos da comunicação poética o crítico antologista deseja compartilhar 

com leitores brasileiros, do que a capa é uma representação semiótica (dessa concepção  e 

do compartilhamento). Os poetas do século XX  recebem uma contextualização para sua 

obra reforçada pela proximidade de seus poemas em um mesmo livro, por suas fotos 

acompanhadas de notas biográficas e pelas reflexões em prosa de Dámaso Alonso, 

Federico García Lorca, assim como pela introdução do livro antológico, publicada com o 

título Antologia da generación del 27, tradução bilíngue – relação com autores 

brasileiros. A relação com autores brasileiros é evidência de se tratar de um trabalho 

multicultural resultante da leitura da poesia espanhola modernista coletada para compor o 

livro.  

A poesia põe poetas e textos em plano de temporalidade diverso do da 

cronologia histórica. A sincronicidade ocorre tanto por meio da concretização de leituras 

integrantes da recepção gongórica quanto por intermédio da leitura operada pelos 

antologistas do século XXI em relação à poesia do século XX. A reunião Hispano-

Brasileira de poetas traz diálogo para apresentar textos traduzidos sem deixar de pôr em 

―evidência a origem estrangeira intercultural, interlingual e intertemporal dos textos‖ 

(SERRANI, 2008a, p. 275) como é próprio de uma edição eficaz em seus propósitos de 

compartilhamento-mediação da fruição poética. Como antologia da invenção criativa de 

retomada do barroco, a seleta organizada por Francisco Ivan da Silva é prática uníssona 

com a defesa de Haroldo de Campos de haver a carência de uma Antologia da Poesia 

Brasileira de Invenção discutida em seu ensaio Poética sincrônica (CAMPOS, 1975B, p. 

208). Leitor de Ezra Pound em ABC da literatura, antologia crítica a funcionar como 

―guia para leitura criativa‖ nos termos defendidos pelo ensaio de Haroldo de Campos. O 

crítico paulista defende a necessidade de instauração de uma abordagem de ―poética 

sincrônica‖ de caráter estético-criativo para dialogar com o estudo diacrônico de nota 

característica histórica. Exatamente a conjugação de passado e presente está na recepção 

da poesia hispano-brasileira praticada por Francisco Ivan da Silva (2014). 

A capa é síntese intersemiótica da contribuição à memória poética da Geração de 

27, ampliada em livro inovador com atenção à comunicação poética entre gerações já 

pela perífrase de inspiração em Góngora, o emprego da expressão uma ―geração taurina‖ 

para designar os poetas modernistas espanhóis. A acuidade intelectual do antologista 

interfere na formação dos leitores, pois permite o contato com os poemas reunidos com 

apreciação da recepção estética da poesia barroca e proporciona um encontro 
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significativo do público com a arte. Conforme o ocorrido com a capa constelar, o 

desejável, então, aos diversos pontos de história de leitura da poesia gregoriana é que 

façam sua linha do tempo ser marcada por renovação já desde os textos imagéticos de 

apresentação das diversas seleções editoriais efetivadas. 

Esse preâmbulo à mirada das capas de antologias gregorianas serve para 

descrever o lugar de memória da recepção responsável por situar o poeta na história de 

leitura da poesia brasileira. Para esta reflexão sobre o devir do barroco brasileiro, lança-se 

uma visada sobre as capas como espaço privilegiado de contextualização dos conjuntos 

de poemas lançados à apreciação dos leitores. Os manuscritos de poesias gregorianas 

compiladas por escribas nos séculos XVII e XVIII são antologias com mostra de textos 

de um poeta responsável autoral por um legado poético recitado de memória pela 

sociedade de leitores instituída na cidade de Salvador. 

A seguinte composição imagética representa o poeta e sua obra a ser apreciados 

pelo detentor do livro de mão do primeiro ciclo antológico do barroco brasileiro. Tal 

ilustração é exemplo de procedimento similar de fazer da composição imagética 

representação semiótica da obra e do poeta apresentados ao público semelhante à operada 

pela Antologia hispano-brasileira por meio de sua capa. 
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Figura 2 – Taboada (índice) do Códice 3576 

 
Fonte: Peres (1983, p. 30) 

 

 

A ilustração de manuscrito singular, de um momento de inexistência da 

produção em série no território brasileiro, remonta a um tempo em que o poeta não é 

visto por escribas como um degenerado ―Boca infernal‖, discriminado socialmente, mas 

como um doutor poeta renomado com sua vida dedicada à poesia: ―Gregório de Matos 

inaugura a poesia do povo brasileiro – biografia? Vida e Morte? A biografia de um poeta 

do porte de Gregório de Matos já aparece em todo seu tempo e espaço escrita nas 

entrelinhas de sua Obra‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 65). Sob essa ótica, não somente 

sua poesia liga-se com sua vida mas também os adornos exuberantes e a nomeação do 

poeta são indícios de uma vida com usufruto de elevada respeitabilidade pessoal e 

artística. O manuscrito é de poesia de uma ―época chamada Gregório de Matos‖, o 

Doutor Gregório de Matos e Guerra, artista de grande dignidade, portanto, tal como 

merece, sua obra foi compilada em antologias cuidadosamente montadas desde as 
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ilustrações. Com isso, o poeta tem um conjunto de suas belas flores-poemas, de seus 

cantos, reunidos sob ordem indicada em índice, o que pode levar o leitor a reconstruir 

para si representação da natureza do livro segundo a concretização de leitura com juízo 

de valor semioticamente ilustrado na obra manuscrita. 

Os livros de mão da tradição Gregório de Matos não recebiam capas com a 

funcionalidade comunicativa tal como as dos livros atuais, mas com a função primordial 

de cobertura, recorrentemente feitas em couro para proteger as páginas. Os escribas-

editores, porém,  não desdenharam do poder estético e comunicativo das imagens para 

compor livros. A exuberância da linguagem empregada para a elaboração dos poemas 

está já no índice com composição visual tomada neste estudo como elemento a funcionar 

como as capas antológicas, no sentido de ser também uma apresentação imagética inicial 

dos poetas. O florilégio manuscrito recebe ilustração metafórico-metonímica do canto 

criativo contido em versos compilados em cena histórica de prática discursiva 

responsável por tematização de aspectos da vida em âmbito religioso, político, amoroso, 

sexual, jurídico e filosófico. Ademais, a composição verbo-visual passível de efetuar uma 

contextualização dos poemas ocupa função de indicar o aspecto formal dos poemas e a 

natureza editorial do livro antes de os leitores poderem apreciar a representação poética 

dos temas sociais cristalizados em versos como efeitos de tanta relevância quanto à forma 

dada aos textos. 

A capa-índice indica ao leitor a natureza da obra a ser fruída como exuberante-

teatral e o gênero de livro a ser lido em uma encenação inicial de serem poemas 

compostos com trabalho de elaboração do significante em mesma medida de importância 

que se possa atribuir aos significados. Os poemas a ser apreciados estão em consonância 

com o horizonte de expectativa referente à sua forma exuberante, é hipótese constituível 

pelos leitores via representação da obra oferecida por meio da conjunção de aves em 

canto, formas de geometria simétricas, flores em equilíbrio instável e informações 

verbais. O texto imagético está em antologia poética que documenta a respeitabilidade de 

um poeta com obras apresentadas sob a prerrogativa de ser um ―Doutor‖ o seu autor. A 

história de leitura antológica guardara assim um lugar de alta consideração para o artista 

responsável autoral pela poesia barroca seiscentista, pode-se ver, mas não constituiria isso 

um paradigma inflexível seguido por antologistas para apresentar o poeta pelo nome, nem 

se instauraria assim um modo de representar artística e significativamente a poesia 

gregoriana a ser criativamente elevado por capistas ao reapresentarem o poeta consoante 

novas expectativas em novos contextos. As flores plantadas por Gregório de Matos e os 

arranjos atribuídos a seu nome, no códice 3576, vão ao público com composição que já é 
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uma forma de concretização de exegese para iniciação do usufruto do prazer dos textos, 

oferecida aos leitores para apreciar os versos compilados.  

O primeiro ciclo de representação imagética da poesia gregoriana, a era da 

conversão de folhas volantes e da prática oral em manuscritos, documenta um poeta 

Doutor autor de número de composições incomensurável, representado com exuberância 

floral como uma continuidade de uma tradição em matéria de antologia e da manuscritura 

e com início de um traço paradigmático para as seletas da imprensa. Não obstante papiros 

indiquem ser Aminta, de vida provavelmente na segunda metade do século II a.C, quem 

tenha sido o primeiro antologista grego; Meleagro de Gadara, poeta do século I a.C, com 

emprego de nomes de flores e de arbustos para homenagear os autores dos epigramas 

contemplados em sua recolha nomeada metaforicamente com título de Guirlanda, foi 

quem teve influência sobre a tradição de compilação de poesia grega com efeito sobre a 

Antologia Palatina e a posterior Antologia Grega (AMARAL, 2009). A imagem 

metafórica milenar de guirlanda é recuperada pela manuscritura seiscentista brasileira 

para representar as poesias gregorianas em homenagem semelhante à operada por 

Meleagro de Gadara. No nome da mais famosa antologia da literatura brasileira de 

retirada numerosa inicial da poesia barroca de manuscritos para ser editada impressa, o 

Florilégio da poesia brasileira de Francisco Adolfo de Varnhagen, está uma ressonância 

desse modo de denominar a compilação poética iniciado na Grécia.  

Os poemas gregorianos são editados por escribas com uma composição visual 

passível de ser interpretada como representação de que a reunião de textos compõe algo 

como  uma coleção de belas flores. Essa forma de representar os textos coletados em 

manuscritos advindos da prática oral da era colonial brasileira tem, por exemplo, 

ressonância na capa de Hélcio Deslandes para a antologia de Maria de Lourdes Teixeira 

na década de 1970. O capista estabelece um arranjo de flores como ponto de mais 

centralidade para a percepção no projeto gráfico do número dedicado a Gregório de 

Matos na coleção Memória literária publicada em coedição Melhoramentos-MEC. A 

sugestão de um vaso associa-se à ilustração de arranjo do códice manuscrito 3576 como 

que a delinear um pot-pourri com flores já sem a aparência de serem frescas, mas com 

vivacidade para dar beleza.  

As antologias inserem Gregório de Matos na história da leitura no Brasil não 

somente com o início da crítica biografista implementada no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro mas também com as chamadas antologias escolares. Um exemplo é 

a chamada Antologia nacional, organizada por Fausto Barreto e Carlos de Laet com 43 

edições entre 1895 e 1969, composta com a inclusão de um poema gregoriano. O poeta 
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barroco foi conhecido por gerações de leitores em formação pelos versos do texto 

iniciado por ―D‘estes que campam no mundo‖, mais conhecido pelo mote ―anjo bento‖. 

Os versos são de paródia bíblico-católica de clamar ao ―anjo bento‖ para satirizar homens 

sem engenho em suas letras, pessoas em busca de representação social pelas vestes, 

religiosos tidos como demagogos por seu discurso. A reunião de autores brasileiros e 

portugueses destinada ao ensino de língua materna apresenta o poeta seiscentista com 

verso de remissão a Deus para ironizar  sarcasticamente os tipos sociais em uma mostra 

reveladora da natureza da obra gregoriana aos leitores estudantis. Na atmosfera de 

proclamação da República sai um texto com possibilidade de ampliar o horizonte de 

expectativa da poesia gregoriana para além de leituras nacionalistas ou líricas pela 

sutileza da paródica remissão a Deus para realizar não uma bênção, embora ainda não 

sejam versos de tom praguejador, mas uma ironia. Assim era apresentado o livro ainda de 

nota romântico-nacionalista:  

 

Figura 3 – Capa e frontispício da Antologia Nacional organizada por Fausto Barreto e Carlos de Laet. 

 

 

 

Fonte: Barreto e Laet (1920) 
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A antologia nacional tem sua identidade visual marcada pela ação de um capista, mas seu 

frontispício investe em formas tipográficas para indicar inúmeras informações relativas 

ao livro, tal como os escribas do século XIX faziam, como é o caso das primeiras seletas 

a fazer circular Gregório de Matos impresso. O livro de destino escolar está no terceiro 

ciclo de antologismo gregoriano, ligado à reunião dos volumes reunidos por Afrânio 

Peixoto. 

Mais do que curadores de coleção textual luso-brasileira, Fausto Barreto e 

Carlos de Laet são professores a construir material didático, por isso é de finalidade além 

da de fruição desinteressada a exposição coletiva de escritores. O conjunto de obras e 

fragmentos literários é reunido com prévia descrição gramatical para fazer do livro um 

objeto para atuação de professores. As antologias, ao que parece, não somente têm sua 

eficiência na concretização de seus objetivos e na representatividade do corpus editado 

segundo delimitações estabelecidas mas ainda possuem, na existência de intento de 

instaurar discurso educativo, sua razão de validade como bem cultural de importância 

similar à das obras editadas. Seja qual for seu objetivo, parece haver sempre um intento 

de compartilhamento do antologista de sua convivência com os autores e decorrer dessa 

oferta de experiência uma potencial intervenção educativa, ainda que seja menos explícita 

do que a da Antologia nacional, assumidamente uma compilação escolar. Sendo a função 

geral de uma antologia afetar o público para ampliar-lhe ou infundir-lhe o gosto pela 

leitura, não somente o afinco na elaboração de material didático, como é a Antologia 

Nacional de Barreto e Laet, é salutar. Para o desenvolvimento da educação de uma 

geração, é eficaz mesmo a paixão de buscar relações hispano-brasileiras em poetas para 

elaboração de livro publicado pela academia, como a do pesquisador de Ivan da Silva 

(2014). Pode-se cogitar, nesse caso, que não somente os estudantes secundaristas ou os 

universitários em geral, mesmo os estudantes de letras, necessitam de instrumentos de 

ensino e paixão para se envolverem com a cultura literária vernácula, mas a sociedade 

como um todo.  

As antologias gregorianas revelam como a poesia barroca foi se movendo no 

tempo por via da leitura, e como ela foi se consolidando no cânone pelas sucessivas 

edições. A revelação desse processo está mesmo nas capas elaboradas para apresentar-

representar os livros de poemas. Tal gênero de publicação poderia revelar como foram 

compostos os poemas como dados a ser tomados pelos leitores para realizar sua 

concretização de fruição compreensiva da poesia gregoriana a partir dos efeitos da cena 

histórica postos em diálogo com a cena de leitura. As capas poderiam colaborar para esse 

processo se houvesse ocorrido de uma composição, como a do códice 3576, haver 
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instaurado um paradigma qualitativo para elaboração dos designers elaborados para 

apresentar os poemas, mas isso não ocorre. Veja-se o exemplo da antologia de 

Segismundo Spina, editada em 1946, quando Francisco de Varnhagen já retirara dezenas 

dos poemas gregorianos de manuscritos para compor seu Florilégio, de 1850, por tê-lo 

como textos símbolo da nacionalidade em formação; bem como quando Fausto Barreto e 

Carlos de Laet já haviam situado o poeta barroco na Antologia nacional ou collecção de 

excerptos, de 1895, embora como autor português da ―phase seiscentista‖.  

Ainda que não debatam entre si, percebe-se a polêmica no antologismo em torno 

do poeta baiano da qual Spina é participante, queira ou não, com sua antologia assim 

levada ao público: 

 

Figura 4 – Capa para número 2 da coleção Pequena Biblioteca da Literatura Brasileira da editora Assunção, 

edição de poesia gregoriana de 1946, assinada por Segismundo Spina. 

 

 
Fonte: Spina (1946) 
 

Poderia haver dados referentes ao horizonte de expectativas da cena de leitura se não 

houvesse a opção por representar os poemas ou a cena de elaboração. Os editores e os 

capistas poderiam haver remetido os leitores ao século XVII, o de elaboração da poesia 

barroca; ou mesmo ao XX, de satirização modernista, ao apresentar a retomada 
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antológica da poesia seiscentista; ou mesmo ao contexto mais imediato de busca 

identitária de interpretação brasileira passíveis de ser relacionados com a poesia 

gregoriana para a promoção da fruição poética. O conjunto de proposições assim 

elencados sobre o que poderia ter sido e não foi o projeto visual da Assunção da década 

de 1940 ocorre exatamente pelo fato de nada haver de singularização visual do livro além 

do nome do poeta e de seu antologista frente ao padrão estabelecido como identidade 

visual da coleção Pequena Biblioteca da Literatura Brasileira. A antologia da editora 

Assunção faz a publicação da poesia gregoriana em série de livros com capas 

padronizadas sem especificações compositivas visuais orientadoras da leitura. A edição 

contribui diretamente para causar uma transformação no cânone literário brasileiro, na 

medida em que reformula a reputação do poeta barroco e interfere na prática de leitura de 

sua poesia; mas uma mirada voltada à capa mostra o fato de que ela deixa de se relacionar 

com esse alcance, pois nem mesmo a concretização filológica está mostrada na 

composição semiótica. 

A intervenção de leitura antológica realizada por Segismundo Spina de modo 

algum é digna de desapreço dado o fato de seu dizer sobre a poesia gregoriana fazer 

ressonância sobre o fazer crítico e acadêmico sobre a poesia e o poeta. Mesmo depois de 

décadas, a leitura do futuro filólogo para a poesia barroca continuou um programa de 

pesquisa para o espólio artístico da era seiscentista. Assim como a existência de uma 

pesquisa dedicada ao barroco, no âmbito institucional de publicação da Antologia 

Hispano-Brasileira, em uma época de tecnologia capaz de fotografar precisamente a 

constelação de Touro, constitui dados da cena de leitura postos em diálogo para elaborar 

a capa antológica, também a existência de um levantamento dos intérpretes do Brasil, 

posto em relação para interpretar, já em 1948, os resultados dos heróis de 1922, conforme 

realizado por Antonio Franca no ensaio Modernismo Brasileiro, indica a existência de 

uma cena de leitura propícia a um fazer antológico original desde a capa. Sem negar a 

originalidade e a eficácia do fazer antológico de Spina, em 1946, a capa, porém, do 

número dois da coleção dirigida por Antônio Soares Amora poderia haver instaurado a 

presença de um poeta satírico antecessor da sátira na literatura brasileira operada pelos 

romances de invenção de Oswald de Andrade ou mesmo a imagem de um arcaico 

intérprete do Brasil, cronista do viver baiano. 

Longe de ser gratuitamente que a antologia gregoriana é elaborada, o contexto 

histórico da cena de leitura propiciava a recepção da poesia compilada por Segismundo 

Spina. Tirante, porém, essa opção de caminho para evidenciar a cena de leitura da poesia 

compilada, a capa nem mesmo apresenta as multifacetadas fontes lexicais, 
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multiplicidades temáticas da poesia, tal como a comenta Segismundo Spina em seus 

estudos introdutórios aos poemas e em suas notas aos versos. Nada disso revela uma 

mirada ao texto de apresentação do segundo volume da Pequena Biblioteca, por isso ele 

nem ao menos relaciona a leitura do antologista com a concretização de leitura da obra. A 

capa nem indica a direção para a exegese concretizada, nem orienta a leitura a ser firmada 

pelo público leitor, nem mesmo se relaciona com o horizonte de expectativa de recepção 

já ensejado pela ensaística interpretativa do Brasil a partir de suas raízes coloniais, assim 

como pela satirização modernista da literatura a partir dos anos 1920. O texto elaborado 

para apresentar-representar a seleção e a crítica antológica de Segismundo Spina nem 

mesmo guarda nexo com o poeta ou com os poemas. A capa padronizada para a coleção 

de seletas, por não representar sequer a leitura filológico-comparativista dos versos 

gregorianos com os de poetas portugueses, constitui-se como um documento de um fazer 

antológico desvinculado de preocupações didático-mediadoras e mesmo estéticas com o 

fazer editorial de instauração autoral do poeta parodista plagiador expoente ―de uma 

tendência universal de um período histórico áureo da Literatura‖ (IVAN DA SILVA, 

2013, p. 272).  

O século XXI verifica renomadas personalidades a assinarem antologias 

gregorianas em edições eficazes em sua intervenção discursiva no século XX, tal como 

ocorre em 1946, com um estudante de letras, Segismundo Spina, e em 1974, com o 

escritor Hélio Pólvora, os dois consagrados em suas vidas intelectuais. A seleção poética 

de 1946 integra o terceiro ciclo antológico polarizado pela pesquisa de Afrânio Peixoto. 

As seletas dos anos 1970 em diante integram o quarto ciclo antológico com sua fonte 

textual nos volumes organizados por James Amado, em 1969. 

 

2.2 Das capas ilustrativas aos projetos visuais abstratos 

 

Parece algo difícil para os editores atingir a eficácia da capa que materializa 

imageticamente a tese-leitura fundamental da seleta oferecida aos leitores tal como feito 

com a capa da Antologia hispano-brasileira. De toda forma, a capa da editora Bloch liga-

se a um paradigma de emprego de elementos arquitetônicos para apresentar poemas 

gregorianos: 
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Figura 5 – Capa elaborada por Vera Duarte para a antologia Para conhecer melhor Gregório de 

Matos organizada por Hélio Pólvora em 1974. 

 

Fonte: Pólvora (1974) 

 

A antologia Para conhecer melhor Gregório de Matos explicita de pronto sua 

intenção didática de difusão autoral impelida pela capa como contexto imagético-

linguístico para os poemas. Cada número da coleção da editora Bloch apresenta-se como 

suficiente para entender a completude da obra do respectivo escritor, ou, ao menos, uma 

faceta do artista do que é representativo o recorte impresso na seletiva. A capa é 

ressonância do dado biográfico difundido de haver o poeta sido homem ligado à Igreja 

católica, uma construção de representação pelos leitores, mesmo os possivelmente a 

avaliar o livro antes de chegar ao público, ajustada ao horizonte de expectativa do 

presente de leitura, pois mais fácil fazer circular poemas de um escritor ligado à religião 

do que à sátira em tempos de controle estatal da cultura. A cena histórica dos anos 1970 
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de disputas do Estado com intelectuais interfere na livre circulação de arte, tal como é 

exemplo a ensejada perseguição à reunião compilada por James Amado, em 1969, que 

contextualiza as antologias dos anos 1970. Hélio Pólvora publica, em mesma atmosfera 

do inédito levantamento de poemas, a partir de códices manuscritos alvos da ação 

censuradora que foram os sete volumes da editora Janaína. Um poeta de igreja seria o 

Gregório de Matos de textos impressos após o regime instaurado para calar o poeta do 

barroco reeditado na Bahia. Disputas polêmicas em torno da obra de Gregório de Matos 

encontram trégua na imagem de um poeta ligado ao passado com vinculação religiosa em 

era de regime de exceção. A capa da Bloch reforça a contextualização de leitura dos 

poemas (SERRANI, 2008a) na cena imediata de história de leitura com a rivalidade do 

Estado voltada em desfavor da difusão da sátira baiana. 

A constituição da capa com frontão de templo criptografa a natureza da poesia 

gregoriana de fazer tremer os sismógrafos da estabilidade discursiva salutar à ditadura. 

Um poeta cuja poesia ―foi sempre uma provocação em um mundo de preconceitos 

sociais; em seu tempo despertou antipatias e inimizades‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 

66), surge anunciado como ligado à Igreja como relação implícita do critério de seleção 

dos poemas. A capa da antologia é memória de leitura poética do barroco em uma época 

de silenciamento dos discursos dissonantes do desejável para manutenção do status quo. 

A história da atuação de capistas da poesia gregoriana é feita com ressonâncias-

repetições, mas também com inovações e rupturas com fins práticos, ao que parece, por 

exemplo, o de burlar a censura. Tanto a repercussão de uma leitura antológica sobre outra 

quanto as inovações são procedimentos discursivos propiciadores de novos sentidos para 

a poesia advinda do século XVII. A capa da editora Bloch é elemento de memória social 

de questão para além da mera divulgação do poeta para ser mais bem conhecido se se 

reconhece a problemática de haver o regime político buscado queimar exemplares do 

levantamento poético que serve de contexto imediato à edição de Hélio Pólvora dos 

poemas gregorianos. 

A capa de Vera Duarte é composta por ilustração com referencial relação com a 

realidade, por isso seu caráter icônico faz com que seja considerada nesta pesquisa como 

não completamente inventiva construção verbo-visual de representação do poeta e da 

obra. O número dedicado a Gregório de Matos da coleção dirigida por Josué Montelo é 

singular frente aos demais volumes de série da editora Bloch com uma representação do 

livro como objeto de aprendizado sobre o poeta. Hélio Pólvora responsabiliza-se por 

mediar a compreensão de um poeta ligado ao templo e à cidade. A capa permite ao leitor 

uma associação do barroco com seu conceptismo-cultismo e os discursos agudos 
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pregados nas igrejas coloniais. Os templos são construções ajustadas à arquitetação de 

discurso programaticamente elaborado para serem embevecedores no cenário de 

exercício persuasivo do barroco. Pode, pois, a capa levar a outras leituras para além do 

vínculo biográfico-temático da obra editada com a imagem de igreja católica a depender 

dos poemas e dos demais peritextos da seleta. De forma análoga, a coleção L&PM Pocket 

tem seu número 175 destinado ao livro Gregório de Matos: antologia, publicado com 

registro do nome do poeta em tarja acima de fachada de templo em número impresso em 

2011. Trata-se de uma indicação de haver padrão passível de ser reproduzido de editar 

poemas barrocos gregorianos com contextualização verbo-visual de associação com 

algum aspecto da vida religiosa para indicar a leitura do antologista por meio de 

composição semiótica de representação da concretização editorial na recepção da poesia. 

Como as antologias podem ser consideradas práticas críticas (SERRANI, 

2008a), também plurais são as ressonâncias encontradas nas capas de seletas, mesmo as 

elaboradas em igual época. A antologia de Fritz Teixeira de Salles participa de paradigma 

possivelmente a ser explorado em outras antologias: vincular a capa ao presente de leitura 

de modo autoral. O contexto histórico pode permitir a uma capa, como a elaborada para a 

edição de Hélio Pólvora, vincular-se ao presente de leitura por meio de elemento de 

memória do momento de produção poética, como ocorre com ilustração de um templo 

para ajustar o poeta à cena presente de censura. O presente de leitura pode vir 

ideologicamente estampado na capa, como ocorre na composição verbo-visual de 

representação do exercício crítico antológico Poesia e protesto em Gregório de Matos 

com explícita vinculação de recepção ideológica da obra barroca com o contexto de 

leitura. Nem o discurso dos peritextos, nem a seleção dos poemas, nem mesmo a capa 

ocorrem de modo arbitrário a partir da mente dos editores, pois há vínculo-diálogo com a 

cena de leitura, fato que a edição leva ao extremo desde a capa:  
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Figura 6 – Capa de Cláudio Martins para antologia Poesia e protesto em Gregório de Matos publicada 

editora Interlivros, 1975. 

 
Fonte: Salles (1975) 

 

O livro de busca ideológica do discurso gregoriano por meio da análise da 

materialidade linguística dos poemas vincula-se ao mesmo tempo ao passado, tempo de 

elaboração poética, e ao presente histórico de realização de leitura antológica. A capa é 

uma ressonância discursiva (SERRANI, 2011) contingencial em torno do devir histórico 

em que se movem os poemas gregorianos de era em era de gerações de leitores. O projeto 

visual é eficazmente ambíguo em permitir a leitura de se tratar de uma recepção de fundo 

histórico ou de caráter contemporâneo, a construída pela antologia. A representação do 

poeta e de sua obra, então, é a de artista ligado ao contexto sócio-histórico de leitura, 
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momento de convulsões político-sociais de intenso controle do fazer artístico e 

intelectual. O poeta passível de ser construído pelos leitores é signo de escritor que 

―descobre e revela as paixões, vícios e costumes de sua gente‖, cujos poemas são 

―carregados de censuras de vícios e defeitos dos homens, inveja, luxúria, soberba, 

crimes‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 70) contra os quais protesta o artista. 

A configuração interna da capa tem no título uma rubrica dos capítulos de 

estudos da poesia gregoriana que orientam a leitura da antologia. A imagem de face 

enquadrada, de cabeça para baixo e descentrada, sem representação da boca, contrasta 

com esse mesmo título e guarda com ele um nexo preenchido pela cena histórica. A capa 

é memória de busca por autonomia do intelectual com livro articulado à rede de 

determinantes históricas contextualizadoras da atualização da leitura da obra gregoriana 

nos anos 1970, período de acontecimentos político-sociais marcados por atos 

institucionais de coerção de liberdade de expressão. Há um juízo de valor explícito 

materializado na capa pelo nexo título-design, mas se trata não de um juízo valorativo 

relativo ao gosto do antologista,  pois há um julgamento qualitativo sobre o que seria 

próprio da poesia gregoriana que o antologista deseja ser apreendido pelo público. O 

feixe de dados da cena de leitura é apropriado por Salles para fazer de sua antologia uma 

ação autoral, concretização exegética replicada pelo capista. 

Cada uma a seu modo, as capas da edição de Hélio Pólvora e de Fritz Salles 

ocupam lugar de registro de perseguição polêmica sofrida pela poesia gregoriana nos 

anos 1970. Os capistas respondem aos determinantes sócio-históricos de sua época de 

forma diversa, mas com a similaridade estrutural de fazerem de suas soluções gráficas 

constituições semióticas de instauração potencial de representação do poeta e de sua obra 

para os seus leitores. A materialidade composicional das seletas recebe a incidência 

linguística e histórica, desde as capas, a construir uma memória da recepção poética do 

espólio barroco resgatável pela leitura. O discurso antológico instaurado pelas capas 

deixa ao leitor a abertura para descobrir dois poetas Gregório de Matos, particulares 

representantes culturais de aspectos da vida, o religioso e o político. A antologia de Sales 

reúne poemas de uma época que assistiu a um poeta ―contemplando sua Bahia com 

assombro, angústia e até tristeza‖, com ―uma visão dramática do presente colonial‖ para 

elaborar poesia de ―fortíssima veia por onde corre sua essência satírica e crítica‖ (IVAN 

DA SILVA, 2013, p. 279-280). A capa da seleta de Hélio Pólvora gera a expectativa de 

apresentar poemas com voz de religioso, por isso mostra outro lado da poesia gregoriana, 

diverso do percebido por Fritz, com esse tom de protesto essencialmente crítico-satírico. 
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A constância do discurso antológico de se voltar à obra gregoriana para mediar 

leitura e difundir poemas do artista seiscentista apresenta-se como outro paradigma de 

composição das capas ao empregar uma reprodução de suposto retrato para representar a 

face do poeta. As antologias terminam por instaurar na memória dos leitores um rosto 

signo de um escritor sem retrato oficial pintado ou desenhado que se ligue à sua biografia 

de modo documentalmente considerado pela História. Ao anonimato autoral de sua obra 

corresponde o anonimato fisionômico de sua identidade, mas os editores não somente 

fixam a responsabilidade autoral de Gregório de Matos como também lhe imputam um 

retrato disseminado por meio das seletas. A editora Abril participa dessa prática de 

retratar o poeta como se dele houvesse uma imagem oficial icônica quando publica o 

número dedicado ao autor barroco da série Literatura Comentada nos anos 1980: 

 
Figura 7 – Capa da Editora Abril, 1981.

 
Fonte:  Editora Abril (1981). 
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A editora Abril lança seu livro dedicado a Gregório de Matos na coleção 

Literatura Comentada com, além dos textos selecionados, o acréscimo de análise 

histórico-literária, biografia e atividade de compreensão de texto. Nota-se, pois, uma 

função declaradamente didática na sinopse estabelecida na composição da capa de 

apresentação sumária do aparato paratextual anunciado aos leitores. A composição verbo-

visual tem a marca de projeto destinado a prioritariamente atingir o público como alvo da 

comunicação visual de exemplar singular na coleção que emprega fotos de artistas cuja 

obra selecionada recebe comentários de tom jornalístico em antologias vendidas como 

periódicos. Um suposto retrato do poeta recebe tratamento pictórico, uma marca do 

presente de leitura com a função apelativa – por meio do  cromatismo vermelho – 

exercida pelo designer com abertura para a hipótese (por parte dos leitores) de se tratar 

não de uma leitura apenas histórica da poesia gregoriana mas ainda de atualização dos 

poemas relacionados com o presente de leitura. O livro, desde a sua capa, é memória da 

recepção da poesia de Gregório de Matos em um momento de alavancagem na 

distribuição de impressos no Brasil com alcance do grande público em geral e, em 

particular, do escolar. 

Publicada em realidade editorial diversa da época dos Parnasos e do Florilégio 

dos primeiros antologistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundadores da 

crítica literária, a seleta da Abril está na lógica de mercado como livro editado 

quinzenalmente, um produto jornalístico de divulgação de críticos e de obras. As editoras 

concorrem para promover os produtos editoriais antológicos de difusão dos escritores 

brasileiros para o grande público de modo que as antologias gregorianas passam a ocupar 

um lugar no comércio de livros produzidos em série. O ganho de garantir popularidade e 

acesso de autores convive com o ônus de sujeitar leitores a equívocos no processo de 

vulgarização do discurso crítico, risco potencial, mas que vale a pena correr para fazer 

conhecer o poeta com obra presente em bancas de revista e com notas e comentários com 

linguagem do jornalismo. A fim de informar sobre o poeta e sua obra, o leitor da 

antologia pode se deparar com a superficialidade do selo editorial de revistas cuja 

ocorrência de simplificação do discurso e da abordagem permite ser especulada com 

confirmação ou negativa pelo exame de demais elementos além da capa.  

A reprodução de um rosto atribuído a Gregório de Matos repete-se em livros, 

como o volume número 09, Escritos de Gregório de Matos, da coleção Rebeldes e 

malditos da L&PM, em 1986, que faz circular face supostamente do escritor editada por 

Higino Barros, apresentada com projeto visual da editora. Também o número 113 da série 

Nossos clássicos, da editora Agir, organizado por Ângela Maria Dias, com segunda 
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edição de 1989, elaborada com projeto gráfico de João de Souza Leite, é outra ocorrência 

de representação facial do poeta. Ocorre isso também na Antologia Poética: Gregório de 

Matos, da editora Nova Fronteira para a coleção Saraiva de bolso, encapada com 

ilustração fisionômica do poeta em projeto visual de Cássio Loredano, em 2012. A voz 

independente ecoante dos tempos da era de colonização política no Estado do Brasil 

recebe nas antologias um lugar para um rosto a fim de personificá-la como um paradigma 

do fazer antológico a se repetir reiteradamente. 

A lista de autores comentados por Umberto Eco (1989), sumarizada em 

discussão sobre estudos de fisionomia, realizada para a composição do ensaio A 

linguagem do rosto, faz levantar a cogitação de haver um julgamento de valor atribuído 

ao poeta constituído iconograficamente pela representação criada para sua face. O 

ensaísta cita Aristóteles, Hegel, Cícero, Quintiliano, assim como Giovan Battista Della 

Porta, Berthélemy Coclès, Fraz Joseph como uma série de escritores dedicados a pensar 

as relações da fisionomia como a natureza, a alma, o caráter, as condutas humanas. Os 

autores de investigações descredibilizadas pelo estudioso italiano seguem o procedimento 

de buscar associar o espírito de um homem a seu corpo com a hipótese de que a virtude 

embeleza enquanto o vício deforma. Nos retratos fisionômicos do poeta em seletas, há 

uma minimização de sugestão de movimento tendente a zero, mas se pode cogitar que, 

ainda assim, sem moldura e sem detalhes, o puro foco possa revelar uma representação da 

alma do escrito segundo traços do desenho conforme será possível desenvolver em 

páginas à frente. 

Com base nas considerações de Eco sobre a bibliografia dedicada a estudar A 

linguagem do rosto, pode-se pensar que a descrição da imagem do poeta construída pelo 

seu biógrafo Manuel Pereira Rabelo significaria uma representação de sua personalidade 

com base em signos reconstruidores de sua face, imaginários que sejam. As capas de 

constituição do paradigma de representação do retrato falado do poeta apresentam o 

aspecto comum de trazerem o olhar retratado como deslocado de um centro e lançado ao 

infinito no rosto advindo de xilogravura anônima. Esse dado assim interpretado pode ser 

relacionado com a realidade sociocultural do barroco estudado em termos de uma 

presença do aristotelismo na Península Ibérica como constatada por Fernando Rodriguez 

de la Flor (1999) na obra  La Península metafísica para demonstrar a prevalência de 

Aristóteles na teologia do império administrador do território do Brasil em época de 

atenção a todos os indícios do corpo como dotados de sentidos para revelar o homem.  

O espírito da época seiscentista move dois autores, não citados por Eco (1989), a 

estudar as expressões humanas que permitem tornar verossímil a hipótese de leitura da 
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imagem atribuída ao poeta brasileiro seiscentista como representação de uma alma, de 

uma personalidade. Prefere-se esse termo para significar a cristalização do retrato do 

poeta como representação de sua biografia em um período de dedicação de estudiosos 

artistas a pensar como as expressões humanas representam afetos-emoções. Exemplo 

disso é o que fizeram Charles Le Brun (1619-1690) e Sébastien Le Clerc (1675-1763), 

que tiveram seus livros traduzidos e divulgados pela Europa, de forma a influenciar 

outros países na compreensão do comportamento do rosto como representação da alma.  

O estudo da estrutura histórica espanhola seiscentista em seus aspectos 

socioeconômicos são indicados como responsáveis por gerar a cultura do barroco 

segundo a estuda José Antonio Maravall (1997). A realidade da Península Ibérica se 

repercute no Estado do Brasil, por isso a cena da poesia atribuída a Gregório de Matos 

estudada por Hansen e Moreira (2013) assemelha-se à da metrópole em suas crises 

espiritual, monetária, fiscal, alimentar. A realidade seiscentista exigiu do poder instituído 

dominar as opiniões para calar as murmurações contra a Coroa e Igreja, por isso o 

conhecimento do ser humano em seu corpo e alma foi desenvolvido para domínio social. 

São exemplos de atuação investigativa a serviço de entender o ser humano em suas 

expressões faciais os trabalhos seiscentistas de Charles Le Brun e de Sebastián Le Clerc. 

Dado o fato de se inserirem em livros com descrição de traços faciais ponto a ponto 

indicativos de cada afeto, as imagens demonstram a seriedade analítica com a qual é 

tratado o entendimento fisionominologista à época de constituição da cultura do barroco: 
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Figura 8 – Exemplos de representações emocionais provenientes de estudos fisionômicos do século XVII 

 
Ilustração do pintor Charles Le Brun 

para representar a Tristesse em sua 

conferência L’expression génerale 

et particulière.  

 

 
 

Ilustração do livro Caractères des passions de Sébastien Le 

Clerc. 

 

 

Fonte: Exposição About face: human expression on paper aberta ao público no The Metropositan Museum of 

Art de Nova York-US. 

 

A ilustração de Charles Le Brun para Tristesse em sua conferência de 1668 L’Expression 

genérale et particulière e a gravura de Sébastien Le Clerc para suas páginas sobre 

Caracteres des passions do início do século XVIII estão em livros com minuciosas 

descrições faciais e detalhado mapeamento de faces humanas em demonstrações afetivas. 

A exposição About face: human expression on paper aberta ao público no The 

Metropositan Museum of Art de Nova York-US apresenta os dois pioneiros artistas 

estudiosos do século XVII, Chales Le Brun e Sébastien Le Clerc, a influenciar o século 

seguinte na apresentação das emoções por meio de desenhos de faces. A curadoria 

apresenta o estudo de fisionomia nos séculos XVII e XVIII como método para entender o 

caráter humano, pensamento que ganhou força pelo detalhamento de representações dos 

estudiosos dedicados à matéria. A face como uma janela para alma, como demonstração 

de motivações subjetivas é o pensamento do século que os artistas fazem ver nos 

desenhos, o qual tem reminiscência na xilogravura anônima de ilustração do rosto de 

Gregório de Matos empregada em antologias poéticas. 

O olhar melancólico tipicamente barroco é de representação artística dos 

danos resultantes de uma ascensão à nobreza de grupos sociais antes alijados, resultado 

do que ocorre deterioração social, a qual exige resposta operativa para contenção de 
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protestos. O fato de Gregório de Matos não continuar a empreender negócios, como 

fizeram seus pais, por ser cooptado como quadro intelectual para servir ao Estado como 

juiz e à Igreja e como tesoureiro é um dado biográfico relacionado com o cenário de 

crise-transformação econômica da Europa que torna uma ―triste Bahia‖ a capital da 

colônia da União Ibérica, governada pela coroa espanhola por meio do Conde-Duque de 

Olivares. Em cenário tão adverso para classes desfavorecidas, quem não fosse do 

interesse do Estado-Igreja para servir-lhe, por certo, pela consciência coetânea da crise, 

encontrava o sofrimento da sensação de desvalia. 

A época da gênese da cultura do barroco faz melancólicos os homens 

conscientes de sua condição de sofrimento, de finitude, de transitividade, não obstante se 

sintam potencialmente capazes de fazer as condições de vida passarem a ser mais 

propícias ao bem estar (MARAVALL, 1997). A pesquisa de Hansen e Moreira (2013), 

sem citar Maravall, estuda os desdobramentos das respostas medievatizantes dadas pela 

coroa europeia responsáveis por agravar na Europa as mesmas áreas com problemas no 

Brasil de Gregório de Matos assolado por crise moral-religiosa, crise fundiária, crise 

alimentar, crise monetária. O poeta Doutor Gregório de Matos e Guerra, porém, por certo 

se pode ter, passou incólume aos danos sociais gerados por artimanhas políticas 

provenientes dos quais é a cultura do barroco. Mesmo a deliberada cooptação de 

ascendente classe média para adesão a valores aristocráticos, de revalidação do poder 

simbólico da posse latifundiária de terras, foi incapaz de gerar danos ao poeta ou à sua 

família. Os estudos biográfico-documentais de Fernando da Rocha Peres revelam um 

homem sempre rico, ao atestar que o poeta, após trajetória jurídico-eclesiástica de rápida 

ascensão, passa a viver de rendas e da advocacia em permanente estado de conforto 

financeiro (PERES, 2000, p. 19), sobretudo para quem tinha herança. O fazer poético de 

ficção representativa de uma época há de ter sido realizado por mão de poeta jamais 

marcado por penúria, pelo contrário, uma construção artística de quem dispôs de tempo, 

instrução, condições ambientais, acesso a livros. Trata-se de evidência da constatação 

historiográfica de Peres sobre a poesia da Bahia colonial levar o nome Gregório de Matos 

como identidade da época seiscentista. 

O prestígio social e o conforto financeiro, desfrutados ao logo da vida 

(PERES, 2000), fazem do poeta jurista brasileiro personalidade histórica com maior 

probabilidade de haver sido isenta do sentimento de melancolia sofrido pelos homens de 

então do que de haver sofrido quaisquer danos responsáveis por justificar representação 

imagética de sua face com semblante cabisbaixo ou olhar perdido. A família do poeta 

auferia lucro com parte da produção do ouro branco destinado a abastecer o mercado 
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consumidor europeu em época de expansão do capitalismo comercial. A geografia da 

produção açucareira demonstra já uma estrutura econômica capaz de enriquecer quem 

dela tire proveito como faziam os donos de engenho. 

As capas fisionômicas gregorianas são uma ressonância de discurso de 

atribuição de significados a signos visuais elaborados para fazer gerar representações na 

audiência pela apreensão de dados como configuração de cabelos, barbas, olhos, crânio, 

conforme se podem ver tais ressonâncias em capas nas quais a face não é de um 

intelectual, nem de um jurista, nem de um literato. Resta somente cogitar a existência de 

uma representação semiótica para gerar outros signos de representação do poeta ligados, 

não aos dados biográficos, mas a possíveis traços de comportamento, seja mental, seja 

social. Certo se poder ter que a representação melancólica do poeta, melancolia como 

perda de si por dor não elaborada, é rastreável pelo estudo da cultura do barroco na 

península metafísica e questionável pelos estudos biográficos historiográficos dedicados 

ao poeta da América portuguesa. 

Os capistas empregam reproduções imagéticas de objetos artístico-culturais para 

compor os textos de apresentação-contextualização inicial dos poemas gregorianos tal 

como fotos de esculturas de arte sacra, pinturas de artistas barrocos e ilustrações da 

autoria dos capistas. A capa da FTD liga o poeta à religião em uma indicação de haver 

recepção pelo mercado não somente das gôndolas de bancas de revistas mas ainda na 

esfera da escola. O poeta é escritor com obra de relevância canônica a situá-lo como de 

contato obrigatório para estudantes, por isso ocorre a existência de seletas escolares como 

a seguinte:  
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Figura 9 – Capa de Antologia da Editora FTD. 

 

 
 

Fonte: Foto de Paulo Leite (1993). 
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A capa da FTD com foto de escultura sacra faz emprego de artes plásticas 

com vinculação do poeta à religião pela fácil associação da imagem com as 

representações iconográficas do Cristo, por isso uma hipótese provável de compreensão 

dos leitores é a de que as poesias selecionadas de Gregório de Matos pela FTD sejam as 

de tematização da experiência católica. Os textos a ser possivelmente lidos são de uma 

voz poética contrita tradicionalmente identificada como a dita poesia religiosa de 

Gregório de Matos arrependido em busca de se ajustar à ―velha doutrina de Trento da 

remissão dos pecados‖, mas que a leitura vanguardista moderna do barroco tem entendido 

como, por exemplo, ―paródia, uma apropriação do ato de contrição que se recomendava 

recitar depois do ato de confissão‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 310). Deus e o diabo 

estão soltos na poesia de Gregório de Matos na paródia dos textos bíblicos, assim como 

das doutrinas e dos ritos católicos, embora a tradução visual da obra e do poeta para o 

leitor revelada a partir de leitura da capa provavelmente se distancie dessas percepções. 

A dramática expressão de dor-paixão da fisionomia pode ser imagem de 

representação de poesia de um ―poeta que se confessa‖, em textos de ―linguagem da 

liturgia católica‖ e que ―o poema [...] transforma em um ato teatral‖, ajustada a uma 

seleção validada pelo fato de que é ―nos poemas religiosos de Gregório de Matos que se 

acha a expressão mais comovente de sua Poesia‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 302). 

Desde as capas, as seletas atendem a interesses de seus organizadores e terminam por 

instaurar uma imagem do poeta em uma faceta de sua obra para um público leitor. As 

seletas ocupam lugar histórico de documentação da recepção poética, assim como de 

reinstauração dos artistas em diferentes sociedades de leitores à medida que respondem a 

questões de interesse tanto crítico-literário como extraliterário a depender de quem edite. 

O religioso poeta, com representação recriada pelos leitores para a simbólica dramática 

cena de imagem, perante a qual é  anunciada a natureza do livro como de poesias 

selecionadas de Gregório de Matos pela FTD, atende a intenções discursivas para além 

de a obra se prestar a interesses didáticos de escolarização dos textos gregorianos. A 

análise dos demais elementos peritextuais haverá de revelar mais compreensão sobre a 

que demandas a configuração da seleta atende frente à hipótese inicial de ser uma 

concretização de leitura como poemas religiosos a da recepção operada pela FTD. 

Tanto a vinculação do poeta à vida religiosa quanto a sua ligação com a 

diabrura, duas faces do poeta em sua poesia, estão na rede de sentidos historicamente 

atribuídos à poesia gregoriana. As antologias documentam as diferentes dimensões do 

artista sacro-satírico responsável autoral pela poesia do barroco brasileiro. Tanto a 

seleção da FTD quanto a da Autêntica parecem materializar nas capas uma visão 



57 
 

estanque dos poemas tradicionalmente divididos em categorizações afins às 

denominações de religiosos, satíricos, eróticos, sapienciais, encomiásticos. 

O emprego de reproduções de imagens das artes plásticas nas capas das 

antologias gregorianas é um recurso eficaz possivelmente para representar o poeta e sua 

obra. Além disso, torna as antologias da recepção da poesia gregoriana um lugar propício 

a levar os leitores a conhecer artes com as quais, talvez, de outra forma, não viriam a ter 

contato nos processos de escolarização. Essa divulgação das artes seiscentistas integradas 

em mesmo livro pode levar à percepção de associação concreta de poesia com pintura 

como linguagens criativas autônomas, mas unitárias, por exemplo, no espírito barroco. A 

capa do número 1 da coleção Leitura Literária relaciona-se com o fato de que ―a visão 

que tinha Gregório de Matos da cidade da Bahia era uma visão caótica, dramática, onde 

aparece a gente usurpadora e imoral; a Bahia é essa gente, brancos e pretos misturados, e 

essa gente é, a seus olhos, um horizonte assombroso e ameaçador‖ (IVAN DA SILVA, 

2013, p. 280).  

A dramaticidade da cena pictórica é reforçada pelas escolhas de cores e de 

tipografias no processo de recontextualização dos poemas escolhidos para integrar o livro 

conforme se pode perceber pela leitura da capa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Figura 10 – Capa de Mirella Spinelli ―sobre quadro de Hieronymus Bosch‖. 

 
Fonte: Editora Autêntica (1998). 

 

O conjunto de traços característicos de um estilo comunica uma visão de mundo e de 

espaço, mas as formas terminam por serem, em si mesmas, conteúdos próprios. Não 

somente a leitura pode ser diversa no tempo como também diversas podem ser as 

apropriações estilísticas, tal qual no caso da pintura aproveitada para compor a capa da 

antologia gregoriana. A visão de mundo católica medieval presente no quadro é 
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ultrapassada pelo fazer artístico devido à mescla de doutrina com folclore da criatividade 

do pintor em um processo de continuidades e diferenças próprio do fazer artístico. Na 

grotesca mistura tecnicamente implementada para a composição do quadro reproduzido 

na capa, pode o leitor encontrar um correspondente pictográfico dos poemas atribuídos ao 

nome Gregório de Matos na concatenação do texto de apresentação do livro organizado 

por Letícia Malard. 

O olhar artístico do pintor com sua formulação narrativo-descritiva, 

materializada em expressão de visibilidade pura, é reformulado pela presença de 

elementos verbais lidos primeiro pelo olhar do público se seguir o movimento mais 

comum de varredura da esquerda para a direita. O artista representa sua percepção visual 

de uma realidade construída a partir de dados doutrinários imprescindivelmente 

integrantes da histocidade da pintura. A exclusão do fato de estar o Brasil, como extensão 

do império peninsular, impregnado do pensamento católico de teologia contrarreformista 

no contexto de formulação da imagem do objeto das artes plásticas reproduzido na capa 

amputa qualquer leitura do projeto visual. De toda forma, a materialidade visual em seu 

esplendor de arte pura, como correspondente simbólico-iconográfico visual do lugar de 

sofrer no pós-morte, é recuperada pela capa quando imita a configuração da pintura para 

fundir a reprodução do objeto das artes plásticas com o registro do nome do poeta 

editado. A construção imagético-visual do lado direito do projeto gráfico termina por ser 

metáfora da poesia e do poeta ―boca do inferno‖. A criatividade do artista expressa em 

construir com signos a doutrina católica da suposta possível experiência humana para 

além da vivência física em vida está na cena do pós-morte como destino de sofrer 

infernal. O ato criativo de dar expressividade à visualidade constituída em sua mente tem 

como contraparte a capacidade do capista de conseguir reaproveitar essa peculiaridade 

artística ao copiá-la como estilo para apresentar o poeta e sua obra. 

A capa elaborada por Mirella Spinelli, sobre quadro de Hieronymus Bosch (O 

inferno), para os Poemas de Gregório de Matos selecionados por Letícia Malard, tem seu 

anúncio imerso na arte de estilo barroco devido à presença de mesma expressividade 

estilística nos dois quadrantes da capa que adotam o mesmo padrão de visibilidade. A 

reprodução de pintura de organização caótica, para terror dos espectadores dos séculos 

XV, XVI e XVII, ganha reordenação pelo nexo como o nome do poeta ao ser justapostos 

signos verbais e não verbais. As ideias do artista são ressignificadas para persuadir e 

impressionar o leitor pelo trabalho do capista, que intensifica o poder da imagem de 

recontextualizar os poemas por meio da passagem do foco de proximidade pelo emprego 

de letras garrafais a atingir uma visão a distância do panorama pintado. O objeto artístico 
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de apropriações iconográficas de descrição da realidade definida pela religião como 

realisticamente existente é alçado a símbolo da poesia gregoriana na imitação do estilo da 

pintura pelo capista no quadrante esquerdo da composição. A composição verbo-visual 

opera uma concretização de leitura mediadora da percepção dos leitores a ser construída 

sobre a obra para continuidade ou ruptura da ligação inicial de Gregório de Matos com 

Bosch. 

O estilo como totalidade de traços de um dizer reiterado como tema e forma está 

na pintura de Hieronymus Bosch de tal modo configurado que é possível descrer a 

imagem com base no estudo de Heinrich Wölfflin sobre a arte barroca, construído pelo 

contraste com a renascentista. A varredura da reprodução do quadro de Bosch revela 

pequenos quadros unitários encrustados na cena como eventos ocorrentes 

simultaneamente na ambiência com seu efeito de movimento interrompido sempre aberto 

à imaginação do público para projetar os desenvolvimentos dos quadros unitários de um 

homem a construir edificação, de um ser a subir escada, de um animal a olhar para o lado, 

de seres monstruosos a conduzir um ser humano, de corpos humanos a ser devorados, de 

seres fantasmagóricos a vagar rastejantes. Mais ou menos delimitados a cada ponto do 

quadro medieval, os contornos das figuras difusas são pictoricamente representados na 

ambígua imagem de universo onírico, folclórico, grotesco, imaginativo, católico.  

A organização recessional dos elementos entrelaçados, principalmente na 

sobreposição de seres na região inferior do quadro, assim como dos demais elementos 

dispostos em variação de ângulos diagonais, gera efeito perceptivo de baixa fixidez e de 

amena estabilidade. A arte pictórica impossibilita separar os elementos com delimitação 

precisa linear de cada um deles sem prejuízo de outros da obra abertura, pois é integrada 

por seres a se projetarem em movimento para fora da moldura, a olhar para além do 

quadro aberto à percepção do leitor, em sua imensidão com sombra englobadora a 

unificar o quadro. Personagens e ambiente estão unidos na cena pictórica de forte luz a 

explorar o contraste vermelho-negro na profundidade de diversos planos com seres 

imersos na densidade do espaço em perspectiva com luz relativa em tom claro-escuro, 

destacados pela incidência de matizes com efeito de iluminação difusa advinda de uma 

direção. O caráter pictórico e contrastivo constituidor da atmosfera de Hieronymus Bosch 

ocasiona um efeito perceptivo sobre os elementos verbais mesmo que houvesse a mera 

justaposição sem a apropriação dos traços característicos da arte barroca para construir a 

representação do anúncio de serem de Poemas de Gregório de Matos o conteúdo do livro. 

Pode-se perceber, pois, como um fato, o sistema de categorias desenvolvido por 

Heinrich Wölfflin, em 1888, – para contrastar dicotomicamente Renascimento e barroco 
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– funcionar para apreciar a pintura de Hieronymus Bosch, assim como para compreender 

a capa da seleta da editora Autêntica. O mesmo jogo de sobreposição invasiva de um 

elemento sobre outro verificado na organização unitária da pintura está na sobreposição 

aglutinadora do nome do poeta, tal como impresso na capa. Inextrincavelmente 

associados à parte direita da composição, os elementos verbais do lado esquerdo são 

dispostos segundo escolhas não somente de cores para se harmonizar com a arte de 

natureza pictórica, mas também na forma de disposição dos signos verbais para imitar-

lhes a técnica de apresentação visual. Trata-se, pois, de uma capa barroca não só pela sua 

relação de captar o estilo do pintor, mas, sobretudo, pela sua elaboração unitária 

ressaltada pelo espelhamento estilístico apreensível pela observação dos quadrantes 

retangulares esquerdo e direito. As antologias têm, nas capas de recepção da poesia de 

Gregório de Matos, um lugar de criatividade autoral dos capistas com espaço para 

divulgar objetos artísticos seculares, de modo a fazer o grande público não somente 

conhecer mas também realizar associações devido à erudição criativa dos designers 

gráficos.  

Enquanto as capas de conotação religiosa são memória de uma tentativa de 

ressignificar a poesia gregoriana como legado poético com relevante parcela sacra digna 

de destaque em uma antologia; as capas relacionadas com a porção satírica da poesia da 

Bahia seiscentista fazem ver o registro da recepção mais recorrente da obra da era 

colonial. A capa da editora Autêntica relaciona-se com o fato de que ―qualquer leitor 

conhece algumas composições de Gregório de Matos e pode perceber a visão do poeta 

sobre a cidade da Bahia; pode perceber, facilmente, o mais visível de sua obra; em suas 

composições mais populares predomina a ordem dos sentidos, o sensual, o sexual, o 

pornográfico, o obsceno‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 280). A capa explora temática e 

estilisticamente a face mais saliente da poesia barroca, a exploração dos sentidos 

―apurados, incitados e excitados‖. O Gregório de Matos dos poemas selecionados por 

Letícia Malard pode ter seu nome ligado à imagem infernal da pintura aproveitada para 

compor a capa de modo a estigmatizar o escritor como boca do inferno; mas também o 

poeta e sua obra podem ser representados pelos leitores como escritor e poemas à altura 

do artista pintor, com sua obra justaposta ao nome do poeta. O leitor pode esperar, ainda, 

uma poesia com a força das cores da pintura em específico e da capa como um todo cuja 

resultante é o aguçamento dos sentidos pela sensualidade em temas e em linguagem.  

A recepção de Gregório de Matos em antologias faz dos livros poéticos 

instrumentos de circulação de reprodução das artes seiscentistas. Os capistas evidenciam 

artistas barrocos por meio de empregos de imagens como a da pintura de Hieronymus 
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Bosch. Trata-se de um paradigma disponível para elaborar livros antológicos com 

integração de artes poética e plástica. As coleções de livros podem dedicar diferentes 

associações das artes de cada um dos números editados com a participação da antologia 

gregoriana. A publicação Gregório de Matos, assinada por Darcy Damasceno (seleção), 

para a Coleção melhores poemas, publicada pela editora Guanabara, com a 8ª edição em 

2012, com capa de Victor Burton, reproduz imagem de pintura. A antologia Poemas de 

Gregório de Matos, publicada pela Editora Leitura XXI com comentários de Antônio 

Sanseverino para a coleção Clássicos Comentados, tem sua 1ª edição, em 2012, 

apresentada com quadro de Velásquez.  

Com isso, a criativa apropriação ou a simples reprodução de imagens artísticas 

apresentam alguma valia em termos de disseminação de acesso aos objetos artísticos pelo 

grande público por gerar a chance de os leitores perceberem congregação de linguagens 

das artes poéticas com as plásticas. A problematização do emprego de imagem em uma 

capa para permitir aos leitores em geral fruir a compreensão dos livros como objetos 

textuais com um discurso instaurado sobre as obras por eles publicadas tal como a 

operada pela Antologia hispano-brasileira é um ideal a ser perseguido por editores. 

Há capas com ilustrações completamente autorais elaboradas para funcionar 

como contexto de leitura aos poemas como ocorre com a seleta de Poesia Satírica de 

Gregório de Matos publicada pela editora EPP – Publicação e publicidade. A organização 

dos signos com enquadramento da composição ilustrativa afasta a chance de haver uma 

ligação estigmatizante do poeta com as personagens figuradas no desenho. O texto verbo-

visual consolida-se como signo de uma poesia em relação à qual não há nada ―mais 

escandaloso no cenário da cidade da Bahia seiscentista‖ tanto pela forma grotesca de 

representação quanto pelo grotesco do mundo representado de ―sensualidade e desejos 

carnais expostos e proclamados à maneira reveladora de uma prática‖ (IVAN DA 

SILVA, 2013, p. 283).  

A ilustração imagética signo do anúncio verbal de serem poemas satíricos os 

reunidos põe, em mesmo plano, figuras relacionadas com religião e permissividade. Além 

disso, a poesia gregoriana tematiza todos os matizes da vida baiana com igualdade de 

alvos atingidos pela sátira, conforme pode ser visto a seguir:  
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Figura 11 – Capa com ilustração de autoria de Fernando Oberlaender para a produção editorial da EPP – 

Publicação e Publicidade, SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EPP – Publicação e Publicidade, [2000?]. 

 

O mundo labiríntico da capital do Estado do Brasil é habitado pelas figuras caricaturadas 

tomadas como signos de representação da sátira de autoria do poeta Gregório de Matos. 

Com autonomia, mas sem independência, a imagem ilustrativa é idealmente um elemento 

reflexivo da leitura do antologista a fazer o público repensar os textos quando a seleta 

venha a ser lida por funcionar como um motivo de leitura a ser aplicado quando da 

verificação dos demais elementos peritextuais. 

A combinação de cores terrosas, típica coloração de construções rústicas, com 

tons de vermelho, prende a atenção do leitor para ver o sorriso corrosivo da sátira 
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agressivamente hilária. Religiosidade, sensualidade e diabrura são postas em mesmo 

plano na composição sem perspectiva ou hierarquias para representar a temática tomada 

para ser alvo da poesia satírica de Gregório de Matos reeditada na cidade da Bahia. A 

capa da antologia destaca a face do poeta mais divulgada, a de sua poesia de ―uso vulgar 

das palavras que apontam, impiedosamente, para um espetáculo grotesco‖, vivido por 

quem habita a ―Cidade da Bahia com sua libertinagem e vida sexual‖, ―cidade 

desfigurada‖ de pessoas em ―estado infra-humano‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 282-

285). A composição verbo-visual representa por si uma época sintetizada em uma 

operação simbólica, espera-se que seja realizada pela seleta como concretização de leitura 

integrante da recepção das artes seiscentistas. 

A capa é uma subversão da prática católica de empregar imagem como memória 

da vida dos santos, da paixão de Cristo, dos episódios da Bíblia, posto o fato de 

apresentar, em um mesmo plano e sob os mesmos traços, ícones representantes tanto da 

hierarquia quanto da doutrina da Igreja juntos a signos representantes de temas obscenos 

e diabólicos. A capa é já um convite à iconoclastia das castas religiosas a criarem 

separação maniqueísta entre si, os homens e os demônios, pois a iconografia nivela 

pecadores e religiosos, assim como o mundo material e o metafísico. A ilustração de 

Fernando Oberlaender impõe-se como representação do procedimento da poesia satírica 

com seu caráter paródico de situar de modo subversivo Deus e o diabo na poesia de 

Gregório de Matos. Trata-se, pois, de uma capa paródica do mundo católico do século 

XVII imposto na Bahia seiscentista quando a imagem recebia grande importância em 

termos de conhecimento doutrinário e de experiência espiritual. Com uma mirada assim, 

percebe-se que a composição de capas com ilustração pode constituir-se com a constância 

de se concretizar com eficácia pedagógica de espelhar os poemas escolhidos por seu 

gênero, procedimento, tema; tal como a ilustração reflete uma poesia satírica, paródica de 

tematização de religiosidade, sincretismo, sexualidade. 

Considerando-se ilustração completamente autoral as construções sem uma 

marca de ser representação direta de alguma realidade social concreta, mas uma 

composição simbólica para funcionar originariamente como representação da poesia 

gregoriana tendo sido elaborada para esse fim, há dois exemplos desse paradigma. A capa 

da coleção Biblioteca Folha tem seu número 27 dedicado ao poeta do barroco no ano de 

1997, com ilustração de Lúcia Brandão. A ilustradora associa desenhos de flor amarela e 

corpos desnudos em vaso com óculos repousado sobre um plano para gerar a atmosfera 

em que os leitores apreciarão os poemas do livro Gregório de Matos: Antologia poética. 

A Coleção obra prima de cada autor apresenta o volume número 104 dedicado aos 
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Poemas satíricos de Gregório de Matos com ilustração de Cláudio Gianfardoni. O 

ilustrador combina elemento magenta abstrato e imagem lunar com reprodução de 

frontispício para gerar o contexto em que o público apreciará os textos. A ilustração é 

assinada à direita pelo autor numa indicação de um paradigma para a prática de elaborar 

capa como criativa representação do poeta, do livro, da obra com assunção da 

responsabilidade de quem gera o principal elemento de apresentação inicial do material 

disponível para os leitores. 

Diferentemente do emprego de ilustração criativa com concreta apresentação 

visual do mundo representado – assim como da apropriação de imagem pictórica com 

concreta referência sígnica ao mundo visualizado – há capas elaboradas como 

construções semióticas abstratas. Contemporaneamente, os capistas exploram o poder 

sígnico de representar para elaborar design de promoção da poesia gregoriana em 

atualização pela escolha de solução visual vinculada à cena de leitura sem indicação 

verbal responsável por significar isso diretamente. Gregório de Matos recebe publicação 

de uma reunião de poemas com seleção e prefácio de André Seffrin para a editora 

Bestbolso com capa de Luciana Gobbo:  

Figura 12 – Capa de Luciana Gobbo. 

 

Fonte: André Seffrin ( 2014). 
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O conjunto de elemento constitui uma imagem significativa, mesmo sendo abstrata, com 

a potencial força de apresentar o artista, sua obra e a crítica antológica. Com autonomia 

em relação a formas artísticas iconográficas, o design é constituição simbólica promotora 

de leitura da obra. As antologias gregorianas constituem-se como lugar de diálogo crítico, 

mas também, por meio de uma mirada lançada sobre as capas, a revelarem a recepção dos 

capistas, são os florilégios lugares de inovação no design criativo. Pode-se perceber, pela 

leitura da capa como instrumento de divulgação da poesia barroca, um discurso no atual 

estado do texto de Gregório de Matos em sua movência de geração a geração de leitores. 

A ambiguidade da gestalt torna dual o percurso compositivo com linhas que 

determinam para o leitor ora quadrados ora triângulos. A composição organiza elementos 

no espaço a fim de captar a percepção para o livro de poemas de Gregório de Matos por 

meio da interação ponto-linha-superfície em um confluir de uma pulsação intrínseca para 

destacar o nome do poeta na imobilidade do fundo negro emoldurador. O ritmo visual 

caótico-ordenado se apazigua no ponto de moldura dos elementos verbais pela harmonia 

das proporções entre as formas coloridas e a forma negra. A conjugação de formas e 

cores perde cogitáveis autonomia e abstração absolutas para receber coesão com as 

informações verbais a fim de constituírem um texto verbo-visual de apresentação-

representação do poeta, da obra e da crítica como um discurso inicial de oferecimento do 

livro ao público. 

A unidade formal do entremeado labiríntico de formas é assegurada pela 

correspondência de cores com emprego de matizes similares. O exemplar de livro da obra 

gregoriana compõe coleção que contempla clássicos, mas inexiste um padrão 

estabelecido pela linha editorial para ser seguido, de modo que o capista estabeleceu uma 

identidade visual específica para o texto verbo-visual de contextualização dos poemas 

gregorianos. Lugar de reinserção da poesia gregoriana no conjunto dos bens artístico-

culturais do Brasil, a seleta da BestBolso reitera-consolida Gregório de Matos como um 

nome que já não é por se fazer, mas já feito essencial para integrar conjunto de obras 

editadas para o mercado de autores renomados. A antologia apresenta Gregório de Matos 

como poeta a ser oferecido a nichos de mercado consumidor de obras famosas em 

edições econômicas para o qual se adequa a solução visual de representação gráfica da 

obra e do poeta. Composição de concatenação de elementos em conjunção abstrata, a 

criação de Luciana Gobbo faz do antologismo da poesia gregoriana um lugar de 

divulgação artístico-criativa de profissional do design gráfico. A análise da antologia 

permitirá saber se participa da construção de um ciclo de antologismo que leve em conta 

a especificidade editorial e filológica de cada códice manuscrito. A concretização de 
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leitura antológica da Bestbolso, por ser posterior às proposições de Hansen e Moreira 

(2013) de editoração códice a códice, poderia ir a público com atualização não somente 

visual mas também teórico-metodológica. 

As capas modernas da poesia barroca se afinam com abordagem crítica de 

considerar o barroco como ―estilo universal e atemporal‖ – ―o barroco é um sentir e um 

sentido, sentido que recupera outros sentidos em circunstâncias diferentes e sincrônicas. 

O barroco é poesia, pois é poesia pura. O barroco nos enlaça em qualquer época‖ (IVAN 

DA SILVA, 2014, p. 9). Se a capa de exploração da linguagem visual serve a algum 

propósito comercial de persuasão à curiosidade do leitor para conhecer um poeta de nome 

famoso com obra reapresentada com projeto visual de configuração hodierna, nem por 

esse propósito de mercado deixa de ser uma atualização sintonizada com uma crítica de 

quebra da separação dicotômica entre sincronia e diacronia em um estudo de poética. O 

fato de permitir ao leitor fazer uma recuperação de vitrais barrocos comumente 

empregados em templos, enquanto é também uma composição com construção de nota 

atualizadora da leitura da poesia gregoriana, endossa essa compreensão de ser a capa uma 

remissão à coexistência de tempos no eterno presente da poesia, sem desconsiderar sua 

circunscrição histórica. Ademais, destaca-se a percepção de ser o design uma elaboração 

atualizadora da poesia gregoriana para o presente de leitura quando se pode ver no jogo 

de triangulações da capa uma lembrança das obras de Alfredo Volpi. A observação das 

imagens elencadas a seguir revela o fato de a capa de Luciana Gobbo em nada ser 

intuitiva como atualização da apresentação da obra gregoriana: 
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 Quadro de jusposição para leitorua por analogia da capa da BestBolso com 

vitrais e com pintura. 

 

 

 

 

Figura 12 – Capa de 

Luciana Gobbo. 

 
 
 

Vitral dominicano da Saint 

Mary‘s Church – New Haven- 

CT U.S. 

 

 
Fonte: Capa de folheto publicado 

pela Saint Mary‘s Church de 

New Haven-CT/ U.S. 

 
 

Jonh La Farge. Opalescente, antique, and 

confetti glass, and pressed-glass jewels, in 

lead cames with plating, 30½ x 60 in. (77.5 x 

152.4 cm) 

 

 
Fonte: Yale Art Gallery

8
  

 

Alfredo Volpi. Sem título, déc. 1960. 

Têmpera sobre cartão. 23 x 32 cm. 

 

Fonte: Museu de Arte Moderna de São 

Paulo
9.  

 

A BestBolso dedica a Gregório de Matos uma apresentação inicial melhor lida se 

justaposta como no quadro com a imagem de decoração católico-religiosa, de adorno 

doméstico arquitetural e de pintura moderna abstrata. A combinação de linhas e formas 

nas cores da capa de Luciana Gobbo, a terminar por emoldurar o nome do poeta e demais 

dados verbais da capa, em uma aparente aleatoriedade, com factual ordenação, lembram a 

composição por via de fragmentos dos vitrais católicos com técnica semelhante aplicada 

à arte de decoração doméstica por John La Farge. A confluência de dados ordenados em 

                                                           
8
 Disponível em <http://cmi2.yale.edu/mannix/mock2/popups/newacquisitions/details04.html>. Visitado 

em 31 de mar. de 2017. A imagem figura dentre aquelas selecionadas para compor o livro Arte for Yale: 

collecting for a new century (RAYNOLDS; MATHESON; CHUANG, 2007, p. 46-47).  

9
 Disponível em <http://mam.org.br/exposicao/volpi-pequenos-formatos/>. Visitado em 31 de mar. de 

2017. 
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estilo de vitral da capa constitui-se com estrutura formal semelhante à ordenação 

harmônica das figuras de Alfredo Volpi, solução visual de forma-cor e posicionamento 

do colorista ítalo-brasileiro a compor conjunção imagética criativo-abstrata aberta à 

concretização temático-referencial do leitor. Admite-se inexistir uma gestalt do design de 

Luciana Gobbo com um fechamento em temas figurativos dos vitrais como o de John La 

Farge ou mesmo sugestivo de paisagem com figuras da pintura de Alfredo Volpi. A 

composição da capista, porém, com figuras primárias construídas com linhas negras 

revela uma estrutura passível de fazer ver reflexo da base estrutural das imagens 

justapostas. Além de ser capaz de lançar luz à leitura da capa da BestBolso, a 

justaposição releva a tenuidade das fronteiras das artes plásticas e da arte aplicada ao 

design. 

O antologista André Seffrin, com profissional atuação de edição de literatura 

com trabalhos de reuniões antológicas e de estudo crítico, tem sua seleção gregoriana 

apresentada para público com representação de poeta ligado com a cena de leitura. O 

antologismo participa do eterno retorno do barroco em seu devir, em sua constância de 

ressurgir na história. O barroco se reapresenta não somente pela sutileza mais refinada de 

ser procedimento linguístico de composição poética, retomado por poetas mas também é 

alvo de retomada quando é objeto de releitura por  antologistas da poesia seiscentista 

reatualizada para novos públicos. A composição visual assinada por Luciana Gobbo 

revela uma poesia sem marca de diacronismo historicista, pois é uma concretização 

ligada ao presente de leitura com representação semiótica verbo-visual.  

Uma mirada sobre as antologias contemporâneas da construção deste 

levantamento revela um lugar de constituição de paradigma de atualizar a recepção 

antológica pelo texto de apresentação dos livros. O emprego de imagem pura pesa em 

favor do design na querela valorativa de disputa crítica entre artes aplicadas e belas artes, 

pois, na raiz da abstração, há a necessidade de representação característica de toda arte. 

Os poemas de Gregório de Matos tornaram-se produtos para o mercado editorial, por isso 

as capas exercem a função comercial não somente de apelo à atenção dos leitores-

consumidores de produtos bibliográficos, mas ainda de individualização das seletas do 

poeta. Essa realidade se processa frente às de outros autores, como também diante de 

projetos editoriais concorrentes de editora para editora.  

A ação de publicar textos barrocos com apresentação visual de representação das 

obras em composição ligada à atualidade da leitura pelas escolhas visuais ocorre na capa 

de design minimalista da Martin Claret para a seleta Gregório de Matos: poemas, com 

segunda edição de 2013, para o número 104 da Coleção obra prima de cada autor. A 
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editora amplia a modernização na representação da poesia seiscentista em nova antologia, 

mas já a praticara quando da publicação do livro Poemas satíricos: Gregório de Matos, 

também número 104 da mesma coleção. Editado de 2002 a 2012, depois do quê é 

substituído pela nova edição, o livro fora apresentado com projeto visual modernizante, 

embora tenha sido composta a ilustração da capa com retomada de frontispício de 

manuscrito gregoriano para ser a marca d‘água da composição assinada por Cláudio 

Gianfardoni. A flexibilidade das formas visuais permite uma infinitude de possibilidades 

na modelagem de soluções gráficas para apresentar a poesia gregoriana por meio de 

abstração a traduzir em linguagem visual de elementos gráficos um conceito da edição 

para a obra. As antologias permitem a proximidade do público em relação a obras 

canônicas, assim como o diálogo de críticos especializados em espaços além do da 

comunidade acadêmica. A restrição a atualizar a poesia gregoriana apenas pela capa é 

limitação já superável pela existência de crítica especializada a publicar os códices 

manuscritos. O antologismo contemporâneo tem de considerar as pesquisas de Peres e La 

Regina (2000), assim como as de Hansen e Moreira (2013), sob pena de já nascerem suas 

edições ultrapassadas.  

Atualmente, o lugar das antologias na recepção da poesia de Gregório de Matos 

é o de prática de crítica com diálogo entre os organizadores a apresentar o poeta à atual 

geração de leitores. Há um retorno da crítica ao antologismo como espaço público de 

debate-validação de obras poéticas do que é exemplo o poeta barroco com sua história de 

leitura passada a limpo pelas edições amostrais de seus poemas. Críticos como André 

Seffrin assinam livros com paratexto de apresentação da poesia gregoriana em retomada 

dos editores pretéritos em um reconhecimento da posição determinante do antologismo 

nos ciclos de recepção da poesia brasileira do século XVII. Embora seja diferente da 

publicação da BestBolso com o nome do estudioso responsável assinalado já na capa; a 

outra antologia da Martin Claret, de atualização da poesia gregoriana para os leitores 

contemporâneos deste levantamento de lista de capas antológicas, apresenta o nome do 

responsável por escrever sobre a poesia gregoriana para o público somente no interior do 

livro. O prefaciador é um pesquisador de Pós-Doutorado em Letras Clássicas e 

Vernáculas, na Universidade de São Paulo e professor da Fatec São Caetano do Sul. A 

nota de apresentação do prefaciador demonstra que as antologias ocupam lugar de 

mediação-divulgação de recepção poética como ponto de socialização do discurso 

acadêmico a substituir o papel da crítica jornalística de divulgação de leituras, embora 

seja, no caso gregoriano, não uma obra editada como lançamento de um desconhecido a 

ser validado pelo crítico, mas um secular poeta a ser reapresentado. As antologias podem 
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exercer a função de equacionar a distância da academia em relação ao cotidiano em se 

tratando da prática de leitura, uma ação relevante para fazer a poesia ter espaço social na 

experiência de leitores. 

O antologismo contribui para que a literatura canônica e o reconhecimento 

acadêmico se afirmem como elementos da realidade social pela formação de leitores que 

se amparem em critérios estéticos mesmo sendo sujeitos visados pelo mercado, mas não 

meramente movidos por estratégias de cunho mercadológico. O antologismo é encontro 

de convergência da academia com as editoras pela transposição didática do discurso 

crítico, construído com apoio na teoria literária, tal como a criada pelo discurso da 

Antologia hispano-brasileira (IVAN DA SILVA; COMINO, 2014), por exemplo, sobre 

teoria da tradução, com o discurso que deleita enquanto instrui a pretexto de informar 

sobre transcriação, a radical prática criativa artístico-tradutória de Haroldo de Campos.  

O fato de fazer circular os textos faz das edições antológicas lugar de diálogo da 

crítica especializada com o leitor a que ambicionam as práticas educacionais: o diletante a 

apreciar os objetos poéticos por seus valores intrínsecos. A organização de antologias 

pode ser alçada, pelo exemplo da Hispano-brasileira, se marcada como ela por 

honestidade intelectual em sua gênese, ao patamar de atividade formativa seja para iniciar 

estudantes na vida acadêmica com a produção de resultado prático voltado ao público, 

seja para legar às gerações neófitas uma resultante material de etapa formativa de 

experientes leitores acadêmicos. O lugar futuro do antologismo dedicado à poesia 

gregoriana pode ser projetado como de abertura para experimentação de capistas e de 

inovação crítica para formação de novos leitores com acadêmicos a atuarem para além 

dos muros das universidades. O salutar diálogo da academia a polarizar discurso traçado 

com o senso comum, da capa aos demais peritextos, poderá fazer da poesia barroca e do 

poeta seiscentista elementos da cultura brasileira com valor ressignificado para valoração 

renovada. 

Existe já a prática de universidades publicarem antologias gregorianas assinadas 

por pesquisadores como é o caso dos Poemas escolhidos por José Miguel Wisnik para a 

Cultrix com primeira edição de 1975. Exemplo de editoração acadêmica é a 

reorganização da antologia de Segismundo Spina, de 1946, em novo livro em 1995, A 

poesia de Gregório de Matos, lançado pela editora da Universidade de São Paulo. Outro 

caso é a antologia Gregório de Mattos: o boca de todos os santos, do pesquisador 

Gilfrancisco disponibilizada em 1997 com selo da Universidade Tiradentes. As atenções 

voltadas à poesia gregoriana por parte da academia têm no antologismo um meio para 

atenuar as dificuldades de lidar com a formação de nível superior voltada a estudantes 
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com vida apartada da prática de leitura. Cada antologia, as gregorianas também, pode 

funcionar como um rito de entrada dos estudantes na experiência de formação de uma 

cultura literária se os pesquisadores adotarem o compromisso de, explícita ou 

implicitamente, assumirem uma pedagogia a cada escolha poético-literária sugerida em 

livro como antológica para ser ponto mínimo aceitável de contato com um escritor por 

meio da mediação do antologista. A prática antológica voltada à poesia barroca brasileira 

permite uma aproximação de debates vanguardistas, históricos e canônicos, por isso é 

salutar para qualquer abordagem predominante nas escolhas dos professores 

universitários. Apreciar uma antologia que desperte o leitor adormecido em cada 

estudante por um professor leitor, no caso da formação em Letras para quem se pode 

supor seja primariamente voltado o discurso antologista acadêmico, permitirá fazer dos 

professores em formação mediadores da leitura de estudantes quando da prática 

profissional por meio de escolhas adequadas à formação de leitores novos. 

Problematizados os efeitos semiótico-discursivos da representação imagético-

verbal das capas por meio da leitura inicial como lugares de instaurações simbólicas de 

Gregório de Matos na recepção dos leitores antologistas-capistas oferecida aos públicos, 

diga-se que uma das propriedades gerais das antologias é a de abrir as obras para novas 

leituras e que uma das características gerais das capas é recontextualizar os textos. 

Percebe-se isso conforme a explicitação de proposições conclusivas desta seção de 

encaminhamento para outras reflexões tecidas sobre o todo das antologias. A fim de 

avançar na compreensão da funcionalidade comunicativa desse gênero de livro na história 

de recepção da poesia de Gregório de Matos, observam-se as seguintes inferências 

preliminares. O mundo já estava sendo mais e mais representado sobre o papel em livros 

e gravuras, mesmo no império português e espanhol de retrocesso político-econômico de 

ascensão feudal-senhorial promovida pela Coroa e pela Igreja enquanto esse mesmo 

poder arcaizante das relações sociais na Europa impunha seu peso mais ferrenho na 

colônia americana com a proibição de atuar o meio mais eficaz na época de difusão do 

saber: a impresa, sabe-se, somente permitida em 1808. Essa realidade histórica torna 

Gregório de Matos um poeta com a peculiaridade de ser escritor de caráter editorial de 

condição prévia à existência da imprensa em tempos de mercado de comunicação de 

massa por meio de impressos. A ausência de um intelectual, neste levantamento de 

concretizações de leituras antológicas, a escrever poemas ou de um sujeito a empunhar 

livro faz pensar um Gregório de Matos com prática de escrita e fama na cena de leitura-

recepção primeira de sua poesia tão forte que mesmo não havendo sua imagem gravada 

com iconografia de leitor, místico, poeta ou intelectual, prosseguiu seu espírito sendo 
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sinônimo de poesia barroca brasileira. Seria o caso de, suspensa essa interpretação frente 

aos livros de tiragem impressa por editoras, perguntar por qual razão o literato intelectual 

do século XVII prossegue sem uma retratação ou simbolização relacionada com devoção 

a livros. 

Escritores seiscentistas como Sor Juana, Quevedo, Góngora e Vieira são 

retratados com livros em uma vinculação simbólica de suas biografias com a vida 

intelectual. A falta de um retrato do poeta como intelectual abre espaço, nas antologias, 

para a variada representação, do que a lista descrita é amostra, com uma peculiaridade na 

relação autor-editor. Se não há um poeta representado, não faltam formas para os capistas 

constituírem esse poeta na história de leitura. Além disso, as capas são espaços para os 

designers se instaurarem como autores de obras criativas aplicadas a apresentar ao 

público os objetos editoriais constituidores do poeta como autor a despeito de inexistir 

uma representação histórica ou hodierna de seu retrato como artista. A condição de 

ausência de figuração do escritor brasileiro com icnografia ligada à leitura ou à escrita 

ocorre em seu transcurso editorial desde o momento de pré-imprensa da condição de 

retrocesso tecnológico imposta à colônia, até o momento em que livros já deixam de ser 

bens preciosos cuidadosamente manuscritos e decorados para ser massivamente vendidos 

no Brasil mesmo em edições de bolso. Percebe-se, pois, outra singularidade do poeta 

brasileiro, a de se inscrever como autor em códices em tempo de amplo emprego da 

tecnologia criada por Gutemberg com pleno mercado internacional de livros, por 

exemplo, entre Espanha-Portugal e Antuérpia, explorado pela família Plantin.  

Como é possível perceber, a lista de capas para antologias de poesias barrocas 

brasileiras compõe uma linha do tempo do design gráfico capaz de representar Gregório 

de Matos e o século XVII, como o faz Francisco Ivan da Silva (2013), em seu ensaio de 

leitura da poesia gregoriana para um concerto barroco. Além disso, também representam 

os desenvolvimentos sociais da história do Brasil, conforme a criatividade dos editores 

em ligar a leitura antológica ao presente da recepção ou à cena de composição. A busca 

por identificar o lugar das antologias na recepção da poesia de Gregório de Matos, por via 

da mirada lançada às capas das seletas, gerou uma leitura com os livros fechados para 

pensar as composições verbo-visuais como textos com discurso com possibilidade de 

comunicar unitariamente representações da obra e do poeta, assim como a natureza do 

livro como hipóteses a ser verificadas quando do ultrapasse da capa e perscrutação dos 

demais elementos peritextuais e os poemas. O levantamento amostral revela, talvez − 

aquém de paradigmas propriamente ditos, como padrões cristalizadores por reiterada 

ocorrência – possibilidades de configurações das capas de antologias conforme as 
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intenções das edições. As considerações sobre a Antologia hispano-brasileira, tecidas à 

abertura do livro, servirão de parâmetro quando da verificação de hipóteses de leituras 

ensejadas pelas capas da seleção poéticas em nexo com os demais paratextos além da 

capa. 

O antologismo, na recepção da poesia de Gregório de Matos, é lugar de 

continuidade de leituras abertas permanentemente pelo discurso dos antologistas. 

Instrumentos de educação de leitores podem ser as seletas desde as capas como o é a 

Antologia hispano-brasileira:  

 

recordemos aqui o papel desses jovens poetas nessa época, na Espanha; entre 

tantas dificuldades, reuniram-se para estudar D. Luís de Góngora e afirmar que 

sua poesia continua viva e moderna como autêntica arte espanhola. Neste 

sentido, aqui está a razão desta antologia bilíngue: tentar recolher o espírito 

inovador que esses poetas atualizaram da tradição de Góngora (IVAN DA 

SILVA, 2014, p. 34).  

 

Como efeito educacional, a leitura de uma antologia pode ir além do propósito de educar 

os sentidos para fruição artística, pois pode mesmo atingir a interferência formativa de 

um aprendizado para uma vida de superação de dificuldades em nome de uma ideal, pelo 

exemplo apresentado via discurso antológico como o faz a edição da poesia da Geração 

de 27.  

O elogio do antologista Francisco Ivan da Silva a Pedro Salinas, Jorge Guillén, 

Gerardo Diego, Federico Garcia Lorca, Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, Luis 

Cernuda, Rafael Alberti e Manuel Altolaguire inspira pensar uma antologia criativa que 

congregue poemas de Gregório de Matos relacionados com Góngora em livro de matriz 

barroca com obras de Oswald de Andrade, de Guimarães Rosa e de João Cabral. Por uma 

geopoética cultural do barroco em antologia de múltiplos autores com notas para 

didáticas mediações da fruição artística, a seleção não necessariamente deveria decorrer 

de pesquisa no âmbito hispano-brasileiro, mas de contextos como a Inglaterra de John 

Donne, o México de Sor Juana. Propõe-se a edição comparativa a aproveitar o potencial 

funcionamento das antologias consideradas lugares da prática crítico-criativa e de 

memória da recepção poética. Ter-se-ía, assim, uma antologia plurilinguística, 

transcultural, transnacional, transtemporal de uma geopoética do barroco com textos 

originais, transcriações, notas, prólogos e posfácios para deleite dos leitores. Espera-se 

que a leitura das antologias gregorianas revele, ainda que circunscritas aos contextos de 

leitura e limitadas aos objetivos dos editores, não meras compilações poéticas ou meros 

discursos ideológicos, mas que cada uma seja ―ocasião estética que se abre ao leitor de 
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poesia‖ (IVAN DA SILVA, 2014, p. 18) por via da mediação antológica tanto quanto a 

Antologia poética hispano-brasileira por meio da tradução criativa.  

Para o desenvolvimento das seções seguintes, acrescente-se a noção de antologia 

como variável a ser associada com as categorias de autoria, público, livro, publicação, em 

voga nos séculos XVII e XVIII, estudadas por Hansen e Moreira (2013) na América 

portuguesa, para se compreender de modo um pouco mais amplo a cultura responsável 

por fazer surgir a tradição manuscrita da poesia de Gregório de Matos. Antologia, no 

trabalho dos escribas da era do Brasil colonial, não é reunião parcial-amostral recortada 

de obra estabelecida como completa; nem agrupamento de textos por tema; nem de 

autores por época; antologia, nos séculos XVII e XVIII, é a manuscritura ordenada 

editorialmente em livro com obras advindas de um fazer coletivo polarizado pelo nome 

de um autor a representar o estilo dos textos coletados para ser copiados ou reeditados 

pela prática de um escriba. Nessa acepção, o antologista é aquele responsável por reunir 

em livros de mão poemas em circulação em folhas volantes (HANSEN; MOREIRA, 

2013) cuja atuação ocorre não somente em transcrição, mas na sistematização do espólio 

de um poeta de autoria atribuída a pairar no imaginário dos participantes das práticas 

discursivas. O escriba-antologista seiscentista da América portuguesa pinça, do universo 

incomensurável de poemas criados-recriados por emulação de temas e formas, um 

conjunto amostral de poemas transcritos por encomenda, constituindo-se com um 

antologista da autoridade autoral do Doutor Gregório de Matos e Guerra. 

A fonte para coleta dos versos gregorianos é o imaginário coletivo produtor de 

poesia segundo protocolos emulados por um poeta publicamente reconhecido no século 

XVII, assim como por anônimos produtores de poemas. Sistematizadas materialmente em 

livro por escribas, as obras de Gregório de Matos o constituem como autor pela ação 

editorial antológica, desde os livros de mão, com o intento de fundir vida-obra pelo nexo 

dos poemas com a biografia do licenciado Manuel Pereira Rabelo. A vertigem das 

antologias descreve esse processo de instauração autoral por via editorial de antologismo 

como recepção da poesia de Gregório de Matos desde o princípio da circulação de sua 

poesia escrita em códices até o mercado editorial de antologias de bolso. Com projeção 

de futura prática crítica de estudos dos códices editados, pode-se cogitar a 

disponibilização em breve de uma Antologia da poesia de Gregório de Matos e Guerra 

do Códice Asensio-Cunha (com anotações, críticas e textos advindos da edição de João 

Adolfo Hansen e Marcello Moreira). 
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3 A HISTÓRIA INICIAL DA LEITURA DA POESIA DE GREGÓRIO DE 

MATOS EM ANTOLOGIAS 

 

―A poesia, por definição, não pátria‖ 

Augusto de Campos (1988, p. 7) 

 

Como Gregório de Matos é mostrado aos leitores ao longo dos ciclos de leitura 

de sua obra em função do papel dos leitores atuantes sobre seu legado? Gregório de 

Matos é apresentado em 2016 em coleções de livros como um clássico, no sentido de ser 

um autor integrante do cânone poético nacional, mas, até isso se tornar um fato, 

desenvolveu-se um processo histórico do que fazem parte as seletas de modo decisivo. 

Esta seção da história da recepção da poesia gregoriana aborda como tema as diferentes 

concretizações de leituras integrantes da recepção da poesia barroca com a atenção detida 

em duas antologias pioneiras, a de Francisco de Varnhagen, de 1850, e a de Segismundo 

Spina, de 1946. O objetivo de situar historicamente os dois livros é o de repensar a poesia 

gregoriana para situá-la na universalidade com que pode ser tratada a poesia de estilo 

barroco. Em se tratando das duas leituras antológicas, uma ocorre em momento de 

recolha de manuscrita para publicação impressa parcial; e a outra, em momento de 

escolha amostral em volumes tidos como obras completas para edição antológica. O 

ponto de vista desenvolvido ao ser lidas as edições é o de que, hipoteticamente, as 

concretizações foram influenciadas pelas condições artístico-críticas da cena de leitura a 

agirem os críticos seletista sobre os efeitos textuais da cena de elaboração poética para 

moldar o artista ao presente de leitura. A verificação dessa hipótese permite aferir ainda 

se os livros apresentam uma abordagem histórica ou transistórica na interpretação da 

poesia da era colonial consoante ser ela editada segundo Hansen e Moreira (2013); ou se 

há uma visão vanguardista de barroco sobre a poesia de Gregório de Matos tal como o 

entender de Francisco Ivan da Silva  em sua ensaística na linha de Eugênio D‘Ors, Severo 

Sarduy, Augusto de Campos como perenidade de estilo retomado era a era. 

À luz de uma abordagem das antologias segundo essas possibilidades para aferir 

as reapresentações do poeta seiscentista, existe a chance de averiguar se os editores 

fizeram uso do potencial do antologismo de instaurar atualização da recepção poética 

para o que o barroco é tema propício. Pela natureza da poesia de que se tratam, as 

múltiplas temporalidades presentes em se abordar a poesia do século XVII e as edições 

do século XIX e XX com diálogo com a crítica vanguardista do século XXI pagam o 

preço de esforço para evitar anacronismo a fim de aferir o ganho de fugir de historicismo. 

A vertigem de tempos coexistentes na poesia gregoriana e no fazer antológico, revelados 
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na discussão das antologias, permite saber se os seletistas construíram um discurso 

histórico de leitura dos poemas consoante as condições de produção poética ao tratá-los 

como objetos históricos; se se restringiram a alguma categorização histórica ao tratar o 

século XVII como um capítulo da história ou se adotaram uma percepção mais ampla da 

poesia para ler o barroco do que as determinantes de sua época pressionaram.  

A concepção de poesia como sincronicidade de tempos propiciada pela quebra 

de cronologias pela linguagem corresponde a aspectos da Antologia Hispano-brasileira 

pertinentes para se pensar uma história da recepção da poesia gregoriana em antologias 

como provocação à história da literatura a não mais se centrar em temporalidades 

estanques, mas em sincronias poéticas. Um pensamento assim está na visão do 

compilador da poesia espanhola de cor barroca mostrada ao século XXI: 

 

Na modernidade do século XX, o barroco assume o lugar que sempre foi seu 

na história da literatura e da arte. E já é possível dizer: o barroco nem é antigo 

nem moderno; entendemos o barroco como algo contemporâneo; o barroco não 

significa apenas um período  histórico; é também um estado de espírito, um 

saber estar no mundo, um modo de ser e de dizer... O barroco é um sentir e um 

sentido, sentido que recupera outros sentidos em circunstâncias diferentes e 

sincronias. O barroco é poesia, pois é poesia pura. O barroco nos enlaça a 

qualquer época (IVAN DA SILVA, 2014, p. 9). 

 

Embora Varnhagen esteja cronologicamente às vésperas da retomada crítica do barroco 

na ensaística de Eugênio D‘Ors, na poesia de Mallarmé, na homenagem à Góngora da 

Geração de 27 indicadas pelo antologista da poesia hispano-brasileira, pode haver alguma 

antecipação de uma abordagem assim propiciada pelo antologismo para além de uma 

crítica histórica ou transistórica. Spina está já na cena de apreensão modernista do 

barroco com o fazer modernista dos poetas de 1922, por isso sua seleta gregoriana pode ir 

bem além do fazer crítico-histórico do Florilégio de 1850.  

Espera-se, pois, verificar essa hipótese por meio do exame do livro de 1946, 

como uma leitura contextualizada pela retomada da poesia do século XVII, cuja leitura 

pode revelar aos leitores certa perenidade do barroco na poesia do artista brasileiro 

formado poeticamente pelo código poético do século de ouro da Península Ibérica. 

Mesmo que não atinjam uma compreensão do barroco como cosmovisão, podem ser 

verificadas concretizações de leitura da poesia gregoriana como continuidade de perene 

fazer maneirista-barroco como ―constante da literatura europeia‖, um ―fenômeno 

complementar [de oposição] ao classicismo de todas as épocas‖, tal como pensado por 

Curtius (1996, p. 344) em sua abordagem ao Maneirismo de 1956. Diga-se, pois, que com 

essa conjunção do discurso de um crítico contemporâneo criativo-vanguardista em sua 

concepção do barroco, associado com o de um historiador da literatura, delineia-se o 
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caminho para a construção inicial de uma história literária centrada na leitura 

materialmente documentada em livros dedicados à poesia do século de ouro, ajustada aos 

pressupostos de Hans Robert Jauss. O historiador lança suas teses (JUASS, 1971) como 

desafio provocativo à historiografia literária de se dedicar ao leitor para construir uma 

história da leitura das obras com a necessidade de congregar diacronia e sincronia em 

nexo com a vida cotidiana em relação à produção literária.  

Varnhagen (1850) e Spina (1946) assumem discursos frente ao poeta de obra 

cuja pátria é a língua da poesia para explicitar leituras centradas na figura do autor 

vinculadas a uma nacionalidade. As seletas – não obstante registrem uma extraordinária 

personalidade de insubordinação e criatividade, a qual seus contemporâneos não 

acompanharam sem grandes custos – ainda não aplaudiram de todo o viver de intelectual 

do poeta, diga-se já. Mas nem somente de biografia são feitas as representações do artista 

quando em antologias, pois as escolhas dos textos, a organização dos poemas, as 

convenções, as notas, as comparações determinam qual poeta os antologistas ensejam ser 

percebido pelos leitores.  

A fecundação de seletas com formas diferentes é traço essencial da difusão da 

poesia gregoriana do que são exemplos as edições comentadas a seguir segundo esses 

critérios abstraídos da Antologia hispano-brasileira (IVAN DA SILVA; COMINO, 

2014). Levar em conta essas noções, segundo determinada época, a de leitura-

composição primeira da literatura barroca é, para Hansen e Moreira (2013), fazer leitura 

histórica; enquanto considerar tais aspectos segundo o momento de edição torna a leitura 

transistórica. Considera-se, pois, que a percepção do barroco como constante temporal ou 

atemporal ou como cosmovisão está para além de categorização historiográfica ou 

transistórica por sua possibilidade de circunscrever de modo histórico por duas vezes. O 

ensaísmo de Francisco Ivan da Silva opera um situar do barroco no século XVII e um 

reapresentar a obra sincronicamente no século XX. De Gregório de Matos a Oswald de 

Andrade, o pesquisador é leitor a revelar poetas detentores de consciência nacional sem 

noção de nacional-ufanismo. 

Francisco de Varnhagen e Segismundo Spina são representantes de dois ciclos 

de antologismo, o da saída de manuscritos para figurar em impressão e o de compilação 

de amostragem a partir de obra dita completa. A concretização de leitura de Varnhagen 

constitui um fato historicamente contraditório se se justapõe sua compreensão histórica 

apresentada nesta pesquisa como sendo a de leitor a despertar a curiosidade-fruição de 

leitores em relação à sátira, quando se faz indicação de que opera a editoração 

censuradora responsável por cortar trechos de poemas. Se Varnhagen fizesse a língua 
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obscena se apresentar em toda sua força, seria inusitado; mas, e quanto a Spina? Nem 

tanto. A concretização, porém, de exegese de Spina menos que a de Varnhagen oferece 

fôlego para ser pronunciada a sátira barroca. Deliberadamente, propõe-se mesmo a deixar 

para outros leitores, pois adere ao processo editorial de Afrânio Peixoto (publicado entre 

1923 e 1933) e se afasta do horizonte de expectativa criado nos tempos modernistas. As 

páginas seguintes descrevem esses dois processos de modo a esclarecer essas observações 

de resumo-conclusão já adiantadas para cientificar o leitor dos temas abordados a fim de 

apresentar a história da compreensão de Gregório de Matos. Tal história pode ser traçada 

no antologismo do Brasil desde os manuscritos da cultura do barroco até os livros de 

edições para o mercado. 

Quem veja um livro gregoriano em uma coleção nova, em 2016, percebe um 

poeta fundamental por ser fundacional da literatura brasileira. A apreciação, porém, da 

poesia do século XVII foi polêmica entre críticos e historiadores com avaliações de 

depreciação e com posturas de apagamento do espólio da era colonial do corpo de objetos 

culturais dignos de valor; mas a história do antologismo revela a constância de leitores de 

um poeta nunca esquecido devido ao prazer de sua obra. A história de recepção da poesia 

gregoriana em antologias faz um autor vir à baila no diálogo dos antologistas com o 

público como autor sempre renovado pela crítica antológica para novos leitores. Esta 

seção participa de uma história descritiva da poesia gregoriana em antologias nos ciclos 

iniciais de leitura-recepção constituidores de um poeta clássico no sentido de ser 

canônico. Com Varnhagen (1850), um poeta emerge de manuscritos para circular em 

antologia; com Spina (1946), Gregório de Matos entra para o mercado editorial. 

 

3.1 Dos manuscritos de anônimos ao Florilégio da poesia brasileira 

 

Para situar o antologismo de Francisco de Varnhagen (1850), uma breve 

apresentação parcial de dois códices manuscritos presta-se a uma imagem do primeiro 

ciclo de leituras antologistas responsáveis por constituir o poeta do barroco brasileiro. 

Notar a existência de manuscritura como antologismo na base do triunfo gregoriano na 

cultura literária como autor permite entender como ocorre o segundo ciclo do qual 

participa o historiador da época imperial. Dois frontispícios dos códices estudados por 

pesquisadores contemporaneamente auxiliam a entender o contexto de edição de 

Varnhagen (1850): o chamado códice MC (LA REGINA, 2013, p. 136) e o identificado 

como 3576, da Biblioteca Nacional de Lisboa (TOPA, 2001, p. 305). 
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Há copioso número de documentos compostos para fazer preservar composições 

da forma alternativa de fazer conhecer a poesia por folhas volantes empregadas para a 

obra de quem era impossibilitado de publicar pelos meios oficiais: 

 

O corpus de Gregório de Mattos encontra-se espalhado em numerosos códices, 

todos os apógrafos: são conhecidos 25 códices apógrafos setecentistas em 39 

volumes, normalmente de grande extensão, além de duas cópias em três 

volumes realizadas no século XIX e uma cópia de 1946. Destes 25 códices, 11 

estão guardados no Brasil, 12 em Portugal e 2 em Washington; além disso, 

poemas atribuídos a Gregório aparecem em 44 códices do tipo cancioneiro (LA 

REGINA, 2006, p. 171). 

 

Antes da tese de Silvia La Regina (2006) constatar esse significativo número de volumes 

de poemas da época barroca, o Mapa do labirinto, organizado para orientar levantamento 

total dos códices seiscentistas, contabilizara a existência de 35 códices manuscritos, em 

total de 48 volumes guardados em 13 bibliotecas localizadas no Brasil, em Portugal e nos 

Estados Unidos conforme inventário testemunhal da poesia atribuída a Gregório de 

Matos (TOPA, 2001, p. 25). Além dos 35 documentos absoluta ou parcialmente 

integrados por poemas de responsabilidade gregoriana, o inventário documenta a 

existência de 248 manuscritos organizados com miscelânea de autores-obras nos quais 

figuram poemas do autor brasileiro. Os números revelam como elevada a recorrência de 

interessados pela poesia gregoriana em uma história de leitura em que, naquele momento, 

para alguns sujeitos, ler implicava copiar a fim de organizar para preservar para si 

poemas já sob uma seleção de cunho antológico. Francisco Topa (2001) chama de 

antologias os conjuntos de poemas reunidos em manuscritos organizados com capas, 

folhas de rosto, numeração de página, notas biográficas e, alguns, com a biografia de 

Manuel Pereira Rabelo e indicação dos possíveis proprietários. A forma alternativa à 

imprensa de preservar em manuscritura a obra gregoriana permite levantar cogitações 

relativas à recepção da poesia gregoriana na cena primeira de circulação.  

No frontispício do códice nomeado MC (LA REGINA, 2013), há uma ordenação 

perceptível como premeditada pela simétrica intercalação de dois conjuntos sígnicos 

imagéticos entre os elementos verbais. A composição verbo-visual do manuscrito de 

1775, com obras atribuídas a Gregório de Matos, foi elaborada artesanalmente. Sua 

história revela intenções várias por escolha dos dados manuscritos e icônicos.  
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Figura 13 – Folha de rosto do códice MC assim denominado por Fernando da Rocha Peres e 

Silvia La Regina 

Fonte: Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/obra-poetica-

403643.shtml>. Acesso em: 26 dez. 2016. 

 

A história do frontispício permite perceber a realidade de reunião da poesia 

gregoriana em livros. Trata-se de um objeto cultural advindo de uma época em que, 

segundo estudo de Fernando Rodriguez de la Flor (1999) – que descreve a Espanha como 

La península metafísica para tratar de emblemas no mundo espanhol da era da 

Contrarreforma – uma ação institucional promove uma semiose generalizada para dar um 

sentido teológico à existência. O século XVII ibérico é marcado por uma urgência 

retórica interna com afinco por dar sentido ao mundo cristão pela necessidade de 

persuasão contrarreformista e é polarizado por uma ação comercial externa com potencial 

para oferecer abastecimento à galáxia sígnica do sistema de crenças imperante. A 

Antuérpia como centro tipográfico do mundo ibérico no período dos séculos XVI-XVIII, 

conforme pesquisa de Francini de Nave (2014), supriu a demanda por impressos da 

Península Ibérica em uma história de atuação comercial responsável por gerar a imagem 

de caráter emblemático integrante do frontispício do códice gregoriano. Conforme se 

revela a seguir, esse é o contexto de gênese da enigmática imagem emblemática 

componente do texto de apresentação da obra gregoriana no manuscrito. 
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O texto imagético-verbal integra o chamado códice MC por Silvia La Regina de 

Fernando da Rocha Peres, volume ―adquirido por uma bibliófila numa livraria antiquaria 

do Rio de Janeiro em 1995‖; ―encadernado, cujas 456 páginas medem cm. 14,5 x 20,2‖, 

com grafia ―extremamente clara e uniforme‖: ―único códice declaradamente copiado na 

Bahia‖ (LA REGINA, 2013, p. 136). Silvia La Regina atribui origem histórico-

econômica para a configuração da folha de rosto com imagens, a partir da descrição de 

que nela ―foram coladas duas pequenas gravuras‖, para chegar à interpretação de que a 

―operação cobriu a indicação de que o volume é um de quatro, para que o mesmo 

adquirisse mais valor comercial‖ (LA REGINA, 2013, p. 136). A descrição da 

pesquisadora se sustenta pela justaposição seguinte realizada por ocasião desse 

levantamento da história da recepção da poesia de Gregório de Matos: 

 

Figura 14 – Folha de rosto do Ms. 45 do Arquivo da Casa de Fronteira da Torre do Tombo 

 
 Fonte: Topa (2001, p. 605). 
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Figura 15 – Folha de rosto do códice MC assim denominando por Fernando da Rocha Peres e Silvia La 

Regina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/obra-poetica-

403643.shtml>. Acesso em: 26 dez. 2016. 

 

 

Adriano Spínola relata haver encontrado os tomos terceiro e quarto da edição em 

livros de mão de 1775 na torre do Tombo, quando escreve prefácio a seu livro As artes de 

enganar: um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Mattos 

(SPÍNOLA, 2000). O pesquisador encontrou os volumes em dezembro de 1996 na Torre 

do Tombo em Portugal antes de verificar a existência do segundo, guardado pela 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O primeiro foi dado por Espínola como ainda 

desaparecido quando da publicação de seu livro resultante de suas investigações de 

doutoramento. Ao se cruzar o relato de La Regina (2013) sobre colagem em códice 

encontrado em antiquário no Rio de Janeiro, com o relato de Espínola (2000), descobre-

se, pelo fim do lastimado, por James Amado (1999), desaparecimento do volume um, a 

possibilidade de uma edição completa dos quatro volumes. Haveria chance de uma 

continuidade da edição volume a volume do chamado, por James Amado, Códice 

imperador. Esse processo de editoração foi iniciado por Rocha Peres e La Regina (2000). 

O pioneirismo de Peres e La Regina antecede a defesa de Hansen e Moreira (2013) de 

dever ser realizado, para cada livro de mão, uma publicação independente para fazer 

conhecer Gregório de Matos conforme sistematicamente propõem em sua filologia de 

verificação da cena da palavra em que fora dramatizada a poesia seiscentista no Estado 

do Brasil. 
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As obras poéticas do D
or

 Gregorio de Mattos Guerra é anunciada escrita com 

engenhosas agudeza e arte em composição de representação de poemas apresentados por 

um frontispício composto por imagem de cenário celestial com presença de duas faces 

justapostas horizontalmente em movimento de sopro simultâneo horizontal de cima para 

baixo. A composição imagética com as faces em primeiro plano de um céu em 

perspectiva integrante do designer anuncia um dos cadernos de obras gregorianas 

organizado no século XVIII, E neste com a vida do Poeta escripta por Manuel Pereira 

Rebelo. O texto verbo-visual é composto ainda por marca tipográfica de cunho 

iconográfico, seguida pela inscrição do local e da data de elaboração-circulação do 

códice: Bahia anno 1775. De pronto, surge a imagem de poeta douto titulado cuja obra é 

concebida por sopro de inspiração celeste e cuja circulação ocorre já por meio de outros 

códices tais como o atributo de Doutor, a imagem dos seres no céu e o pressuposto 

estabelecido por ―E neste‖. O levantamento de dados sobre a marca no centro da qual se 

lê ―INCVBANDO‖, inscrição situada em banda acima de uma ave a incubar ovos entre 

imagens de duas representações de divindades clássicas, revela mais sobre a recepção da 

obra gregoriana que se manifesta pelo ato de assim ser apresentada compilação poética, 

conforme se diz algo sobre isso nos parágrafos seguintes. 

A capa é composta por gravura fruto de trabalho de escultura elaborada, segundo 

o Museu Britânico, por Cornelis Galle, para reproduzir composição criada por Peter Paul 

Rubens, em 1631, como ilustração do livro Speculum Aureum vitae Moralis, de David 

van Mauden‘s (ANTUÉPIA, 1631). O Museu descreve a gravura adquirida em 1858, 

composição usada para ilustrar livros, como ―coat of arms charged with a hen sitting on 

her eggs, crested with a burning oil-lamp, supported by a bust of Minerva with an owl 

and by a bust of Mercury with a cock; banderol with motto above; after Peter Paul 

Rubens‖
10

: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Brasão de armas carregadas com uma galinha assentada em ninho e sobre seus ovos, com crista, além de 

lâmpada a óleo em chamas, apoiados por um busto de Minerva com uma coruja e por um busto de 

Mercúrio com um galo; e de bandeirola com lema acima (tradução nossa). A imagem e as informações 

estão disponíveis no site do Museu Britânico com acesso pelo endereço <http://www.britishmuseum.org>. 

Acesso em: 15 nov. 2014. 
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Figura 16 – Gravura de Peter Paul Rubens empregada como marca de editora de Jan van Meurs 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.britishmuseum.org>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

 

 

 

A busca pela história da imagem emblemática permite decifrá-la melhor em seus 

desdobramentos simbólicos, advindos da cultura do barroco, a partir de sua descrição. Ela 

está em posição de mais visibilidade, centro ao alto, com a lâmpada em chama, seguida, 

da esquerda para a direita, por uma imagem de uma coruja com ênfase nos olhos abertos 

em justaposição com a imagem de Minerva, deusa da sabedoria, e com uma trombeta, 

posta à esquerda ao centro; elementos em paralelismo com, postos à direta, imagem de 

um galo em movimento de canto em justaposição com o perfil de Mercúrio, deus da 

eloquência, e com cetro envolto por serpentes, apresentado à direta ao centro.  

A história revela provável aproveitamento de uma cópia de impressão 

seiscentista por copistas para ilustrar reunião setecentista de obras de Gregório de Matos 

com marca tipográfica elaborada pelo pintor Peter Paul Rubens (1577-1640): 

 

O impressor de Antuérpia Jan van Meurs era até 1.629 associado com 

Balthazar I Moretus, o gerente da impressão da gráfica Plantin. Em seguida, 

cada um foi para seus lados. Separados, Van Meurs precisava de uma marca 

própria para sua impressora. Ele adotou um projeto de Rubens, artista 

conhecido como designer de ilustrações de livros e páginas de título para a casa 

Plantin. No meio da cena criada por Rubens, há uma galinha a esperar uma 

ninhada de frango aquecendo seus ovos. De um lado, reconhecemos Minerva 

abaixo de uma coruja como símbolo da noite; de outro, Mercúrio abaixo de um 

galo, símbolo do dia. A importância deste todo curioso é esclarecida pela banda 
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com o lema de Van Meurs: NOCTV INCVBANDO DIVQVE (ninhada, tanto 

de dia quanto de noite). A lâmpada que coroa a totalidade refere-se à luz 

difundida pela prensa.
11

  

 

As inscrições nos cantos inferiores da composição são ―Pet. Paul Rubens pinxit‖ 

e ―Corn. Galle sculpsit‖ registradas como assinaturas de seus autores, personagens 

participantes da cena histórica de franca multiplicação em massa de textos imagéticos e 

de textos verbais. A foto da peça empregada para reprodução da marca da editora gráfica 

de Van Meurs e da publicação primeira em que foi empregada a criação de Rubens para o 

editor ilustra uma reflexão sobre a inserção da obra de Gregório de Matos na cultura do 

barroco: 

 

Figura 17 – Em tamanho real, peça tipo ―Painting Print‖, datada de 1618-1619, com dimensões de 380.0 

mm x 330.0 mm, pertencente ao Museum Plantiun-Moretus/Print Room, criada por Cornelis Galle para 

reproduzir composição criada por Peter Paul Rubens. 

 
 

Fonte: Disponível em: <http://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/ 

drukkersmerk-van-jan-van-meurs>. Acesso em: 12 jun. 2016. 

 

Composta como um mosaico pela incrustação de elementos fragmentários em 

ordenada unidade para estabelecer comunicação verbo-visual de imediato efeito sobre os 

leitores, a marca garante destaque de maior ênfase para o editor do que apresentam as 

publicações editoriais da cena sócio-histórica do capitalismo financeiro. Produzidos dia e 

noite, prometendo a marca com nota publicitária, para o mercado cultural do século de 

doutrina econômica do capitalismo comercial, livros no prazo desejado. O selo editorial 

da gráfica-editora de Jan van Meurs ganha publicidade do compromisso do editor com 

seu trabalho de pontualidade e precisão na disponibilidade de produtos para o mercado de 

impressos. A marca é lançada ao público, pela primeira vez, no seguinte manual de 

aconselhamento, organizado com iconografia emblemática com vistas a obter alcance de 

ensinamento de virtude: 

 

                                                           
11

 Informações disponíveis nos sites Rubens Online e Museu Britânico, acessíveis pelos endereços 

<http://www.rubensonline.be> e <http://www.britishmuseum.org>. Acesso em 17 de novembro de 2014. 
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Figura 18 – Capa da primeira edição da obra "Speculum Aureum Vitae Moralis" com ilustração de Peter 

Paul Rubens para o trabalho de editoração realizado por David van Mauden's (Antwerp: 1631) para o livro. 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=K3VgAAAAcAAJ&printsec 

=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 15 set. 

2016. 

 

O fato de, no século XVIII, surgir uma antologia manuscrita, na qual foi 

empregado o brasão da casa de Antuérpia, põe a obra gregoriana em uma sintonia 

editorial com o século barroco. Da seguinte forma, a curadoria do Museum Britânico 

comenta a marca tipográfica: 

 

The iconography of the coat of arms refers to the name of Jan van Meurs' 

house in Antwerp, ―De Vette Hinne‖. 

Jan van Meurs used his coat of arms as a vignette in numerous publications, in 

various sizes and techniques
12

. 

 

O ilustrador do trabalho de cópia manuscrita da obra de Gregório de Matos – com a capa 

da edição de 1775, ao lançar mão do trabalho de um pintor barroco que fizera da 

reprodução de seus próprios quadros um negócio, assim como explorara comercialmente 

a produção em massa de imagens –, Rubens, mostra como o poeta barroco brasileiro é 

difundido na onda de reprodução em série, fenômeno histórico advindo do século XV 

com força do século XVI e apogeu no século XVII para impulsionar o desenvolvimento 

                                                           
12

 A iconografia do brasão refere-se ao nome da casa de Jan van Meurs em Antuérpia, ―De Vette Hinne‖. 

Jan van Meurs usou o seu brasão de armas como uma vinheta em inúmeras publicações, em vários 

tamanhos e técnicas (tradução nossa). Informações disponíveis no site do Museu Britânico acessível pelo 

endereço <http://www.britishmuseum.org>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
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de conhecimentos a ponto de as reproduções exatas de imagens informativas e de 

estampas não informativas ―revolucionaron tanto las ciencias descriptivas como las 

matemáticas, base de las ciencias físicas, y además son esenciales para parte de la 

tecnología moderna
13

‖ (IVINS JÚNIOR, 1975, p. 40).  

A imagem presente na capa da antologia gregoriana é incompleta, pois é um 

recorte da imagem original, com os elementos representativos das divindades 

mitológicas, consoante se observa na comparação dos trabalhos Rubens: 

 

Figura 19 – Illustration to David van Mauden's "Speculum Aureum Vitae Moralis" (Antwerp: 

1631). c.1631 Engraving -British Museum. 

 
Fonte:  Disponível em: <http://www.britishmuseum.org>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

 

 

 

Figura 20 – ―Alegoria da Fortunae a virtude‖ - Museu de Belas Artes – Buenos Aires – Argentina.  

 

Fonte: Disponível em: <https://www.bellasartes.gob.ar/por/obras/8629>. Acesso em: 12 out. 

2016. 
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 Revolucionaram tanto as ciencias descriptivas quanto as matemáticas, base das ciências físicas, e, 

ademais, são essenciais para parte da tecnologia moderna 
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Figura 21 – Figura Mercurio-Rubens-1636 [Museo del Prado] 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/mercurio/59cfad4a-5890-4ca0-861c-1330662894aa>. Acesso em: 27 nov. 2016. 

 

A apropriação de símbolos da mitologia foi uma constante na era áurea das artes plásticas 

que tem na obra de Rubens uma expoente significativa responsável por empreender a 

elaboração da marca editorial aproveitada para compor a capa de antologia manuscrita da 

poesia gregoriana. O caduceu, apresentado à direita da gravura emblemática de 1631, 

abaixo da representação de Mercúrio-Hermes, apresenta duas serpentes, mas sem o par de 

asas verificado no capacete da divindade. O cetro é similar ao posto na mão do deus na 

pintura de Rubens, de 1636, objeto semelhante ao símbolo de Asclépio, o qual tem 

apenas uma serpe, em bastão sem as asas tipicamente do emblema de Mercúrio.  

Pode-se perceber, na utilização da imagem do pintor barroco na capa da 

antologia gregoriana, uma representação da obra e do poeta. Mesmo admitindo-se 

possível total inexistência de intencionalidade da mão responsável por aproveitar a marca 

criada por Rubens, o uso das imagens implica admitir a obra como digna de ser situada 

no circuito dos trabalhos de autores integrantes do rol dos que fizeram jus a ser 

publicados por editoras no século da Contrarreforma. Caso o leitor levante a história de 

composição da emblemática marca editorial, além de associar o nome Gregório de Matos 

ao circuito de impressão seiscentista do qual o poeta não participa (seja por agredir a 

ordem do Estado-Igreja; seja para o Estado-Igreja simular perseguição de obra validadora 

de sua ordem de manutenção do status quo), será possível relacionar a rede de 

significados construída historicamente em torno da divindade Hermes e Minerva como 

símbolos enaltecedores daquilo a que estejam associados (são exemplos disso os 

predicativos de sapiencial, sagaz, viajado, rápido, eloquente). Tanto quanto fora possível 

intenção recuperável a de associar nome-lema de editora ao valor representado pelos 



90 
 

deuses gregos, assim também pode ser associado o nome do poeta e a natureza de suas 

obras com a rede de sentidos propiciados à atribuição dos leitores pela composição do 

frontispício. 

Resgatados os aspectos necessários ao entendimento da historicidade da 

imagem, problematizada sua relação com obra gregoriana, cabe ainda pensar o aspecto 

emblemático da obra de Rubens. Embora não seja com as figuras da marginalidade 

barroca (a do eremita ou a da caveira); nem seja também exemplo de vanitas, núcleos de 

semanticidade buscados por Rodriguez de la Flor (1999) para entender a emblemática no 

Século de Ouro em Espanha; o estudo La península Metafísica contém dados para 

orientar a compreensão da intepretação dada pelo Museu Britânico à marca da gráfica de 

Meurs. O fato de o emblema relacionar-se com determinação pedagógica, retoricamente 

persuasiva, dirigida a elites letradas da Idade Moderna é uma pista para se pensar o 

caráter emblemático da gravura afixada no livro de mão composta com poemas 

gregorianos. Mais claro fica o caráter emblemático da composição quando se considera 

que 

 

el emblema trata de cerrar la perpetua simbolicidad abierta, a base de un 

potente comentário que dé cuenta del estado de significación de un símbolo —

en realidad, de un macrosímbolo o ―esquema de agregación simbólica‖ (G. 

Durand) – que muy a menudo se va a hacer jugar en un terreno que afecta a la 

ética human y a la práxis de la civilidade y de la organización de lo social 

(FLOR, 1999, p. 66)
14

.  

 

A banda com a inscrição de garantia de produção noturna e diuturna para quem 

contratasse a editora vincula o trabalho de Rubens à linguagem emblemática do século 

XVII com simbolismo de compromisso ético da gráfica para com seus clientes. 

O fato de Rodriguez de la Flor mostrar a apropriação teológica e emblemática 

dos elementos da natureza, a partir de Pico della Mirandola, para quem ―la grandeza del 

hombre precede del hecho de ser interprete del mundo‖, e de Luis de Granada, para quem 

―consonancias sutilísimas‖ (analogia, similitude e junção) estão no funcionamento dos 

emblemas; assim como, diz o pesquisador, por inconveniência, disjunção e dissimilitude 

(FLOR, 1999, p. 67-68) implicam revelações orientadoras da organização emblemática 

da cena criada por Rubens. A trama semântica tecida na imagem com lâmpada, galinha, 

divindades é marca da episteme de um século para o qual a natureza materializa verdades 

divinas a ser decifradas pelos homens de fé. Nesse período, os emblemistas juntam 

                                                           
14

 O emblema intenta encerrar a simbolicidade aberta, com base em um forte comentário que dê conta do 

estado de significação de um símbolo − na realidade, de um macrosímbolo ou ―esquema de agregação 

simbólica‖ (G. Durand) – que, muito frequentemente, vai se fazer jogar em um terreno que afeta a ética 

humana e a práxis da civilidade, assim como da organização do social [aproximação tradutória do autor]. 
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natureza e divindade com vinculação de filósofos e naturalistas para constituição de 

sistemática construção do saber. Na composição, ocorre o estabelecimento de uma 

sintaxe a relacionar signos como uma reprodução da visão de mundo segundo a qual a 

natureza apresenta possibilidades abertas de interpretação em um jogo sem resultado final 

estabilizado, conforme ensina Rodriguez de la Flor ser próprio da linguagem 

emblemática. A composição de caráter de emblema de Rubens empregar animais e 

divindades juntos de forma que, mesmo que não viesse a exigir uma leitura anagógica ou 

provocar uma meditação teológica; emprega a natureza como suporte e cifra de uma 

mensagem a ser levada para a organização humana, como é próprio do emblema (FLOR, 

1999, p. 64-66). 

Enquanto a Antuérpia com livros da Casa Plantin e de outros editores abastece o 

mercado de livros da Espanha, a península desmerece o saber científico, 

metonimicamente desqualificando seus instrumentos de investigação em emblemas. A 

lâmpada no texto emblemático de Rubens é signo do contraste da relação com o saber 

não teológico. Rodriguez de la Flor ilustra o estado de coisas espanhol quando comenta o 

―Emblema del saber obscuro‖, de Rollenhagen, publicado em Selectonim emblematum, 

em Utrech, em 1613: 

―Las lentes – o los instrumentos científicos—, en efecto, no ayudan a los 

‗ciegos‘ a la Revelación, quienes, aun rodeados de la ‗luz‘ que aportan la fe y 

las Escrituras, permanecen en su oscuridad inquisitiva e inútil. Como en ese 

emblema metafórico en que la lechuza de la pagana Minerva nada alcanza a 

saber en verdad, a pesar de estar provista de todos los instrumentos de 

conocimento‖ (FLOR, 1999, p. 120)
15

.  

 

Assim descrito interpretativamente o ―Emblema del saber obscuro‖, pode-se perceber 

pela justaposição seguinte e pela intepretação à marca emblemática produzida por Rubens 

um discrepante forma de relacionamento com os objetos relacionados ao saber que são os 

livros, os óculos e as lâmpadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 As lentes – ou os instrumentos científicos −, com efeito, não ajudam aos ―cegos‖ a atingir a Revelação, 

os quais, ainda que rodeados da ―luz‖, que leva à fé e às escrituras, permanecem em obscuridade 

questionadora e inútil. Isso ocorreria como nesse emblema metafórico em que a coruja da pagã Minerva 

não alcança saber, na verdade, a pesar de permanecer provida de todos os instrumentos de conhecimento 

[aproximação tradutória do autor]. 
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Figura 22 – ―Emblema del saber oscuro‖, de Rollenhagen, publicado em Selectonim emblematum, em 

Utrech, em 1613  

Fonte: Flor (1999, p. 118) 

 

 

 

 

Figura 23 – Illustration to David van Mauden's "Speculum Aureum Vitae Moralis" (Antwerp: 1631). 

c.1631 Engraving -British Museum 

 
Fonte:  Disponível em: <http://www.britishmuseum.org>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

 

O ―Emblema del saber oscuro‖, transposto para ilustrar o estudo da condição de desdém 

pelo saber secular existente na realidade de domínio escolástico da Península Metafísica 

(1999), é exemplo de emprego de ―Tecnologías‖ de la imagen en el Siglo de Oro com 

sua força de revelar a organização ideal do cosmos, pois ―el mundo enterro, el visible y el 

invisible, se deja pensar y organizarse por imagens (FLOR, 1995, p. 188). As imagens 

são empregadas no emblema para fazer mover o discurso confessional e absolutista em 

direção epistemológica contrária ao lema de René Descartes (1596-1650) ―penso, logo 



93 
 

existo‖ em lugar do qual a visão alegórica do mundo abraça o ―pensa que és [apenas] 

homem‖ de Juan de Boja. A Espanha orienta sua administração política ajustada a um 

lema que ―sintetiza una posición dialéctica que es antípoda de la cartesiana‖, que lhe é 

―simétricamente inversa a ella, hasta en la colocación de los elementos sintagmáticos‖, 

ensina Rodriguez de la Flor sobre a oposição ―Hominem te esse cogita‖ versus cigo ergo 

sum‖ (FLOR, 2002, p. 48).  

Nesse cenário, a Península Ibérica assume como válido ensino moral publicado 

quarenta anos antes do Discurso do método. A Antuérpia de Rubens exerce protagonismo 

mundial na produção de livros para exploração de mercado internacional com lucros 

advindos de produções bibliográficas científicas em menor monta do que de religiosa 

com esplendor mercadológico até metade do século XVII. Mesmo com a ruptura dos 

Plantin com os Moretus, do que nasce a mensagem emblemática afixada no códice de 

Gregório de Matos, as oficinas da Antuérpia seguiram enviando o livro para a Espanha 

com vanguarda dos Moretus. Eles mantiveram negócios com seus associados donos de 

impressas com sucursais em Madrid e em Sevilha. Nesse contexto, ―converteram a cidade 

em um dos maiores centros tipográficos de edições em latim de tratados espirituais 

espanhóis e das novas correntes teológicas e filosóficas‖ (NAVE, 2014, p. 46-47). Esse 

tempo compreende o período de 1613 a 1637, época em que Rubens desenhou os 

―esboços para frontispícios e gravuras das edições da Oficina‖ (NAVE, 2014, p. 46-47). 

A colaboração do artista levou Balthasar Moretus a assentar ―as bases do livro barroco, 

copiado em toda a Europa por suas ilustrações, impressão refinada, formato monumental 

e acabamento luxuoso‖ (NAVE, 2014, p. 46-47).  

Enquanto o emblema de Rollenhagen proclama a máxima de inexistir luz pela 

qual um tolo possa ver melhor; outra é a representação simbólica da mensagem 

emblemática de Rubens. A marca da editora, aproveitada para ilustrar o códice 

gregoriano não comunica ser de vã tonteria a busca por instrumentos de saber como são 

as lentes, mas publica o compromisso com a propagação implacável do conhecimento 

permitida pela impressão de livros. Minerva, duplamente representada, como mulher e 

como coruja, longe de se apresentar como personagem apática, liga-se à luz do saber no 

elogio à produção de livros que faz a cena criada pelo artista. A relação analógica com o 

mundo humano, estabelecida pela conjunção de lâmpada, divindades e animais para 

simbolizar a casa publicadora, faz da composição de Rubens um signo de representação 

da editora. O novo signo interpretante instaurado tem dimensão ética de compromisso 

empresarial, além de uma identidade de relação com o conhecimento diferenciada frente 
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à da Península metafísica, como é também diversa da apresentada pelo emblemista 

Rollenhagen, citado por Rodriguez de la Flor. 

Na verdade, o design brasileiro não nasce em 1808 com a Imprensa Real, 

fundada pelo advento da coroa portuguesa para a América, como pensa Steve Heller 

(2011) sobre a cultura visual do Brasil em seu Panorama visto do norte, para prefaciar a 

Linha do tempo do design gráfico no Brasil, de Elaine Ramos Cimbra (2011), primeiro 

estudo da história do trabalho de designers brasileiros. Sua origem data, no mínimo, da 

época de composição dos códices manuscritos de poesia barroca conforme se confirma a 

já indutiva conclusão advinda da leitura do frontispício com marca de Rubens ao se 

estudar a mirada exuberante lançada sobre as obras do doutor poeta baiano do seguinte 

projeto verbo-visual.  

A síntese das técnicas de profusão, exagero, rotundidade, ousadia, fragmentação, 

variação e atividade geram composição em estilo ornamental (DONIS, 2007) tanto no 

frontispício com a marca criada por Rubens quanto no texto verbo-visual anônimo a 

seguir.  
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Figura 24 – Folha de rosto do códice 3576 da Biblioteca Nacional de Lisboa.

 
Fonte: Topa (2001, p. 305) 

 

As Obras do Doutor Gregório de Matos e Guerra são apresentadas de modo que seus 

elementos composicionais, pelo arranjo criativo verificado, propiciam a instauração de 

interpretante a representar a obra e o poeta. A conjugação de verbo com imagem revela 

poesia intelectual colecionada como quem reúne belas flores; diferentemente do que se 

poderia verificar caso fossem considerados seus elementos iconográficos como símbolos 

em separado do objeto representado. A exuberância da maneira barroca de empregar a 

linguagem para fazer poesia está nos dados visuais cujo levantamento de seu valor 

sígnico mostra o frontispício como composição de caráter emblemático.  

A indicação ponto a ponto para a descrição da folha de rosto revela a 

exuberância de reunião de flores, aves, formas curvas de ornamentação da tarja circular, 

sustentada por anjinhos, pondo o ornamento em suspenso em aparente igualdade de lado 

a lado. Cada elemento é binário com um seu correspondente: três flores em talos com 

folhas, uma ave com calda comprida, uma criança com faixa ao tórax, um carvalho 



96 
 

desabrochado e dois em botão encontram-se do lado esquerdo da imagem e se repete a 

representação imagética no lado direito. As discrepâncias, porém, dos elementos de um 

lado para os do outro da composição negam qualquer intenção de estabelecimento de 

igualdade. O arranjo floral ao alto do texto imagético apresenta figuração de flores com 

pétalas singulares umas em relação as outras; os desenhos de aves têm caldas e cabeças 

diferentes entre si; os anjos trazem faces diferentes uma da outra, os cravos e seus botões 

apresentam tamanhos e estão em posições discrepantes: tudo vai configurado em 

correspondência e diferenciação binárias. O interpretante final para a conjunção sígnica 

verbo-visual é de ser um florilégio de obras de respeitável poeta com identidade de 

semelhança em suas diferenças na beleza e na multiplicidade de elaboração que se 

oferecem ao leitor. 

A compreensão do construto imagético verbal tem complementada sua 

amplitude a partir do levantamento dos signos considerando-se sua dimensão 

emblemática. Tanto a banda na composição de Rubens quanto a escritura no arranjo 

anônimo delimitam o interpretante a ser gerado pela conjunção dos signos na semiose das 

composições. Segundo o entendimento de Rodriguez de la Flor,  

 

la emblemática entonces funda un sentido explicito, verbalizado, para ciertas 

imagenes, dotandolas de un discurso que se pliega o cose al espacio plastico, y 

que actua dentro de el a modo de ≪suplemento≫. Lo que hace, en el fondo, es 

suprimir hasta donde puede ese grado de ambiguedad al que toda imagen se 

presta por su misma naturaliza (FLOR, 1999, p. 288).  

 

Ao menos nesse sentido, entende-se a marca de Rubens como emblemática, pois a banda 

verbaliza sentido para as imagens com sua ambiguidade reduzida. O componente verbal 

central à composição torna restrito o interpretante a ser gerado pelo anúncio de OBRAS 

do Doutor Gregório de Mattos e Guerra. A escritura equivale a um espelhamento do que 

as imagens representam; de tal sorte que os signos imagéticos e os verbais guardam 

sintaxe e produzem interpretantes comuns em seu aspecto de elevação doutoral do poeta e 

de exuberância dos poemas reunidos no florilégio manuscrito. 

O códice 3576, de versos atribuídos ao poeta baiano, é ilustrado por outras duas 

composições sígnico-imagéticas com configuração icônica similar ao frontispício. 

Observe-se, nas imagens seguintes como, enquanto o contraste delimita as formas para o 

olho do expectador, a percepção de movimento pelo leitor deriva da ênfase da intenção 

que o artista teve ao conceber a composição. O processo de esquadrinhamento da 

dimensão de secundidade do construto sígnico leva a notar inexistência de repouso. 

Instável é a sensação gerada pela relação dos elementos visuais em ação de se manterem 
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suspensos em busca de equilíbrio perceptível pelo processo de visão. O contraste de 

movimento é revelado quando da comparação de dessemelhantes em correspondência 

biunívoca de lado a lado nas três composições imagéticas do códice 3576 de poesia 

gregoriana (flores, aves, crianças, flor). Tudo é exuberância nas flores, nas curvas, nos 

animais para o que se percebe uma analogia comum às três composições. 

A propósito das composições imagéticas de apresentação com representação dos 

poemas de Gregório de Matos, pode-se pensar a realidade do século XVII, na Península 

Ibérica, tal como descrita por Rodriguez de la Flor (1999), ser momento em que a 

natureza é tratada como documento com seus elementos tomados como signos da 

presença divina, pelos quais também é possível chegar a Deus. O mundo era prova da 

existência e da providência divinas, por isso a ordem do criado é fonte de ensino moral 

realizado por meio da emblemática (FLOR, 1999, p. 74-76). Enquanto os teólogos e os 

governantes fazem interpretação da natureza no plano do civil com aproximação artificial 

da razão de Estado de uma lei natural, Rubens faz intepretação da natureza no plano 

comercial em emblemática mensagem de compromisso ético da gráfica. No caso do 

códice manuscrito, por sua vez, o desenhista anônimo busca a natureza para 

representação semiótica da beleza da poesia gregoriana. 

Está na apropriação de elementos da natureza para significar além de sua 

representação imediata de objeto do signo apresentado nos manuscritos, bem como no 

modo de operar os signos, tal como descrito por Rodriguez de la Flor (1999), o caráter 

emblemático dos textos de apresentação da obra gregoriana: 

 

La idea de la episteme queda representada para la época, como la de un 

movimento que busca el sentido a través de una operación que saca a la luz 

todo aquello que se asemeja, estableciendo los cauces de una amplia analogia 

entis. El objeto del mundo natural se ofrece a ser interpretado desde un orden 

conceptual por metonímia o por sinécdoque. Se lee, en definitiva, para trazar 

un vasto paralelo, y es ahí donde lo específicamente político debe también ser 

incluido, en tanto que es el hombre y sus formas de vida lo que constituye el 

centro sobresaturado de toda la red de analogías posibles (FLOR, 1999, p. 

73)
16

. 

 

Embora esteja mais evidente a centralidade da vida social na composição da marca 

semelhante a emblema elaborada por Rubens, o códice floral funciona também consoante 

o processo de comunicação estabelecido pela emblemática ao representar por metonímia 

                                                           
16

 A ideia de episteme é representada para a época como um movimento de busca pelo sentido por meio de 

uma operação que lança à luz tudo quanto é semelhante, estabelecendo os canais de uma ampla analogia. 

Os objetos do mundo natural se oferecem para serem interpretados a partir de uma ordem conceitual por 

metonímia ou por sinédoque. Lê-se, em suma, para traçar um vasto paralelismo e é aí onde especificamente 

o político deve também ser incluído embora sejam os homens e seus modos de vida que constituem o 

centro sobressaturado de toda a rede de analogias possíveis [aproximação tradutória do autor]. 



98 
 

a poesia de Gregorio de Matos em sua exuberância nas obras do doutor. Tanto quanto 

seus poemas, suas ilustrações são resultado de escolhas dos elaboradores de livros de mão 

como coleção de flores, metáfora para designar valoração prestigiosa a conjunto de obras 

reunidas segundo critério de seu organizador. As composições emblemáticas decorativas 

das antologias manuscritas da poesia seiscentista alegorizam os poemas para expressão 

axiológica de extração do invisível a partir do visível aos olhos de leitores sensíveis à 

percepção de figuração semiótica elaborada para ensino imediato. Além de uma 

representação estética dos poemas, os desenhos operam movimento hermenêutico com 

aguçamento dos sentidos para captar a representação sígnica do poeta e de sua obra com 

instauração de interpretante de exaltação do valor tanto desta quanto daquele. 

O esmero na elaboração dos códices permite uma consideração a mais sobre o 

valor da manuscritura cuja digressão necessária à sua apresentação permite apresentar 

dados necessários à análise das antologias da poesia barroca. Hansen (2012) destaca o 

papel das didascálias situadas no alto de cada poema para indicar as circunstâncias de 

composição a fim de ressaltar o valor de se perscrutar os protocolos de produção-leitura 

para efetivar a compreensão da ―tradição de Matos‖. Ao esclarecer que,  

 

entre 1680 e 1700, os poetas de Salvador se reuniam nas tardes de 

sábado na Quinta do Tanque, chácara onde os jesuítas aclimatavam 

plantas da Ásia e da África, entregando-se a concursos de improvisação 

poética feitos muita vez segundo o modelo medieval do ―mote e glosa‖ 

(HANSEN, 2012, p. 160)  

 

Hansen relata a origem do Códice Rabelo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

empregado por James Amado, em 1968, a fim de organizar as obras poéticas de Gregório 

de Matos, o pesquisador explica a origem da espécie de descuido notada na elaboração 

poética da sátira baiana. Além disso, o estudioso descreve a origem dos códices como 

sendo a cópia e a recópia de poemas em manuscritos segundo a organização hierárquica 

revelada pela ordem dada aos gêneros como forma de estabelecer contrato enunciativo do 

organizador dos cadernos em que se reuniam os poemas com os leitores.  

Quando Francisco Topa testemunha o fato de que esse manuscrito − o do cofre 

50.1.11 (antigo 50, 56) da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, chamado de Códice do 

Imperador por haver pertencido a D. Pedro − ―apresenta os títulos iniciais, a primeira 

linha das legendas, a classificação das legendas, a classificação dos poemas e a primeira 

letra do verso inicial de cada um deles [...] escritos à tinta vermelha‖ (TOPA, 2001, p. 

338) em antologia de poemas pertencente a diversos donos cujos nomes são escritos com 

indicação de precaução relativa a possível perda, descobre uma preocupação em 
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manuscrever que vai além de mero registro circunstancial de documentação momentânea 

e descartável, assim como revela um cuidado a mais do que o de hierarquizar textos por 

gêneros. Quando o inventariador do legado de responsabilidade autoral do Doutor 

Gregório de Matos descreve o códice 3576 da Biblioteca Nacional de Lisboa como o 

documento que ―apresenta-se muito ornamentado: as letras capitais são geralmente muito 

trabalhadas e há uma série de desenhos ao longo de toda obra‖ (TOPA, 2001, p. 301) 

indica aos leitores a existência de um objeto editorial resultado de trabalho estético além 

de poder ser composição a indicar, pela disposição dos poemas, ―a aplicação de 

princípios retórico-poéticos que informam sobre maneiras contemporâneas de definir, 

hierarquizar, produzir e apreciar as belas letras‖ (HANSEN, 2012, p. 160) acerca da 

poesia atribuída a Gregório de Matos. A caligrafia ornamental indicada por Topa (2001) e 

as capas exuberantes empregadas nos códices são indícios de intenções para além do 

mero registro avulso de poemas circunstancialmente recitados, pois geram o efeito de 

instaurar a imagem de poeta cuja obra é digna de ser preservada em objetos editoriais 

ornamentados, poeta cujo signo merece ser materialmente trabalhado, artista cujo legado 

deve ter exuberante apresentação imagética. 

Falta, à composição empregada para ilustrar como motivos florais o códice 3576 

gregoriano, a tríade unitária corpo-título-explicação para permitir ao leitor considerá-la 

como emblema propriamente dito, texto imagético destinado a transmitir norma de 

conduta com base em linguagem universal com origem mais remota nos hieróglifos 

egípcios. O século XVII assiste à origem da cultura de massa com exasperada quantidade 

de livros impressos de teatro, de emblemas, de aforismos, de poesia, vendidos até em 

feiras ao acesso massivo por preços módicos (MARAVALL, 1997), mas os manuscritos 

antológicos nos quais se encontram as composições de cunho emblemático como 

frontispícios, ancestrais das capas de antologias comercializadas nos séculos XX e XXI, 

empregadas para adornar as encadernações de manuscritos de poemas gregorianos, datam 

do século XVIII, pois o poeta do barroco brasileiro foi excluído do circuito de 

publicações do século XVII embora seja agudo seu engenhoso discurso. As imagens 

empregadas para a decoração da sua obra são clichês, motivos composicionais 

reiteradamente empregados como adornos em uma associação de elementos diversos: 

anjos, flores, tarjas, molduras, aves. Reminiscência da exacerbação de produções 

imagéticas testemunhada pelo século XV, a redundar em arte kitsch no XVI, aspecto do 

caráter massivo da cultura do barroco (MARAVALL, 1997), os frontispícios das reuniões 

antológicas em códices apresentam-se como trabalhos elaborados com motivos florais 

que fazem lembrar o étimo de antologia.  
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O antologismo voltado a Gregório de Matos pronuncia a afirmação de nunca 

haver deixado de existir alguém a se interessar por seus poemas. A poesia barroca, com 

sua ambiguidade, sua plurissignificação que educa deleitando, nunca é enfadonha, menos 

ainda quando se trata da sátira pela corrosão via riso mesmo no plano da religião católica, 

que está parodiado no barroco. Trata-se de uma referência ao que Hansen e Moreira, com 

base em Horácio, verificam da relação de pintura com poesia nas letras seiscentistas 

como ―modo específico de figuração do estilo para cada obra e, portanto, da sua 

apreciação‖: ―o ut pictura poesis é doutrina genérica da verossimilhança aplicada em 

cada obra segundo preceitos da invenção, disposição e elocução do seu gênero, para que 

possa cumprir as três grandes funções retóricas de docere, delectare e movere (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 368). Os autores estudam assim a poética do Códice Asensio-Cunha 

para, como declaram, descartar ―a interpretação psicologista e documentista, para 

conceituar a poesia satírica como gênero baixo e misto incluído o epidítico ou 

demonstrativo segundo as variantes aristotélicas do cômico que se ocupam de vícios e 

viciosos nocivos e não nocivos em chave didática-moral, fundindo docere, delectare e 

movere como prática simbólica real e constitutiva da realidade de seu tempo‖ (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 423). Trata-se, também, de referência ao artista barroco e a 

rebelião pelo jogo, com seu ―pacto lúdico‖ unificador das artes barrocas, em uma 

concepção de barroco como ―instante de vontade totalizadora‖ (ÁVILA, 1994, p. 74), tal 

qual defende Affonso Ávila em artigo de 1969. Diga-se assim sem enfrentar a polêmica 

existente entre a crítica histórica de Hansen (1995), ampliada quando da edição impressa 

do livro do Códice Gregoriano de Asensio-Cunha, de negação do ludismo e do jogo na 

poesia gregoriana, publicada no estudo Ut pictura poesis e verossimilhança na doutrina 

do conceito no século XVII (HANSEN, 1995); quando a crítica sincrônica de Affonso 

Ávila (1994) tem reeditada o seu ensaio sobre o fato de que, na coexistência de artes 

plástica com poesia, é o ―pacto lúdico que se estabelece então, tornando-se o elo de todas 

a manifestações de uma sociedade empolgada tanto pela termalidade e passionalismo da 

religião, quando pelo colorido exterior que a igreja e o estado emprestam ao ritual 

litúrgico ou profano‖ (ÁVILA, 1994, p. 74). Percebe-se, pois, nas duas visadas, uma 

conciliação por via do método de fazer a poética sincrônica ser uma segunda instância de 

julgamento crítico baseado no levantamento de dados promovido pela poética histórica. 

Com a justaposição dos críticos, indica-se por qual razão ocorre de não ser somente desde 

1850 que se encontra juízo decididamente valorizador das letras seiscentistas quando da 

apropriação ideológica de Varnhagen, pois cada aparição em antologias é já uma 

homenagem prestada ao poeta repassada ao público a vê-lo reapresentado. A figuração 



101 
 

gregoriana nas primeiras antologias de escritores brasileiros em época de difícil condição 

de trabalho para editores na colônia nega abandono da obra seiscentista por leitores de 

poesia.  

A existência dos inúmeros códices é indicação de que o escritor barroco sempre 

foi lido. Quando se trata de um trabalho editorial realizado às pressas sem condições 

institucionais e investigativas tal como o Parnaso brasileiro ou collecção das melhores 

poesias dos poetas do Brazil, tanto inéditas, como já impressas, realizado por Januário da 

Cunha Barbosa em seis cadernos entre os anos de 1829 e 1832 (MIRANDA, 1999), o 

poeta baiano consta entre os lembrados para ter obra publicada. Quando se trata do 

esforço editorial de publicação de poetas do Brasil subsequente ao de Januário, o 

Mosaico poético, poesias brasileiras, antigas e modernas, raras e inéditas, 

acompanhadas de notas, notícias biográficas e criticas e de uma introdução sobre a 

literatura nacional, composto por Emílio Adet e Joaquim Norberto de Sousa e Silva 

(1920), Gregório de Matos é lembrado. Quando se trata do Parnaso Brasileiro ou seleção 

dos melhores poetas brasileiros desde o descobrimento do Brasil precedida de uma 

introdução histórica e biográfica, editado com mais cuidado do que teve tempo para 

realizar o pioneiro trabalho do Cônego Januário, por João Manuel Pereira da Silva em 

1843, Gregório de Matos é escolhido para estar entre os melhores artistas das letras 

nacionais. As luzes da época do projeto racionalista podem haver dificultado uma 

compreensão sistemática da dita obscuridade das artes barrocas, podem haver assegurado 

exclusão da literatura seiscentista do rol de produções artísticas unitárias esteticamente na 

era prévia ao Iluminismo, mas a conservação de manuscritos e a circulação por leitores da 

obra de Gregório de Matos, por certos responsáveis pela sua inclusão nos livros 

impressos, demonstra que o poeta barroco sempre teve leitores. O artista do século XVII 

nunca foi menosprezado por leitores, ocorreu de o historiador da época do Império o 

haver redespertado de manuscritos com a força de quem detinha melhores condições 

materiais, financeiras e acadêmicas para fazer uma aparição impressa da obra barroca. 

No texto de abertura do Florilégio, Ensaio histórico sobre as letras no Brasil 

(VARNHAGEN, 1850), e na nota biográfica de introdução aos poemas, Gregório de 

Mattos e Guerra, o antologista, por um lado, é leitor histórico, quando situa os poemas 

em sua cena de composição como construções discursivas ligadas à educação, à 

sermonística e à música; por outro, é transistórico, quando se trata da concepção de 

autoria, da disposição dos poemas, das convenções da escrita e da censura da sátira. O 

principal aspecto a ser problematizado por sua perduração na recepção da poesia 

gregoriana é o sistema de cortes empregado para impressão dos versos com omissão de 
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palavras e de estrofes. O paradoxal desse fato, conforme apresentado na progressão desta 

entrada pelas vertiginosas construções antológicas, é o fato de a cena romântica, por esse 

artifício, haver liberado mais a poesia barroca do que o fez a edição de depois do 

modernismo de 1922.  

O antologista do século XIX apresenta dados para leitura histórica da poesia 

gregoriana em sua edição poética ao oferecer dados sobre educação jesuítica: 

 

Mâs voltando aos tempos em que deixámos as lettras e a poesia entregues aos 

desvelos dos Jesuitas : é, sem dúvida, que dos collegios dêstes que se haviam 

apoderado da instrucção da mocidade sairam os primeiros humanistas , e os 

primeiros poetas que produziu o Brasil.  

Nessas aulas se educaria primeiro o franciscano Vicente do Salvador, nascido 

na Bahia em 1564, e auctor de uma história do Brazil, que existe manuscripta ; 

nas mesmas estudaria o seu compatriota, o P.e Domingos Barboza, que 

escreveu em latim um poema da Paixão. Dellas sairiam os dois amigos de 

Vieira – Martinho e Salvador de Mesquita, dos quaes o primeiro imprimiu 

obras em Roma (1662-1670), e o segundo deixou tragedias e dramas sacros. 

Dellas saíu, finalmente, o escritor paulistano Manoel de Moraes, queimado em 

estatua pela Inquisição (VARNHAGEN, 1850, p. 17). 

 

A dinâmica de atuação de literatos na colônia contextualiza a obra gregoriana 

como um dado para os leitores observarem os poemas seiscentistas reunidos como fruto 

não de ação estanque isolada, mas de fazer coletivamente praticado. Compreender o 

ensino jesuítico implica estar em sintonia com o fator sócio-histórico presente na cena de 

produção poética do século XVII cuja influência na formação dos poetas e na concepção 

de poesia é determinante. Hansen e Moreira (2013) mostram como o Estado e a Igreja 

eram unos na educação brasileira, tanto quanto o dissera Maravall (1997) serem as 

instituições na Península Ibérica, como fator cuja notícia colabora para concretizar leitura 

da poesia manuscrita. A educação gregoriana estava ligada ao fato de que  

 

―desde 12 de setembro de 1564, quando o rei D. Sebastião ordenou que todos 

os decretos do Concílio de Trento seriam leis do Reino de Portugal, a doutrina 

foi ensinada nos colégios brasileiros da Companhia de Jesus e nos cursos de 

Direito Canônico e Civil da Universidade de Coimbra‖ (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 343).  

 

O ensino dos jesuítas unificava o território da América portuguesa: 

 

O ensino da Companhia de Jesus na Universidade de Coimbra e nos colégios 

do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão e Grão-Pará divulgou os tratados 

de Francisco Suárez, como De Legibus e Defensio Fidei, e de Giovanni Botero, 

Della raggion di Stato, recorrendo à noção de corpus mysticum para significar 

a vontade popular unificada como corpo político que se aliena no pacto de 

sujeição. Doutrinado por Suárez segundo modelo jurídico da escravidão ou 

quase alienatio da comunidade que transfere o poder para o rei, o pacto 

prescreve as maneiras como as três faculdades escolásticas que então 

constituem a pessoa humana – memória, vontade, intelecto – devem ser e agir 
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como faculdades subordinadas. Na doutrina, o corpo individual do súdito só é 

visível e dizível quando tem representação. Ou seja, quando sua memória, sua 

vontade, sua inteligência se integram nos corpos das ordens sociais ou 

hierarquia corporativa do ―bem comum‖ do Estado reproduzindo as formas das 

representações adequadas a elas (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 343-344).  

 

O fato de que a escola do Brasil seiscentista formava escritores, conforme revelam 

Varnhagen (1850), Hansen e Moreira (2013), mostra, na colônia, o mesmo intuito de 

subordinação dos indivíduos aos costumes verificados por Maravall (1997), como 

operação do Estado-Igreja na metrópole espanhola. O poeta Gregório de Matos, a quem 

se atribuem os poemas encontrados em livro de mão, tem a mesma educação dos 

intelectuais da colônia em instituição moldada sob a forma do Estado-Igreja em sua 

engenharia social para produzir espíritos ajustados à manutenção da hierarquia social 

materializada desde o local a ser ocupado nos templos até as vestes usadas no cotidiano; 

desde a posição nas procissões até as ocupações profissionais. 

O antologista revela intensa atividade de produção textual na colônia onde atuam 

o padre Antônio Vieira, o padre Eusébio de Matos e o poeta Gregório de Matos. A prática 

sermonística é dado para leitura histórica da poesia gregoriana presente no discurso de 

Varnhagen: 

 

O P.e Vieira, com seu genio vivo e grande eloquencia, foi, por meio de seus 

sermões, um dos mais poderosos agentes, que contribuíram pâra a regeneração 

moral, e, até, litteraria da nova colónia. As suas lições e os seus estimulos, 

deram ainda aos púlpitos, além de outros pregadores brazileiros, António de 

Sá, e Eugenio de Mattos. Este foi além disso o primeiro brazileiro, que se deu á 

poesia religiosa. E, por uma notável singularidade, a guerra contra os 

hollandezes , que foi um tónico pâra o povo, que serviu de motivo de 

inspiração a Vieira de muitos de seus rasgos mais eloquentes, que lembrou 

mais uma comedia ao immortal Lope de Vega, essa mesma guerra foi a cansa 

de que passasse ao Brazil um dos maiores homens, que contam nos annaes de 

suas literaturas Portugal e Castella : refferimo-nos a D. Francisco Manoel de 

Mello, que, como testemunha de vista, escreveu por ésta occasião a 

Epanaphora bellica, sôbre a expulsão dos mesmos hollandezes de Pernambuco.  

Algum tempo depois da acclamação do duque de Bragança, um filho do Brazil, 

Diogo Gomes Carneiro, foi nomeado chronista geral dêste paiz, a quem o novo 

monarcha brindou com a o titulo de principado na pessoa do herdeiro do throno 

(VARNHAGEN, 1850, p. 18-19). 

 

O editor antologista atua para apresentar os heróis nacionais de terra ainda em disputa 

entre poderes em busca de torná-la colônia de sua submissão. Constatação histórica que 

afeta a leitura gregoriana, cujo registro de atividade de composição de textos conta com 

nomes enumerados por Varnhagen de modo reticente: ―Fr. Ruperto de Jesus, Fr. Manoel 

da Madre de Deus, Fr. Sebastião do Valle, Fr. José Pereira de Sant‘Anna, P.
e
 Angelo dos 

Reis, além dos escriptores ecclcsiasticos, Luiz Botelho do Rosário, José de Oliveira Serpa 

e Valentim Mendes, e outros‖ (VARNHAGEN, 1850, p. 18). A produção poética 
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gregoriana ocorre em cenário de dinâmica atividade letrada em que a comédia é 

destacada pelo viajante historiador testemunha original de Vieira ainda inédito, cópia do 

qual ―possuia ha pouco tempo Mr. Rieh, em Londres‖, ao que acrescenta que ―João 

António Corrêa publicou em 1670 outra comedia, sòbre o mesmo assumpto‖ 

(VARNHAGEN, 1850, p. 18).  

A sermonística praticada no século XVII é destacada por Hansen e Moreira 

(2013) como fator cuja compreensão é necessária à leitura histórica do legado gregoriano, 

composto quando da disputa sobre como haveria de ser adequada a pregação: 

 

É nesse sentido que Vieira, seguindo as lições de Gilio e Pallavicino, acusa os 

dominicanos rivais de não deixarem as palavras em paz, quando dispõem o 

sermão geometricamente, como quem vai pondo azulejos numa parede, 

fazendo com que a disposição se evidencie como enorme quiasma. O azulejar 

do procedimento de análise dialética das tópicas e da sua ornamentação 

retórica vem para a frente do ouvido do público, enquanto a matéria sagrada e 

sua argumentação vão para o fundo, como explicita no sermão da Sexagésima. 

Vieira Acusa os dominicanos de desnudarem totalmente o artifício na 

geometrização do discurso, que é duplicada na ornamentação agudamente 

hermética. O efeito dessa radical clareza técnica é, segundo Vieira, 

semanticamente obscuro. No mesmo excesso artificioso de desenho da técnica 

vê-se a ausência da proporção teológica dos efeitos edificantes adequados a um 

gênero sagrado (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 380-381). 

 

Os pesquisadores apresentam o debate do Padre Antônio Vieira com dominicanos sobre 

adequações e inadequações na elaboração sermonística ligadas à recepção de textos 

sacros por diferentes públicos. O sermão é gênero popular edificante que, quando 

apresentado para audiência menos letrada e em público, ―pressupõe certo efeito de 

inacabamento que facilita seja ouvido uma única vez, à distância, e apreendido como um 

todo‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 380-381).  

O leitor do Florilégio (VARNHAGEN, 1850) fica advertido da possibilidade de 

haver poema selecionado por Varnhagen relacionado com a relevância de pregar 

sermões, coexistente com a elaboração dos poemas de Gregório de Matos e de seu irmão 

Eusébio de Matos, os primeiros poetas da compilação. Os dados levantados a partir do 

ensaio de Introdução aos poetas não somente geram cogitação sobre os poemas 

selecionados como ainda mostram a cena da palavra na qual os textos circularam pela 

primeira vez. O cotejamento com Hansen e Moreira (2013) encaminha para a 

argumentação desenvolvida sobre a ação leitora do historiador dedicado a apresentar 

poemas barrocos ao público. 

Na introdução à vida e à obra de Eusébio de Matos, o leitor é notificado de haver 

debate sobre oratória na pregação de sermões ao verificar a citação de Barbosa sobre a 
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relevância de Eusébio de Matos posto em diálogo com Antônio Vieira como parâmetro 

para julgar o irmão de Gregório de Matos:  

 

a ponto que a Bahia, então acostumada só a apreciar os sermões do grande 

Vieira, e de seu rival no etylo o P. Antonio de Sá, seguia unanime voto que era 

superior este último aos outros na voz e accionado, Vieira na lógica e clareza 

das provas, mas que a ambos excedia Maltis em polimento de fraze e subtileza 

(VARNHAGEN, 1850, p. 5).  

 

O antologista imperial colabora para uma filologia semelhante à proposta por Hansen e 

Moreira (2013) de levantamento das condições sócio-históricas de produção poética, 

enquanto também contribui para constituição de uma crítica antologista quando apresenta 

o cenário de interação de Vieira, Eusébio e António de Sá em disputas sobre adequação 

da oratória sacra colonial. Em diálogo de crítica antológica em constituição no século 

XIX, Varnhagen (1850) cita o Cônego Januário Barbosa para reiterar valoração positiva 

da obra de Eusébio de Matos, expressa ao mencionar o fato de ―o recommendar Barboza 

como insigne pregador assim em subtileza dos discursos como na vehemencia dos 

afifectos‖. O leitor do Florilégio pode esperar por poema gregoriano de tematização do 

motivo poético da ação de pregar em púlpito quanto ao modo como o texto sermonístico 

pode-deve ser elaborado nos seiscentos. 

A vida colonial do território do Brasil no século XVII, além de ter a educação 

jesuítica e o poder político-religioso, associados como fatores relacionados com a prática 

de elaboração poética e sermonística para diferentes públicos, tem também a pintura e a 

música. O mundo do barroco abrange todas as áreas da vida do entorno de Gregório de 

Matos. O irmão do poeta, o padre Eusébio de Matos, é o sucessor de Vieira como 

professor de filosofia no colégio dos jesuítas. No microuniverso colonial, todos os 

principais personagens históricos se relacionam e toda forma de arte dialoga. Varnhagen 

(1850) retoma Barbosa para descrever o pregador Eusébio como ―músico por arte e 

natureza, compondo as letras que acomodava aos preceitos da solfa‖; como ―pintor 

engenhoso do qual se conservam com estimação particular muitos debuxos‖, como 

―discreto, jovial na conversação; e ultimamente tão consummado em todas as partes que 

constituem um homem perfeito, que affirmava delle o P. António Vieira, que Deus se 

apostara em o fazer em tudo grande, e não fôra mais por não querer‖ (VARNHAGEN, 

1850, p. 6).  

Identificar a associação música-poesia no cenário brasileiro seiscentista é 

relevante para a construção de leitura histórica da poesia encontrada em manuscritos com 

textos datados dessa época. O antologista aceita e media aceitação do ―anedotário sobre 
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Gregório de Matos e Guerra, aceito pela crítica como evidência empírica sem muitas 

discussões‖, que transmite ―a imagem de um poeta agarrado à sua viola ao som da qual 

cantava seus versos‖ numa época em que ―a socialização da poesia em leituras públicas 

oralizadas e privadas silenciosas‖, na qual ―a leitura pública aproxima-se da récita que 

[...] pode não depender da elocução do registro acabado, mas, sim, da capacidade de 

improvisação do poeta, que pode compor e recitar ao mesmo tempo‖ (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 285). 

Ao apresentar Eusébio de Matos como músico, Varnhagen (1850) participa de 

uma filologia descompromissada com copy-text, mas ocupada com as condições de 

leitura-produção relacionadas com os textos, tal como a filologia praticada por Hansen e 

Moreira (2013). Os pesquisadores mostram que as indicações de poemas como Tonilhos 

do Códice Lamengo não estão no Códice Asensio-Cunha. Frente à ausência, os 

investigadores da manuscritura, em volume do qual Varnhagen busca seus poemas 

gregorianos, compreendem que o escriba, mesmo sem indicar muitos poemas como 

integrantes de complexo lítero-musical, produz manuscritos sempre com textos para duas 

ordens de atualização performática: recitação e canto. Perceptível em Varnhagen, a 

hipótese Hansen-Moreira para o Códice Asensio-Cunha é de que devem ter sido cantados 

seus poemas embora o escriba não o indique, sendo, portanto, impossível destrinçar o 

registro musical da silva portentosa (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 285). Os leitores do 

Florilégio podem esperar se depararem com poemas cujas formas os vinculem a práticas 

musicais efetivadas quando de sua elaboração. Faz parte das correspondências dos 

estudos de Varnhagen (1850) com o de Hansen e Moreira (2013) o fato de os editores do 

Códice Asensio-Cunha fazerem publicar integralmente o manuscrito de forma a ser 

impresso um cancioneiro do músico pregador irmão de Gregório, o padre Eusébio. 

A premissa fundamental do antologista romântico é de que fora a psicologia de 

um Gregório de Matos a responsável por se expressar em consonância com a biografia 

prévia aos poemas no manuscrito consultado por Varnhagen. Essa concepção é 

ressignificada por Hansen e Moreira (2013), para os quais a poesia seiscentista é como 

resultado de  

 

O ut pictura poesis formulado nos versos 361-365 da Arte poética de Horácio é 

um dos principais critérios técnicos que ordenam a verossimilhança e o decoro 

dos muitos estilos dos poemas do Códice Asensio-Cunha. Pressupondo a 

recepção, os versos fazem o paralelo de pintura e poesia [...]. Como doutrina da 

proporção decorosa dos estilos das obras, o ut pictura poiesis fundamenta a 

invenção, a disposição e a elocução deles para a ponderação do juízo do 

destinatário (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 366-367). 

 



107 
 

Varnhagen adota noção transistórica de autor como psicologia, como querem os 

românticos, nascida com o fim da retórica, estranha à concepção de autoria ao tempo de 

Gregório de Matos e Guerra. Segundo a leitura histórica de Hansen e Moreira, no século 

XVII, é a ―retórica, mimética e prescritiva, objetivada nas práticas artísticas em 

procedimentos que especificam os usos autorizados dos signos com ‗jurisprudência‘ de 

bons usos‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 367). 

Os dados apresentados sobre o contexto histórico, também estudados por Hansen 

e Moreira (2013) quanto à produção dos livros de mão, permitem situar os poemas do 

século XVII na cena de primeira de circulação. Para concretizar sua leitura editorial, a 

fonte para Varnhagen é a tradição manuscrita. Comparar os primeiros versos 

documentados por Topa (1999) com os primeiros versos tal como impressos por 

Varnhagen (1850) permite ver se houve modificação da ortografia e da pontuação 

originais. Para Hansen e Moreira, são aspectos esses dos poemas historicamente 

relacionadas com performance de leitura de manuscritura os critérios de pontuação, 

capitalização, grafia e divisão das palavras, ―apresentação visual do texto‖, tão relevantes 

historicamente quanto a ordem dos poemas em manuscritos, por determinar a leitura 

primeira efetivada para as obras (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 82-83). Embora tenha 

consultado fontes primárias para seu trabalho editorial, embora participe de um 

levantamento de dados úteis à recuperação da historicidade dos poemas, não é ao lado de 

uma leitura histórica, ligada ao passado de elaboração poética, que Varnhagen se alinha. 

O antologista promove uma recepção historicamente determinada pelo presente de 

leitura, conforme evidenciam suas operações sobre os textos quando da retirada do 

original manuscrito. 

Francisco Topa (1999, p. 254-296) indica que Varnhagen consultou o 

manuscrito Ms L. 15-1 – guardado na Biblioteca do Itamaraty (LA REGINA, 2013, p. 

182). Topa (1999) e La Regina (2013) referem-se à edição de 1987 do Florilégio. O 

cotejamento dos primeiros versos da edição de 1850 da antologia com os primeiros 

versos, sem alteração ortográfica, do levantamento de Topa (1999) do manuscrito outrora 

pertencente ao antologista revela se Varnhagen respeita a ortografia do livro de mão 

consultado: 
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Quadro 2 – Justaposição dos primeiros versos dos poemas selecionados por Varnhagen com grafia do 

Florilégio com a convenção adotado no manuscrito (TOPA, 1999). 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Grafia dos primeiros versos em 

Varnhagen 

Grafia dos primeiros versos no Ms. L 15-1 

1. Oh ! Não te espantes, dona 

anatomia,  

2. Cá veio ao Espirito Santo, 

3. Vá de retracto 

4. Agora sáio eu a campo, 

5. Foi das onze mil Donzellas 

6. Clori : nas festas passadas, 

7. Amanheceu quarta feira 

8. Que esteja dando o francez 

9. Ouví, amigo João, 

10. D'estes que campam no 

mundo, 

11. Por bem afortunado 

12. Tu és mosquito que cantas, 

13. Pâra esta Angola, enviado 

14. De que serviu tão florída, 

15. Senhores, com que motivo 

16. Eu, que me não sei calar, 

17. Tão discreta vos mostrais, 

18. Morrestes, ninpha bella, 

19. Retractar ao bizarro 

20. Pois os prados, as aves, as 

flores, 

21. Quem da religiosa vida 

22. Pàra mim, que os versos fiz 

23. Que pouco sabe de amor 

24. Suspiros ! que pertendeis 

25. Sabeis Custodia que amor, 

26. Já vos ides ? Ai meu bem ! 

27. Alma — Se o descuido do 

futuro, 

28. Um calção de pindoba a meia 

zorra ; 

29. Bóte a sua casaca de veludo, 

30. Faça misuras de A, cora o pé 

direito ; 

31. Um negro magro, em sufilié 

mui justo; 

32. Oh ilha rica, inveja de 

Cambaya, 

33. Na confusão do mais 

horrendo dia, 

34. Via de perfeição é a Sacra 

Via ; 

35. É a vaidade, oh Fábio, nesta 

vida, 

36. São neste mundo imperio de 

loucura, 

37. Pequei, senhor : mas não 

porque hei peccado, 

38. Meu Deus, ~q estais pendente 

em um madeiro, 

1. Oh não te espantes dona Anatomia 

2. Cá veyo ao Espirito Santo 

3. Vá de retrato 

4. Agora sayo eu a campo 

5. Foy das onze mil donzelas 

6. Clori: nas festas passadas 

7. Amanheceu quartafeira 

8. Que esteja dando o Francêz 

9. Ouve, amigo João 

10. Destes, que campam no Mundo 

11. Por bem afortunado 

12. Tú és Mosquito que cantas 

13. Para esta Angola, enviado 

14. De que servîo tão florîda 

15. Senhores com que motivo 

16. Eu, que me não sei calar 

17. Tão discreta vos mostrais 

18. Morrestes, Ninfa bela 

19. Retratar ao bizarro 

20. Pois os Prados, as Aves, as flores 

21. Quem da religiosa vida 

22. Para mim, que os versos fiz 

23. Que pouco sabe de amor 

24. Suspiros: que pertendeis 

25. Sabei Custodia, q. amor 

26. Já vos hides? Ay meu Bem! 

27. Se o descuido do futuro 

28. Um calção de pindoba a meia porra 

29. Bote a sua caçaca de veludo 

30. Faça mezuras de Autor com pé direito 

31. Hum Negro magro, em sufilié mui justo 

32. Oh ilha rica, inveja de Cambaya 

33. Na confuzão do mais horrendo dia 

34. Via de perfeição he a Sacra via 

35. He a vaidade, oh Fabio, nesta vida 

36. Sam neste Mundo Imperio de loucura 

37. Pequei, Sñor: mas não porq. hei pecado 

38. Meu Deos, q. estais pend.
te 

em h~u  

madeiro 
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O antologista adapta a seu tempo o uso de maiúsculas (anatomia \ Anatomia, poema 1; 

mundo imperio \ Mundo Imperio, poema 36), representação de ditongo (veio \ Veyo, 

poema 2), o emprego de consoantes dobradas (Donzellas \ donzelas, poema 5), a marca 

de acentuação gráfica (francez \ Francêz, poema 8), empego da letra h (ninpha \ Ninfa, 

poema 18). O rol exemplificativo da diferença do impresso em relação ao manuscrito 

revela o fato de que o regime de convenção da escrita está desvinculado do da cena 

primeira de publicação da poesia seiscentista manuscrita. 

No século XVII, a pontuação relaciona-se com a voz dada aos poemas quando 

da performance oral refletida na poética escrita determinada pela recepção, em uma 

―patente dependência de escritura da oralidade‖, de modo que ―os sinais que marcam o 

ritmo da prolação na leitura são os mesmos que os encontrados quando nos pomos a 

falar‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 93). Como a performance é anterior à escritura, 

então a existência de diferentes marcações para diferentes performances memorizadas é a 

hipótese Hansen-Moreira para a variedade de sistemas de representação escrita dos 

poemas em contexto em que a gramática normativa e o tratado de ortografia precedem a 

produção de livro de mão. Sustenta essa compressão o fato de os copistas da poesia 

gregoriana atuarem em contexto no qual existe já cuidado em sistematizar a tradição 

ortográfica portuguesa no trabalho de Pero Magalhães Gândavo, autor de primeiro tratado 

inteiramente devotado à ortografia. Antes de Gândavo, as gramáticas de Fernão Oliveira 

e de João de Barros prescrevem normas para cristalizar o sistema de escrita padrão. 

Gândavo, por exemplo, entre os autores estudados pelos pesquisadores, liga sinais de 

pontuação da escrita com ritmo da prolação da fala; além de a grafia revelar etimologia 

da palavra de forma tal que cambiar a letra pode implicar mudar o sentido da palavra 

(HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 93). O investigador da historiografia brasileira 

(conhecedor da história da colônia portuguesa em fontes originais, documentos de 

bibliotecas e arquivos) efetua emprego de capitulação, de pontuação e das demais 

convenções ortográficas com convenções diversas da grafia adotada no manuscrito. Pode-

se inferir que ele faz uma negação, na língua, de normas prescritas advindas de fora da 

pátria para a qual trabalha a fim de concretizar afastamento. A discrepância, em 

detrimento da marca histórica de oralização dos poemas reunidos em códice, é 

colaboração na forma poética para o projeto de instauração de uma antologia de poetas 

brasileiros para reafirmação de nacionalidade pátria. 

O códice consultado por Varnhagen está organizado em quatro volumes, 

descritos por Topa (1999) em suas condições materiais, organização segundo os gêneros 

poéticos e a ordem dos poemas reunidos. Cotejar a edição poética gregoriana de 1850 
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com a ordem dos poemas no manuscrito revela que não houve preocupação em preservar 

a ordenação textual do livro de mão. A descrição da lista de poemas segundo sua 

ordenação leva a demonstrar o tipo de editoração promovido por Varnhagen para 

provocar-vislumbrar possibilidades de edição antológica, considerados os estudos de 

Hansen e Moreira (2013). O primeiro poema do Florilégio, Oh! Não te espantes, dona 

anatomia (canção aliterada), é o 43 do manuscrito; o segundo, Cá veio ao Espirito Santo 

(poema em décima heptassilábica), é o 85; o terceiro, Vá de retracto (Topa classifica 

como outro tipo de poema diverso de romance, oitava-rima, endecha, canção aliterada e 

soneto encontrados no volume), é o 86; o quarto, Agora sáio eu a campo (romance), é o 

87 do volume IV do códice. O quinto texto, Foi das onze mil Donzellas (poema em 

décima heptassilábica), é o 67; o sexto, Clori: nas festas passadas (poema em décima 

heptassilábica), é o 66; o sétimo, Amanheceu quarta feira (poema em décima 

heptassilábica), é o 65; o oitavo é, Que esteja dando o francez (letrilha), é o 60; do 

volume III. O poema nono, Ouvi, amigo João (poema em décima heptassilábica), é 90; o 

décimo, D'estes que campam no mundo (letrilha), é o 144; o décimo primeiro, Por bem 

afortunado (canção petrarquista), é o 89; o décimo segundo, Tu és mosquito que cantas 

(poema em décima heptassilábica), é o 99; o décimo terceiro, Pâra esta Angola, enviado 

(Romance), é o 101; o décimo quarto, De que serviu tão florida (poema em décima 

heptassilábica), é o 109; o décimo quinto, Senhores, com que motivo (poema em décima 

heptassilábica), é o 111 do volume II. O décimo sexto, Eu, que me não sei calar, 

(letrilha), é o 45; o décimo sétimo, Tão discreta vos mostrais, (poema em décima 

heptassilábica), é o 65; o décimo oitavo, Morrestes, ninpha bella,(endecha), é o 111; o 

décimo nono, Retractar ao bizarro (seguidilha), é o 112; o vigésimo, Pois os prados, as 

aves, as flores (Topa classifica como outro tipo de poema diverso de romance, oitava-

rima, endecha, canção aliterada e soneto encontrados no volume), é o 113 do volume IV. 

O vigésimo primeiro, Quem da religiosa vida (poema em décima heptassilábica), é o 78; 

o vigésimo segundo, Pâra mim, que os versos fiz (poema em décima heptassilábica), é o 

64 do volume III. O vigésimo terceiro, Que pouco sabe de amor (poema em décima 

heptassilábica), é o 48 do volume IV. O vigésimo quarto, Suspiros ! que pertendeis, 

(poema em redondilha) é o 141; o vigésimo quinto, Sabeis Custodia que amor,(poema em 

redondilha), é o 142; o vigésimo sexto, Já vos ides ? Ai meu bem !, é o 143 do volume II. 

O vigésimo sétimo, Alma — Se O descuido do futuro,(letrilha), é o 50 do volume I. Todos 

os poemas assim situados no códice, realocados no Florilégio e classificados por Topa 

quanto a pertencimento a gênero poemático são antecedentes ao grupo dos sonetos 

apresentados por último na antologia romântica de poemas gregorianos. O vigésimo 
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oitavo, Um calção de pindoba a meia zorra ,(soneto), é o 71; o vigésimo nono, Bóte a 

sua casaca de veludo, (soneto), é o 22 do volume II. O trigésimo, Faça misuras de A, 

cora o pé direito ; (soneto), é o 21 do volume IV. O trigésimo primeiro, Um negro 

magro, em sufilié mui justo; (soneto), é o 65 do volume III. O trigésimo segundo, Oh 

ilha rica, inveja de Cambaya, (soneto), é o 77 do volume II. O trigésimo terceiro, Na 

confusão do mais horrendo dia, (soneto), é o 33 do volume IV. O trigésimo quarto, Via 

de perfeição é a Sacra Via (soneto);é o 25; o trigésimo quinto, É a vaidade, oh Fábio, 

nesta vida, (soneto), é o 26, o trigésimo sexto, São neste mundo imperio de loucura, 

(soneto), é o 27; o trigésimo sétimo, Pequei, senhor: mas não porque hei peccado, 

(soneto), é o 8; o trigésimo oitavo, Meu Deus, 
~
q estais pendente em um madeiro, 

(soneto), é o 10 do volume I. O cotejamento dos textos da antologia com a categorização 

em espécies de poemas efetivada por Topa (1999) em estudo do códice revela uma 

preferência por décima ―heptassilábicas‖. 

Ligado ao presente de leitura de sua antologia, o historiador antologista 

desconsidera o dado da cena primeira relacionado com o horizonte de leitura de poemas. 

A transcrição das considerações de Hansen e Moreira (2013) sobre a ordem do texto 

colabora com mais um dado necessário à edição antológica que preserve a historicidade 

do texto poético. À reunião de poemas em manuscritos implicava simultânea e 

indissociavelmente ordenar os poemas, de modo a dispô-los (dispositio), no interior do 

códice, com determinação de leituras admissíveis para a recepção:  

 

Desse modo, a dispositio, como ato de interpretação que ordena os poemas no 

interior dos livros de mão, é complementar da outra prática interpretativa, que 

figura em cada gênero poético inserido em seu apropriadíssimo lugar no 

interior das coleções poéticas ―a compatibilidade entre as interpretações dos 

temas‖ levadas a termo pela persona decorosa a cada gênero e os ‗atos de 

interpretação dos poemas pelas recepções empíricas diferenciadas, que 

conferem valor e sentido à representação‘, pode-se dizer tanto para a sátira 

como para o louvor, grandes subdivisões epidíticas no interior das grandes 

coletâneas de poemas no mundo ibérico dos séculos XVI e XVII, que não 

imitam ―supostos fatos‘‘ da empiria, mas encontram a realidade de seu tempo 

como sistema simbólico convencional de preceitos técnicos, verossimilhanças 

e decoros partilhados por sujeitos da enunciação, destinatários e públicos 

empíricos (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 230). 

 

A intervenção editorial lançada sobre o códice a que teve acesso não somente reconfigura 

a posição dos poemas em projeção possível ao leitor para outras leituras diferentes do 

circunscrito historicamente na cena primeira, diga-se hipoteticamente, que não as 

possibilidades coetâneas à sua cópia. A reagrupação dos últimos textos da antologia, em 

escolha por tema e por gênero, ao final da seleta, de modo diferente do qual estão no 
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manuscrito, ratifica o biografismo de leitura da obra não necessariamente autorizado pela 

disposição dos poemas nos livros de mão. A seleta é organizada com os primeiros 

poemas longos e com os finais na forma fixa de soneto. Varnhagen desconsiderou a 

possibilidade de haver, no códice Ms L15-2, algum valor para a posição dos poemas, 

ressaltada por Hansen e Moreira (2013) para leitura do códice Asensio-Cunha. A 

disposição dos poemas na antologia de 1850 mostra-se eficaz em instaurar um 

interpretante de Gregório de Matos como o católico amarguradamente arrependido ao 

final de sua vida a se confessar em busca de perdão, tais são os temas dos sonetos 

reunidos ao fim do capítulo gregoriano do Florilégio. A configuração do livro conjuga-se 

com a mediação do editor para deixar de ver a questão da confissão no século XVII como 

possível alvo de paródia da pena satírica. 

Um traço da recepção transistórica de ligação dos poemas ao presente de leitura 

por demais relevante é o sistema de cortes textuais que explica a criação da antologia pelo 

contexto histórico e social de recepção. A amputação de versos e de estrofes ocorre para 

ajuste do barroco ao horizonte de expectativa do romantismo com sua poesia subjetivista 

lírico-amorosa, associada à intenção declarada pelo antologista de busca por 

nacionalismo diante da influência determinante do monarquismo católico. O Florilégio 

atua na obra de Gregório de Matos de modo a explorar as possibilidades de intervenção 

do objeto poético sobre o público por via da experiência estética. Varnhagen molda a 

edição como consciência produtora de poeta ajustado ao público e à sua imagem e 

semelhança de homem romântico como consciência receptora. A antologista tenta, ou 

simula tentar, apagar a agressão satírica, mas não de todo atinge a possibilidade, pois os 

versos satíricos presentes na seleta podem renovar a sua percepção dos leitores de 1850 

para a poesia dos anos 1600. Embora com omissões para torná-la ajustada ao romantismo 

em seu monarquismo religioso, os leitores testemunham uma poética não de louvor, mas 

de ultraje.  

O editor apropria-se do legado gregoriano de modo propício a modificar a 

compreensão de seus leitores tanto da realidade externa às obras literárias quanto da 

interna. Isso ocorre também pela disposição de conotação biografista e ainda pelo 

procedimento de ordem mutiladora. A modificação da identidade dos textos se percebe 

mais ainda pela justaposição do trabalho sistemático de censura aos poemas gregorianos 

por meio de textos pontuados em sintonia com a cena romântica da história literária 

brasileira. O seletista estabelece método para apresentar aos leitores os cortes efetivados 

nos textos advindos de manuscrito: 
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Não deixaremos uma linha de reticência por cada verso omitido por não os 

expormos a ter alguma vez  uma página só de pontinhos. Economizaremos 

mais este sinal convencionando em  

1.º Quando se tem cum um ou com mais versos, que deviam completar rima 

com outros que ficam, dar disso este sinal anterior aos omittidos ( — .) 

2.º Quando n‘um verso se suprima alguma palavra, deixar-lhe tantos pontinhos 

quantas as letras omitidas. 

3.º Quando se omitem quadras, decimas etc. inteiras supril-as só pelo sinal ( • 

— • ) (VARNHAGEN, 1850, p. 13). 

 

A codificação de Varnhagen para um sistemático intervir sobre as obras é anunciada em 

paratexto como procedimento de editoração dos poemas a orientar os leitores sobre como 

perceber o trabalho do antologista e revelar a dimensão das alterações operadas para fazer 

publicar impresso o primeiro número representativo da poesia de Gregório de Matos. A 

materialidade dos poemas amputados pela censura guarda coerência com o tom religioso 

católico do Prólogo, da Introdução e da nota biográfica ao poeta. A sistemática 

intervenção editorial de corte efetivado sobre as obras publicadas, por um lado, pode não 

revelar explicitamente ao público faceta da poesia predicada com o nome do poeta; por 

outro, tanto viabiliza edição de poemas como os impressos em época de elogio da visão 

romântica do mundo avessa à obscenidade da sátira; como revela tacitamente o modo de 

fazer poesia, adotado na raiz da literatura brasileira. 

A título de exemplo da plurissignificativa violação da integridade textual na 

publicação dos tempos românticos, destacou-se em negrito um fragmento original de 

Varnhagen (1850) para facilitar acompanhamento das estrofes escolhidas e dos quartetos 

excluídos quando da leitura dos textos integral na edição de Asensio-Cunha por Hansen e 

Moreira (2013). Exemplo de sátira sem essa categorização pelo editor imperial, o Quadro 

2, a seguir, apresenta as três últimas estrofes consideradas adequadas para publicação do 

texto nomeado como Romance em defensa do dito governador
17

, logo seguido pela 

versão integral desse trecho final do poema: 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 As didascálias dos textos anteriores cuja disposição é de orientação da leitura do poema são as seguintes: 

Prozapia do governador da Bahia, Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Coutinho, depois de chegar D. 

João de Alencastre, seu sucessor e Retrato do dito governador A. L. G. da Camara Coutinho. No Glossário 

de termos próprios, elaborado por Hansen e Moreira (2013, p. 540), lê-se o seguinte verbete esclarecedor 

para entendimento do poema: ―Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho. (1638-1702). 29º 

Governador do Estado do Brasil, exerceu suas funções entre 1690 e 1694. No corpus poético, é chamado de 

Tucano e é amante do Capitão da Guarda, apelidado Lagarto‖. 
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Quadro 2 – Comparação das três últimas estrofes consideradas adequadas para publicação do texto 

nomeado como Romance em defensa do dito governador 

Trecho final de poema no Florilégio 

de Varnhagen 

 

Valha o diabo a vossa alma, 

Cabellos de colomim ! 

Mandou-vos elrei, acaso, 

Desgovernar o Brazil ? 

 

• — • 

Mandou-vos acaso elrei 

A Sodoma ? Ou ao Brazil ? 

E se não estaes em Judéa, 

Quem vos metteu a Rabi ? 

 

• — • 

Ora ide-vos com os diabos ; 

Que não quero já sair 

A campo, por um ......... 

........ villão ruim. 

(VARNHAGEN, 1850, p. 32) 

 

O trecho final do poema no Códice 

Asensio-Cunha 

 

Valha o diabo a vossa alma 

cabelos de colomim, 

mandou-vos El-Rei acaso 

desgovernar os quadris? 

 

Mandou-vos acaso El-Rei 

com as fêmeas não dormir, 

senão com vosso criado, 

que é bomba dos vossos rins? 

 

No mais vos levanta falsos 

todo este povo civil, 

mas isto do vosso corpo 

vo-lo levanta o Luís. 

 

Mandou-vos El-Rei acaso 

a Sodoma, ou ao Brasil? 

Se não viveis em Judá, 

quem vos meteu a Rabi? 

 

Mandou-vos El-Rei que fosse 

vosso pajem meretriz, 

madrasta de vossos filhos, 

como dizem por aí? 

 

Ora ide-vos c’o diabo, 

que já não quero acudir 

por um Tucano, um Fanchono, 

um Sodoma, um vilão ruim.  

(HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 322) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O poema é o quarto, dos selecionados por Varnhagen, anunciado como Romance em 

defensa do dito governador, uma ironia de poeta que sai a campo para simular defesa de 

Antonio Luiz, em simulacro de contraponto a pasquins murmurantes contra a autoridade 

metropolitana, quando satiriza os atos negativos para a colônia portuguesa verificados na 

administração. A composição tematiza a crise de abastecimento alimentar, como a falta 

de farinha, em crítica ao homem enviado para administrar, não para subsistência dos 

colonos, mas somente para impor a mão forte da justiça com poder de punir com pena 

capital. O administrador ser amigo de enforcados é evidenciado na ironia de fator 

positivo frente à possibilidade de uma inimizade contra quem seja condenado à morte. Os 
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versos se fecham com a negação do que narra ao início, como mudança de rumo cômico-

satírico de gradação em passagem da defesa para incongruência de defender o 

insustentável, até recusa completa a qualquer aceitação das medidas da atuação do 

governante apresentadas com paródia da Bíblia. O emprego do nome Brasil para o espaço 

a ser governado, e não desgovernado, pela autoridade de além-mar é justaposto aos 

nomes das cidades bíblicas Judéia e Sodoma para amaldiçoar o nomeado por Portugal 

embora reitere a discricionariedade do Rei em fazer valer sua autoridade em livre 

escolher mandatários responsáveis exclusivos por ações maléficas para a colônia. 

A poesia de nota popular é incorrigível mesmo diante do mais exacerbado uso 

ideológico que dela se possa fazer, tal como intenta Varnhagen (1850). Uma especulação, 

porém, à luz não do dito, mas pelo constatável da leitura da antologia, permite dizer que 

talvez o historiador romântico tenha se rido muito depois de brincar de tentar-simular 

apagar a sátira, pois, não sendo considerado um nonsense, somente a insinuação sonora 

justifica os versos: 

 

E se não estaes em Judéa, 

Quem vos metteu a Rabi ? 

(HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 322) 

 

Conhecedores da história por serem investigadores do que seria a origem de uma nação 

em busca de se afirmar, os leitores primários do Florilégio por certo sabiam da referência 

à autoridade portuguesa, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, assim como dos 

dados biográficos de seu Capitão da Guarda. O cotejamento do que foi cortado com as 

estrofes integrais revela o fato de haver sido censurada a cadeia de dados de satirização 

dos supostos hábitos pessoais do governante. A sequência sonora ―metteu-Rabi‖, todavia, 

tem sugestão de sentido em consonância semântica com a construção dos versos quando 

se retorna ao texto integral.  

Sem um ataque frontal ao rei, mas ao enviado da monarquia, o poema se 

apropria de motivos bíblicos (―diabo‖, ―Judéia‖, ―Rabi‖, ―Sodoma‖) para escárnio 

político do governante local. O maldizer quanto à pederastia do sujeito é omitido; 

somente revelado na integralidade das estrofes contra suas ações governamentais. O corte 

de palavras revela o que seria forte para a sensibilidade romântica; enquanto a 

preservação do ataque mostra o que seria utilitário para a ideologia nacionalista. O trecho 

final, as sete estrofes, é um exemplo de construção poética que fere pelo que afirma, mais 

pela tematização do que pela escolha das palavras, de forma que a censura é pelo dito, 

não pela forma. A aplicação da convenção de apagamento de trechos, porém, revela uma 
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faceta além da de ajustar os poemas às sensibilidades: a de promover o sabor de saber da 

sátira.  

 

Ora ide-vos com os diabos; 

Que não quero já sair 

A campo, por um ......... 

........ villão ruim. 

(VARNHAGEN, 1850, p. 32) 
 

As linhas de pontinhos apagam as palavras escarnecedoras ―Fanchono‖ e ―um Sodoma‖. 

Os versos ocorrem em poema de paródia em canto paralelo à Bíblia e de ironia da 

Escritura ao dizer praguejamento contra quem censura as escolhas [―Dai ao demo o povo 

vil‖] a serem livremente arbitradas (segundo o sarcasmo da composição). A esse 

procedimento, segue-se a afirmação pouco doutrinária pela ambiguidade [―Fez Deos as 

vontades livres‖] em seus sentidos permitidos pelo texto devido ao contexto por ele 

criado. Diga-se isso pelo fato de suposta vontade de Deus ser ironicamente alegada em 

nome do contato entre dois homens para caricaturização da autoridade monárquica e 

parodização da doutrina católica. As omissões de Varnhagen constituem alternativa para 

promover o prazer da sátira em cena de leitura em que a palavra ―sodoma‖ tem de ser 

cortada, não pela força dela em si mesma, mas pela acepção de sodomia do topônimo 

poeticamente empregado não como gentílico, mas com sentido implícito aberto à 

complementação semântica do leitor para ser satírica obscena e não apenas crítica à 

poesia no trecho.  

Deus e o diabo estão na satirização irônica no poema apresentado por 

Varnhagen. Por isso, embora não haja o vanguardismo então de conceber o barroco como 

estilo do século XVII, nem o avanço da quebra de sincronia-diacronia, ao mesmo tempo 

que omite estrofes de Gregório de Matos, Varnhagen revela o fazer poético da origem da 

literatura brasileira: 

 

Falar de Gregório de Matos e o século XVII, no Brasil, é o mesmo que falar da 

poesia de uma época chamada Gregório de Matos. A questão é tão antiga como 

a reflexão histórica mesma da origem da Literatura Brasileira; e não pode 

resolver-se sem Ele. Gregório de Matos inaugura a poesia do povo brasileiro – 

Biografia? Vida e Morte? A biografia de um Poeta do porte de Gregório de 

Matos já aparece em todo seu tempo e espaço escrita nas entrelinhas de sua 

Obra (IVAN DA SILVA, 2013, p. 272). 

 

Essa época Gregório de Matos lega uma obra cuja vida identificável a guiar sua 

composição é a de um homem de letras, detido a fazer o novo ao emular a tradição, mas, 

mais de três décadas após Varnhagen publicar seu fundador ensaio de história das letras 

no Brasil, Sílvio Romero, em 1888, escreve sua História da Literatura. Poderia, em tal 
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momento, no caso Gregório de Matos, haver tomado como ponto de partida para pensar a 

linguagem gregoriana o estudo iniciado com a leitura de Varnhagen para ultrapassar os 

fins ideológicos de busca por uma unidade nacional e revelar o modo de fazer poesia 

originário do Brasil sem preconceitos historicistas.  

A obra de Gregório de Matos propicia abordagem para além da de emparelhamento 

de autores, obras e gêneros, como faz Sílvio Romero, sem detenção em cuidado de avaliar-

analisar histórica e sincronicamente a materialidade linguística das obras e sua recepção. A 

busca por um quadro conjuntural despreza a leitura e a obra, centra-se na história contextual e 

na personalidade autoral, mas não deixa de render homenagem ao poeta, embora não 

ultrapasse o elogio de tê-lo como filho do Brasil, fundador da poesia nacional, para atingir 

sua posição de lídimo poeta barroco na terra brasílica. O antologista da Geração de 27 retoma 

o debate sobre a presença de Gregório de Matos na fundação da literatura brasileira com 

adesão ao entendimento de ser Gregório de Matos toda poesia do século XVII, uma ―época 

chamada Gregório de Matos‖. Às portas do século XX, com Wölfflin já a promover 

reavaliação do barroco, Sílvio Romero escreve sobre Gregório de Matos em termos de um 

lirismo simples alterado pelo cultismo amaneirado. Quando se justapõe a edição antológica 

com a abordagem historiográfica, percebe-se que o antologismo do século XIX poderia haver 

contribuído para uma história com alguma atenção à leitura ou à obra em ultrapasse de 

elogios ao autor por supostos dados biográficos dados por certos. 

Ainda na segunda metade dos 1900 perdura razão para lamentar a omissão ao 

público da parcela mais por se manterem visões como a de Joaquim Caetano Fernandes 

Pinheiro. Para o estudioso, por um lado, ―a poesia de Gregório de Matos é rica de ornatos 

e de uma infinitude de frase populares; vivas as pinturas e penetrantes os seus golpes‖, ao 

tratar especificamente da sátira; mas que, por outro, embora sob a premissa de que ―muito 

lucraria a nossa literatura com a publicação das obras completas‖, termina por reincidir 

na defesa da editoração, isso sim, deturpadora: ―incumbindo-se um diligente editor de 

expurgá-la das obscenidades que as deturpam‖ (PINHEIRO, 2007, p. 82). O curso 

elementar de literatura nacional de Joaquim Pinheiro é de 1862, mas ainda um século 

depois, Augusto de Campos, ao afrontar a permanência do ―expurgamento‖ de poemas, 

trava debate público sobre o tipo de modificação decepadora de omitir fragmentos ou 

poemas com descrição do estado de coisas relativo à recepção da poesia de Gregório de 

Matos com contundente posicionamento provocador para antologistas e historiadores. Ao 

tratar de Poetas malditos do mal dizer, o anticrítico dispara contra crítico e contra 

antologista em 1966 em seu Verso, reverso, controverso: 
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Entre nós, a grande vítima parece ser Gregório de Matos, cujos ―versos 

licenciosos‖, excluídos das edições de suas obras, ficaram nos ―arquivos da 

Academia para satisfação de alguma indiscreta curiosidade‖, como consta na 

nota preliminar à edição da Academia Brasileira de Letras (1923-1933), e lá 

permaneceram, pelo visto, até hoje, imortalmente amortalhadas. João Ribeiro 

achava ―perfeitamente justificável e até louvável essa exclusão‖, reconhecendo 

embora que ―o volume que falta, como sétimo de Bocage, na edição de Rebelo 

da Silva, seria talvez o mais apetecido e acharia numerosos leitores‖. E 

acrescentava ―Vale Cabral, quando pela primeira vez editou a pequena parte da 

obra de Gregório de Matos, substituiu por pontinhos ou reticências as palavras 

torpes ou indecorosas. Poder-se-ia talvez transcrevê-la em caracteres gregos 

que, no entanto, não as esconderiam em grande número de casos‖. Tenho por 

inadmissíveis e mesmo condenáveis tanto o arquivamento como os cortes e as 

alterações de textos aceitos ou sugeridos por João Ribeiro, talvez até com um 

secreto humor – o humor de quem soube deplorar, em outra ocasião, o 

sucedido com D. Lalá numa das mais ousadas páginas do Serafim Ponte 

Grande de Oswald de Andrade – mas com as reservas de pudicícia que se 

denunciam nos adjetivos ―torpe‖ e ―indecoroso‖ que atrela às palavras-tabu de 

Gregório de Matos. Infelizmente a censura reticencial ou pontilista continua 

viva e atuante em pela segunda metade do século XX. Num Panorama da 

Poesia Brasileira (vol. I – Era Luso-Brasileira) publicado em 1959, pela 

Editora Civilização Brasileira, e a cargo de Antônio Soares Amora, o notável 

poema ―Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em 

todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia‖ (o 

mesmo que Manuel Bandeira sempre inclui, completo, em sua Apresentação da 

Poesia Brasileira) aparece mutilado de um terceto, substituído pelos 

famigerados pontinhos... (CAMPOS, 1988, p. 109). 

 

Veja-se logo na citação de Augusto de Campos o fato de que, para João Ribeiro, à época 

do que se chama, neste estudo, de segundo ciclo antologista, o de início de retirada de 

manuscrito para impressão, que o público teria numerosos leitores para os quais a sátira 

seria parcela que os mais apeteceria mesmo antes dos anos 1900 com o fazer modernista 

a alargar o horizonte de expectativa da poesia gregoriana. Os seletistas editores perdem-

se vertiginosamente na imensidão da poesia barroca, por isso o tradutor-antologista 

controverso compõe um parágrafo de história da leitura da poesia de Gregório de Matos 

em antologias cuja transcrição integral acrescenta dados à recorrente censura da poesia 

barroca, mas a que também se soma o fato de preceder a Vale Cabral o pontilhismo e o 

apagamento censurador, pois já estava em 1850 no Florilégio. Também responsável pela 

coleção que integra a antologia de Spina (1946), Soares Amora testemunha a 

permanência da sátira viva presa à manuscritura enquanto o volume poético de 1946 faz 

circular textos mais dóceis do que os do historiador de 1850. Como autêntica poesia 

popular, até anônima é a autoria, é incorrigível, por isso, mesmo tendo circulado com 

mutilação a ser repetidamente praticada com apagamento textual depois de 1881, nunca 

ficou desconhecido o efeito da sátira gregoriana. A perduração do posicionamento de 

Augusto de Campos mantém-se atual até James Amado (1969) fazer ver massivamente a 

conhecida sátira virulenta da poesia de bom humor e de maldizer. 
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Até mesmo pela publicação de versos a exigir intervenção cirúrgica com o uso 

de sinais tipográficos para demarcar as omissões de trechos, a antologia produz um 

Gregório de Matos que em nada fere a monarquia, estritamente ligada ao catolicismo, 

seja para revalidar os valores monárquicos seja para ridicularizar os governantes. 

Varnhagen manteve relação pessoal com o monarca D. Pedro II com alinhamento em 

relação ao poder estabelecido em toda a sua atuação como historiador, no seio da qual 

está a organização de sua antologia com poemas gregorianos. Por certo se pode ter, então, 

que os ataques à autoridade advinda à colônia haveriam de se contrastar com louvores 

prestados pelo mesmo antologista que reuniu em florilégio poemas gregorianos de tópico 

político. Os textos em que há um eu poeta a satirizar governantes, assim como o que faz 

ataque ao arcebispo e a seu confessor, são minoria inexpressiva se postos frente aos 

demais trinta e quatro poemas que apresentam um cantar o amor a uma amada idealizada. 

Poema de tematização de elitismo do fidalgo verdadeiro em contraponto aos falsários 

fidalgos cuja evidenciação é elogio à manutenção do status quo caro ao poder estatal-

religioso é outra exceção pontual ao poetar amor à moda romântica. Uma imagem 

autoral, portanto, alinhada com os ideais dos poetas da temática do amor em cena 

histórica de busca com afirmação de uma história nacional cujos responsáveis rendem 

honras ao imperador mesmo após sua morte em exílio.  

―A tradição barroca é muito arraigada‖, ensina o ensaio Federico García Lorca, 

barroco, mais ainda, para mostrar a poética de Góngora em seu porta-voz da Geração de 

27, a fim de fazer saber aos leitores que, tanto no barroco quanto em sua revisão moderna 

pela consciência poética dos espanhóis, ―a linguagem, as palavras, nascem da fusão 

temática de vida e morte, busca e desejo, e, se consumem na maneira com que refletem o 

mundo em seus paradoxos/paralelismo‖ (IVAN DA SILVA, 2005, p. 109). A seleção 

gregoriana, mesmo sendo o barroco diferente do romantismo com seu elogio do tema
18

, 

permite a Varnhagen incluir um poema a ser divulgado na íntegra por em nada ferir as 

suscetibilidades dos românticos leitores. O antologista imprime o poema seguinte, 

                                                           
18 Como a ação dos românticos é de defesa de liberdade formal relacionada com a inspiração subjetiva, a 

cronologia do romantismo não é de mudanças de formas, mas, em Coutinho, de transição de temas 

predominantes. Na passagem de 1808 para 1836, a influência portuguesa cede lugar à inglesa e à francesa 

na polarização cultural da intelectualidade brasileira quando surge o primeiro grupo romântico em torno da 

revista Niteroi e do manifesto romântico de 1836. A antologia de Varnhagen é interface entre o segundo 

grupo – 1850-1860, em que ―predomina descrição da natureza, panteísmo, idealização do selvagem, 

indianismo, expressão original do nacionalismo brasileiro, o selvagem como símbolo do espírito e da 

civilização nacionais em luta contra a herança portuguesa‖; e o terceiro – 1850-1860 –, em que se destaca 

―individualismo e subjetivismo, dúvida, desilusão, cinismo e negativismo boêmio‖ (COUTINHO, 1969, p. 

21). 



120 
 

exemplo de poesia amorosa, lírica, com a seguinte didascália Deprecações para a 

festividade de uns anos: 

 

Pois os prados, as aves, as flores, 

Ensinam amores, 

Carinhos e affectos; 

Venham correndo 

Aos annos felizes, 

Que hoje festejo. 

Porque applausos de amor e fortuna 

Celebrem attentos 

As aves canoras, 

As flores fragrantes, 

E os prados amenos. 

Pois os dias, as horas e os annos, 

Alegres e ufanos, 

Dilatam as eras ; 

Venham depressa 

Aos annos felizes, 

Que amor festeja. 

Porque applausos de amor e fortuna 

Celebrem deveras 

Os annos fecundos, 

Os dias alegres, 

E as horas serenas. 

Pois o ceo, os planetas e estrellas, 

Com luzes tão bellas 

Augmentam as vidas ; 

Venham luzidas 

Aos annos felizes, 

Que amor publíca. 

Porque applausos de amor e fortuna 

Celebrem um dia 

A esfera immovel, 

Os astros errantes, 

E as estrellas fixas. 

Pois o fogo, a agua, a terra e os ventos, 

São quatro elementos, 

Que alentão a idade, 

Venham achar-se 

Aos annos felizes, 

Que hoje se applaudem. 

Porque applausos de amor e fortuna 

Celebrem contentes 

A terra florída, 

O fogo abrazado, 

O amor furioso, 

E as auras suaves. 

(VARNHAGEN, 1850, p. 86-87) 

 

O poema é o vigésimo dos escolhidos por Varnhagen, Deprecações para a festividade de 

uns anos, texto de idealização da felicidade do presente em diálogo com o alargar dos 

anos para o futuro. A metafórica personificação em gradativa referência a prados, aves, 

flores, dias, horas, céu, plantas, estrelas, água, fogo, terra, ventos, astros, planetas, 

estrelas, pelo dito, é elogio da busca para aproveitar o dia; mas pelo não dito, faz pensar 
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sobre o futuro a se desenvolver. A natureza e o universo, tudo potencialmente pode 

celebrar a felicidade de uns anos na terra florida para um eu cujo período de anos felizes 

é metaforizado na reverência de congregação da celebração de uma flor à homenagem do 

cosmos frente a fogo abrasador, amor furioso do eu poeta.  

O barroquismo do texto vai além do panteísmo de deprecação à natureza 

personificadamente convidada a festejar, pois o idioma barroco no poema emprega 

inversões para a constituição de frases labirínticas de palavra a palavra para variar sobre o 

mesmo tema panteísta de a natureza se congratular. A fantasia de clamar pela natureza 

agrada ao romantismo, mesmo sendo versos de manifestação explícita-consciente 

celebrativa posta em cena para revelar ao leitor também o velado-inconsciente estado 

precariedade da celebração. O prazer essencial das estrofes é o jogo com os dados da 

natureza com sentidos de ludismo, proporcionado pela personificação-prosopopeia dos 

elementos do mundo-universo com a realidade sensível e a condição humana de modo a 

aguçar os sentidos numa sensualidade poética feita de palavras, arranjadas poeticamente 

em tematização da beleza, mas sem uma cor localista folclórica. O hiperbólico labirinto 

sintático tem correlato exagero no estabelecimento de hipérbato para conclamação 

universal. Por certo, agradava à sensibilidade romântica um discurso assim prazenteiro, 

centrado em si mesmo como jogo de linguagem, mas aberto ao leitor para pensá-lo como 

gozo idealizado do presente ou para pesá-lo como pesar melancólico de escape para o 

futuro. 

Quando se trata de uma escolha de poema cuja linguagem é cara à sua geração 

romântica, a pesquisa de Varnhagen em manuscritos, no segundo ciclo antológico de 

leitura da poesia gregoriana, é homenagem aos poetas reunidos para pronúncia de 

discurso de unificação nacional. Embora sob o tema da efemeridade da vida cantado com 

o paradoxo de festejar enquanto há subliminar lamento pela transitoriedade dos anos 

felizes, as identificações com a natureza dão nota de aceitabilidade para os leitores. O 

poema barroco insiste para uma conjunção da natureza, da pequenez das aves à 

grandiosidade do cosmos, dos elementos naturais ao amor, todos personificados. O 

poema é convite a festejar. Mais além do festejo está mesmo o silêncio a pronunciar não 

restritamente o escapismo da condição de fugacidade, pois são anos felizes, mas a 

denunciar a efemeridade da bonança em vida. Em suas inversões sintáticas, está a 

dramatização teatral da condição humana de consciência de estar sempre no binômio 

vida-morte, binômio temático da consciência poética de intencionalidade de fazer do 

poema um acúmulo de justaposição de hipérbatos para se fazer representação do 

paradoxo de louvar a felicidade com a ciência de seu esvaimento. Na era do romantismo, 
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faz-se ouvir um poeta em sintonia com o fato de que, ―desde o princípio de toda poesia 

barroca, impõe-se, claramente, esse binômio temático, onde a resolução apaixonada do 

poeta/criador só alcança sua plenitude dramática, compondo de modo conveniente as 

particularidades de sua consciência/intencionalidade poética‖ (IVAN DA SILVA, 2005, 

p. 108).  

O texto lírico ratifica o que já revelam os poemas escolhidos por tema: não 

somente foram impressos versos por serem de natureza nacionalista, mas por serem caros 

aos românticos também pelos motivos da evasão e da paixão com a idealização da figura 

do objeto amado feminino. Varnhagen molda a poética gregoriana divulgada, o mundo da 

própria obra, para adequá-la ao horizonte de expectativa à revelia de uma possível 

consciência produtora do objeto poético, prevista mesmo pelo historiador editor. A 

consciência receptora apropria-se dos objetos poéticos em processo no qual deixa dupla 

marca: estabelece pistas para o leitor pensar o poeta como satírico de linguagem 

indecorosa; encaminha leitura para perceber o poeta como autor de lírica amorosa com 

ocorrência acidental de palavreado solto reincidente censurável sem comprometer o todo 

da obra. 

A possibilidade de os leitores de 1850 renovarem sua percepção de mundo e 

ampliarem seu horizonte poético para formas independentes de fazer poesias insubmissas 

ao poder estabelecido e de poderem elaborar lírica diferente da amorosa romântica está na 

edição de Varnhagen (1850). As escolhas verbais da sátira baiana são cerceadas pelo 

antologista com deliberada intenção de fazer sua subjetividade incidir sobre a 

subjetividade de quem se aproxime da poesia dos 1600. Com isso, o editor faz a poesia 

barroca estar o mais próximo possível do horizonte de recepção dos românticos dos anos 

1800. Ao mesmo tempo, o corte instiga o entendimento de maneira outra que não a 

romântica de produzir objetos artísticos verbais na origem na tradição poética brasileira. 

As realidades da obra e da vida são apresentadas pela leitura de Varnhagen com fins 

politicamente determinados aos quais serve. A operação de corte, assim como a 

efetivação de escolhas, é coerente com o discurso de Varnhagen como exercício retórico 

católico de persuasão para convencimento do público a fruir os poemas do século XVII 

em largo número de trinta e nove, para os padrões da época, reunidos no Florilégio.  

Inegável é a importância histórica do Florilégio da poesia brasileira ou 

collecção das mais composições dos poetas brasileiros falecidos, contendo as biografias 

de muitos deles, tudo precedido de um ensaio histórico sobre as letras no Brazil, de 

Francisco Adolfo de Varnhagen (1850). Inquestionável é seu valor a divulgação do 

legado gregoriano quanto ao número de poemas postos para circular impressos, dispensa 
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o discurso de que a obra de Gregório de Matos tenha permanecido esquecida até atuar o 

editor. Ressaltar o não anonimato do poeta barroco brasileiro ancora-se na intenção do 

historiador imperial de se deixar guiar à luz do projeto romântico de nacionalismo para 

orientar suas investigações sobre a história da América. Resultante disso sua dedicação de 

levar ao público seu Florilégio, conforme declara no Prólogo de sua antologia haver 

cedido ao desejo de difundir obras identificadas por oportunidade de estudos 

historiográficos.  

Varnhagen esquiva seus leitores de enfrentar o poeta de estilística difícil pela 

escolha de textos com temas caros ao romantismo devido ao elogio romântico ao lirismo 

e, uma vez mais, pelo corte em outros. O historiador conseguiu ajuste dos textos ao 

horizonte de expectativa do Império, assim atingiu certa proximidade do barroco em 

relação ao romantismo. Não obstante seja um ponto na cronologia já existente de tradição 

impressa da poesia gregoriana, Varnhagen faz uma antologia de fundação em sua 

inovação não somente em publicar dezenas de poemas gregorianos. O trabalho ensaístico 

integrante da publicação registra notas úteis para uma filologia desvinculada de uma 

busca por texto original ou vontade autoral com suposta precisão matemática. Isso se 

assemelha aos pressupostos de Hansen e Moreira (2013) ao fazerem a defesa de ser 

dispensável identificar uma vontade e personalidade autoral ao colocar a poesia de 

Gregório de Matos na cena seiscentista da palavra poética.  

O ensaio introdutório ao Florilégio é fundacional para a historiografia literária 

não somente pelo registro de personalidades importantes para o cânone no século XXI, 

mas ainda pelo emprego de discurso editorial para fazer profecia quanto ao valor de obra 

no futuro. Não obstante sua leitura romântica, mais do que um censurador da expressão 

poética de Gregório de Matos em dissonância com os estudos atuais do barroco do Brasil, 

Varnhagen é editor exemplar concreto do potencial de ampliar a compreensão do cânone 

via antologismo. O efeito dos textos selecionados, estudados por Hansen e Moreira 

(2013) para a leitura histórica do legado poético de época colonial é sobrepujado pela 

recepção, realizada por Varnhagen (1850), para a construção romântica da imagem 

autoral do poeta barroco. A leitura de Varnhagen permite ver sua atividade de fruição 

artística em desempenho de ação comunicativa.  

Como editar a poesia de Gregório de Matos? A leitura atenta somente ao prazer 

poético não tem de se prender à questão, mas a crítica literária tem de enfrentá-la. Como 

crítico antologista, Varnhagen tinha de atentar para as concepções de autoria, obra e 

leitura, mas seu Florilégio não poderia prestar homenagem imparcial em era de 

valorização reservada ao romantismo. A sagacidade do editor fez propiciar o sabor da 



124 
 

sátira para fruição à sombra do Imperador católico. A indissociável vinculação do 

Florilégio com o cânone em elaboração no século XIX acrescenta as potencialidades de 

uma antologia, com autor do século XVII, a fim de endossar o estabelecimento de novas 

obras construídas no século XIX a ser acatadas como canônicas pelas gerações futuras. 

Quando da publicação de Renascença e barroco por Heinrich Wölfflin, em 1888, o 

historiador brasileiro já editara, desde 1850, embora não empregue a palavra barroco para 

denominar as artes do século XVII, um conjunto representativo de poemas consagrados 

pela história da literatura como sendo de mesma essência do estilo descrito em publicação 

suíça a partir das artes plásticas: o barroco. Trata-se, pois, de mais um dado para se 

verificar o caráter fundacional do trabalho de Varnhagen. 

Além disso, o historiador imperial em ação no Instituto Histórico é reconhecido 

por constituir Gregório de Matos no cânone. Como ―quando um novo clássico é admitido 

no Cânon [...], estabelece-se uma revisão das normas até então consideradas clássicas‖ de 

forma que ―só assim se reconhece que eles são condicionadas pelo tempo e foram fixadas 

doutrinariamente; daí se tornarem relativas e acabarem derrocadas‖ (CURTIUS, 1996, p. 

433), espera-se ver em Spina como ocorre esse nexo de Gregório de Matos com as obras 

consagradas quando da republicação da poesia barroca. A tarefa da crítica literária ao 

antologismo desvencilha como a romântica leitura historicista de Varnhagen insere 

Gregório de Matos solidamente na era do Império e encaminha a reflexão sobre 

derrocada da canonicidade romântico-parnasiana de padrão para a literatura como sendo 

canônica somente pelas ―belas letras‖. O maior representante dos primórdios do Brasil 

em sua poesia, o maior poeta do século XVII entra para os clássicos nacionais por meio 

de antologias no ciclo de leitura iniciado pela edição de Afrânio Peixoto? 

 

 

3.2 Da edição de Afrânio Peixoto à Pequena biblioteca da literatura brasileira 

 

Qual o significado para a recepção da poesia do poeta baiano, passível de ser 

atribuído à busca pelas raízes do Brasil realizada pelo grupo liderado por Mário de 

Andrade e por Oswald de Andrade sob o patronato inicial de Paulo Prado nos anos 

heroicos do modernismo? Desenvolver resposta a essa questão sobre o momento histórico 

próximo à organização da antologia de Segismundo Spina, de 1946, leva a verificar em 

que medida Spina esteve ou poderia haver estado para além da noção de vida e de obra 

quando da abordagem da poesia de Gregório de Matos. Essa orientação faz pensar o 

antologismo como oportunidade para centrar atenção na leitura da poesia do barroco a ser 
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reeditada como diálogo de retomada pela elaboração da sátira modernista. Varnhagen 

(1850) vai a manuscritos, objetos de tradição também visitada por Afrânio Peixoto (1923-

1933) para editar as obras de Gregório de Matos, fonte para Spina colher poemas para sua 

antologia em início de um novo ciclo de leituras antológicas, o de busca por editar 

amostra de um todo delimitado em edição impressa. A cena histórica imediatamente 

precedente e coetânea ao lançamento da seleta gregoriana de 1946 permite reflexão sobre 

o alcance e as limitações da recepção do barroco em meados do século XX. As ações da 

vanguarda modernista de atualização da linguagem literária e de ampliação do cânone 

têm sido identificadas pela crítica como com vinculação com a poesia de Gregório de 

Matos. Como o antologista é, antes de tudo, um leitor, seria de esperar, mais do que da 

historiografia literária, que a prática antológica levasse em conta o legado dos 

modernistas dos anos 1920 ao se voltar ao poeta barroco. 

A abertura para a invenção poética combatente do beletrismo propiciada pelo 

modernismo é intervenção crítico-artística na linguagem brasileira promovida com a 

eficácia histórica de se fazer contundente ao longo do tempo, não somente pelo que fez 

de ruptura-destruição, nem pelo que promoveu de criação. A pesquisa tem mostrado, 

também, a perduração dos escritores de 1992 pelo que fizeram de retomada. Os 

intelectuais são vinculados ao fazer barroco como tradição continuada pelos modernistas:  

 
Mais ainda sobre o Barroco: Que é o Barroco? Aí está um tema literário dos 

mais modernos. E Oswald de Andrade, o mais moderno dos modernistas, 

preocupou-se profundamente com este tema. É dele, como anota Haroldo de 

Campos, o ―elogio do barroco, como estilo utópico, estilo das descobertas...‖ 

(IVAN DA SILVA, 1994, p. 36, negrito do original). 

 

Para celebrar os 70 anos de modernismo, o ensaio Oswald de Andrade e a consciência 

crítica na literatura brasileira (autor, ano) é reflexo de uma leitura do modernismo com 

concentração de pesquisa sobre o barroco. Francisco Ivan aproxima-se do legado 

oswaldiano para deixar um índice de haver base artístico-crítica, prévia à iniciativa de 

Spina, gerada na ação dos militantes de 1920, para editoração da obra gregoriana. Os 

anos 1940 talvez ainda não permitissem uma apropriação da ensaística e dos manifestos 

oswaldianos como detém força para indicar ser possível quando da discussão de 

comemoração dos 70 anos de modernismo:  

 

Barroco é o logos devorador, que aqui se deve reconhecer como discurso 

antropofágico como muito bem se confere na crítica moderna, desde Oswald 

de Andrade. Chamo atenção para a leitura de seus textos críticos compilados 

no livro Do Pau-Brasil à Antropofagia e às utopias (IVAN DA SILVA, 

1994, p. 36, negrito do original).  
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O lapso temporal, porém, de 1922 ao contexto da antologia 1946, já era suficiente para o 

legado modernista ser alvo de estudo como o foi para Antonio Franca (1948) com ótica 

político-ideológica de elogio à libertação no trabalho de construção de identidade 

nacional dois anos após a seleta. Os combatentes de 1922 são indicados como retomada 

de um sentimento de modernismo para o Brasil já visto na pena de Gregório de Matos 

segundo o ensaio Modernismo Brasileiro (FRANCA, 1948). 

Antonio Franca estuda o Modernismo brasileiro em 1948 como movimento em 

polêmica com corrente tradicional-conservadora na sociedade brasileira. Franca apresenta 

a inovação modernista, iniciada por Abreu e Lima (1796-1889), Tobias Barreto (1839-

1889), Euclides da Cunha (1868-1909), Pontes Miranda, Fernando Azevedo, assim como 

com os estudos de Gilberto Freyre. O ensaísta descreve a concepção política e social, 

historicamente situada como pano de fundo para a Pequena biblioteca, com a noção de 

que ―não é a forma ou o estilo literário e artístico o que distingue a corrente renovadora 

modernista‖ (FRANCA, 1948, p. 46). Ela pode ser clássico-renascentista, romântico-

indianista, simbolista-realista, modernista do pós-guerra, mas nunca ser parnasianista, 

clássico-acadêmica, verde-amarela, futurista. Constatar o fato de Oswald de Andrade e 

Mário de Andrade se distanciarem de toda forma de uso político da cultura para a 

opressão, assim como suas posturas de combate à arte de academia cristalizadora do fazer 

poético em forma indemovível, situa-os como impulsionadores de corrente renovadora. 

Tal como os líderes modernistas foram ligados ao povo sem com isso rebaixar o fazer 

poético a popularismo diluidor, a poesia gregoriana liga-se ao povo sem abrir mão de 

código poético cultivado em alto nível ao longo da história como reconhece o antologista 

de 1946. Enfatizar essa direção de leitura poderia ser opção para a antologia gregoriana 

que, mesmo sem explicitação na mediação editor-público, está contextualizada pela busca 

por compreender o modernismo do que é exemplo o estudo de Franca (1948). 

Para preencher a lacuna de silêncio de Segismundo Spina sobre o contexto 

constituidor do horizonte de expectativa da poesia gregoriana reapresentada ao público 

em 1946, a compreensão que orienta a leitura da seleta gregoriana dos anos 40 é a noção 

de que o significado atribuído ao índio sem idealização romântica e com a liberdade 

macunaímica da pena de Mário de Andrade desperta atenções para o passado poético 

colonial gregoriano. Assim também é impulsionador da saída de Gregório de Matos de 

manuscritos o realismo criativo de converter o ritual religioso de antropofagia em 

concepção teórica de cultura, na metafórica concepção de Oswald de Andrade, com suas 

teses e poemas de retomada da realidade colonial. Refletido na publicação gregoriana ou 

apenas indiretamente em seu contexto, também se tem como prévia de propulsão para 
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circulação impressa da poesia satírica do Recôncavo baiano não somente a sátira de 

Memórias Sentimentais de João Miramar (ANDRADE, 1971) e de Serafim Ponte 

Grande (ANDRADE, 1984), como também as peripécias de Macunaíma (ANDRADE, 

1997). A linguagem desbocada e o comportamento despudorado das narrativas de 

Oswald de Andrade e de Mário de Andrade em nada são dissonantes do realismo 

temático e linguístico de Patrícia Galvão em Parque industrial (GALVÃO, 1994). Nos 

anos 1920, a sátira modernista da sociedade paulista constitui o horizonte de expectativa 

sob o qual atua a antologia de Spina nos anos 1940. A poesia satírica baiana poderia ser 

retirada de manuscritos de uma maneira tal a considerar o legado modernista da fase 

combativa ou de maneira a ignorar a liberdade temática e linguística dos militantes 

artistas. 

Os poemas gregorianos não voltam a ser editados em gratuidade intuitiva 

espontânea, pois foi originada de contexto posterior a empenho de busca pelas origens 

culturais brasileiras. Os estudos voltados ao século XVII dão lastro à edição gregoriana 

dos anos 1940: 

 

De fato, o século XX é o século da ressureição do barroco. Na Espanha, 

Dámaso Alonso, García Lorca, Gerardo Diego reavaliam Góngora; na 

Inglaterra, T. S. Eliot revê os chamados ―poetas metafísicos‖; na Itália, críticos 

como Luciano Anceschi e poetas como Ungaretti – este último tradutor de 

Góngora – voltam-se para esse período antes negligenciado ou visto como 

prevenção; na Alemanha, Walter Benjamin encontra, no expressionismo, 

parâmetros que o incitam a estudar o procedimento da alegoria na ―auto 

fúnebre‖ barroco (CAMPOS, 1995, p. 9). 

 

Haroldo de Campos escreve sobre a antologia em 1946, reeditada em 1995, com sumária 

exposição de a Espanha, com a Geração de 27, francamente se articular em torno de 

Góngora, do que nascem estudos críticos de García Lorca Imagem poética de Góngora 

(2014) e de Dámaso Alonso (1950), que escreve La lengua poética de Góngora. O 

trabalho criativo-linguístico de releitura da poesia barroca pelos modernistas espanhóis na 

Antologia Hispano-Brasileira (IVAN DA SILVA; COMINO, 2014) é ressonância desse 

redespertar dos estudos barrocos. No Brasil, os modernistas de 1922 viajam pelo interior 

para fazer redescobrir a arte barroca da visualidade exuberante de Minas Gerais em uma 

mirada com olhos novos para ver uma renovada identidade brasileira promovida a partir 

das artes.  

Quando Affonso Ávila (1994) aborda as Formas visuais na poesia barroca 

brasileira, em 1987, apresenta um quadro de sincronia artística na recepção estética da 
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poesia brasileira, congruente com a descrição de Haroldo de Campos do século XX como 

era do barroco:  

foi o ―modernismo‖, movimento de fundo a um só tempo estético e ideológico, 

que apreendeu e redimensionou para o Brasil, em escala transformadora e 

inventiva, o ritmo da linguagem da contemporaneidade dos anos 20 e 30 do 

nosso século. A prosa sincopada e o poema-minuto dos modernistas 

reencetaram o fio de tradição da síntese comunicativa, colocando-nos de 

repente face a face com a lição lapidar inscrita e escrita pelo barroco, essa 

primeira ―aldeia global‖ em que se uniu o ocidente sob um mesmo signo de 

cultural (ÁVILA, 1994, p. 191). 

 

As edições da Academia Brasileira de Letras – ABL (PEIXOTO, 1923-1933) e da editora 

Assunção (SPINA, 1946) são ligadas cronologicamente a esse contexto, ainda que se não 

confesse nas publicações. Conforme já descrito, não somente o quadro poético-criativo de 

recepção estética da sátira baiana pela poesia modernista enseja ressignificação da poesia 

brasileira da era colonial, mas o horizonte crítico em que se situava o barroco é ampliado, 

por exemplo, pelo fato de que Eugênio d‘Ors escreve suas reflexões reunidas em O 

barroco, originariamente em francês, em 1936, com tradução para o espanhol em 1944, 

um norte teórico para ler a poesia do século XVII sob a ótica de uma constante histórico-

estilística a ressurgir. Afora referências mais distantes, mesmo a história literária era 

propícia a uma leitura antológica diferente da que foi a de Spina em 1946 ainda de 

apagamento de faceta da obra poética conforme se verá.  

Em 1940, pois, Manuel Bandeira (BANDEIRA, 1960, p. 424-426), em Noções 

de história das literaturas, ao se dedicar à obra da ―grande figura do século XVII‖, 

registra, ao comentar sete fragmentos de poemas, que ―a importância de GREGÓRIO DE 

MATOS reside na parte satírica de sua obra, a primeira que reflete em versos a sociedade 

da colônia‖ com seu destaque historiográfico: eis um caminho para o antologismo nos 

novecentos. Tenha ou não desejado, Spina (1946) valoriza a sátira em sua abordagem 

introdutória aos poemas sobre a tradição secular do fazer satírico, embora seja coexistente 

com a omissão desse gênero. Com essa intervenção discursiva, o antologista participa da 

discussão sobre a problemática da formação do Brasil. A constatação de Manuel Bandeira 

(S/D) haver, além de validado Gregório de Matos, escrito um Guia de Ouro Preto e de 

Mário de Andrade (2012) haver estudado, por exemplo, a obra do Padre Jesuíno do 

Monte Carmelo mostra resultados materiais indicativos da atuação dos modernistas de 

1922 de contribuição para o lugar de valorização atualmente ocupado pelas artes da época 

colonial. Esses dados poderiam ser considerados como uma seleta elaborada no calor da 
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hora dos anos 1940, se não fosse já um avanço possível situar Oswald e Gregório em 

mesmo plano temporal no espaço da poesia: 

 

Os modernistas de 22, no Brasil, destacaram as lutas históricas dos nossos 

Barrocos coloniais – aqui devemos lembrar os Inconfidentes de Minas Gerais. 

Destacaram suas obras, direta, e indiretamente, tanto em ensaios, conferências, 

citações quanto nos manifestos etc. Em sua concepção cultural e literária, a 

antropofagia é a forma de expressão crítica mais bem acabada de compreensão 

da modernidade barroca brasileira, e, nesse sentido, não parece exagero dizer: 

Gregório de Matos é um contemporâneo de Oswald de Andrade. Essa 

temporalidade se chama sincronia poética e implica consciência crítica do(s) 

poeta(s) e i tempo em que vivem e escrevem; o tempo da poesia tanto quanto a 

poesia do tempo (IVAN DA SILVA, 2013, p. 278). 

 

Ao menos os estudos de Manuel Bandeira e de Mário de Andrade, assim como a sátira 

modernista, poderiam ser considerados ao ser retomado o barroco brasileiro tal como 

foram reavaliados os artista do século XVII na Espanha e na Inglaterra. As noções de 

antropofagia cultural e de sincronia poética ensejam um ciclo de antologismo a se 

projetar como ainda por se formar frente à poesia barroca brasileira, devido ao fato de 

serem até agora circunscritas como são as antologias mais aos esforços compiladores do 

que aos avanços crítico-teóricos. 

Ainda outra voz aproxima Oswald de Andrade de Gregório de Matos, a de 

Augusto de Campos (1988), em 1966, quando faz a defesa de necessidade de compilação 

poética de edição gregoriana inexpurgada da sátira, que viria a ser realizada por James 

Amado em 1969. Ao tratar da Presença da Provença, no ano de 1966, o crítico aproxima 

o modernismo do barroco a partir da recuperação dos poetas trovadorescos: ―a partir 

dessa poesia cortês de amor descortês pode-se rastrear toda uma grande tradição 

cuidadosamente amordaçada e amortecida pelos rituais de bom tom literário, e que 

cumpre recuperar para a saúde e a vitalidade das artes (CAMPOS, 1988, p. 13).  

Em A tradição do novo, ensaio de 1982, Affonso Ávila apresenta voz de ampliação das 

sincronias do barroco com o modernismo:  

Os manifestos de Oswald de Andrade, a poesia Pau-Brasil, o cromatismo 

tropical de Tarsila, aquela procura do herói e do caráter nacionais no 

Macunaíma de Mário de Andrade, o pensamento do Brasil presente nos 

ensaístas do período traduziam, na diversidade de enfoques, o retorno 

antropológico e freudiano ao ventre de origem, ao mito edipiano e mágico do 

matriarcado, o retorno enfim aos seios da mãe-terra capazes de nos alimentar 

de novo e do novo. Por outro lado, a antropofágica vinha sendo, desde seus 

filamentos mais remotos, a tradição do novo, a vontade do novo de um 

Gregório de Matos, de um aleijadinho, dos músicos mineiros, de Sousândrade, 

como antropofágicas serão a ficção-odisséia de um Guimarães Rosa e as 

postulações de vanguarda da arte e da poesia pós-55. Trinta anos antes da saga 

roseana, Miramar já apontava o horizonte aberto e novo da reinvenção rural-

barroca do escritor mineiro: ―E o sertão para lá eldoradava sempre e 

liberdades‖ (ÁVILA, 1994, p. 206). 
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A origem-raiz da cultura literária brasileira, ramificada até o modernismo, é a devoração 

cultural como a vontade de renovar sobre a tradição, de ser novo frente ao protocolo do 

fazer artística, desde Gregório de Matos a emular e renovar a alta poesia espanhola até a 

tessitura roseana de aproveitamento-criação-resgate-uso poético da linguagem. Com esses 

dados da recepção gregoriana assim indicados, adianta-se desde pronto a conclusão que já 

se vem sinalizando de que poderia ter sido Segismundo Spina, já em 1946, a inexpurgar a 

poesia gregoriana ou ido além na atualização da concretização de leitura da poesia 

gregoriana não fosse sua restrição a método crítico constatado quando do exame de sua 

introdução à leitura dos poemas e não fosse sua restrição a uma única fonte de coleta de 

textos.  

A edição da Academia Brasileira de Letras (PEIXOTO, 1923-1933) é a de que 

lança mão Segismundo Spina para seu estudo antológico em momento anterior ao 

empenho de James Amado de divulgar para fazer conhecer a poesia satírica baiana com 

maior amplitude numérica do que o fez Afrânio Peixoto. A coleção dirigida por Soares 

Amora apresenta o volume de poemas gregorianos em 1946, ano em que poderia haver 

ocorrido edição da sátira somente divulgada por James Amado mais de duas décadas 

depois. Quando da passagem de códices para a edição da ABL até a publicação 

gregoriana pela editora Assunção em 1946, poderia haver Spina estabelecido diálogo com 

os fazeres artístico-críticos realizados em seus contextos prévio, imediato, sincrônico e 

coetâneo como o modernismo dos anos 1920.  

No contexto imediatamente prévio à antologia gregoriana da década de 1940, 

está a conferência A sátira na literatura brasileira, proferida por Oswald de Andrade na 

Biblioteca Mário de Andrade. Gregório de Matos é apresentado como satírico antes do 

conferencista fazer referência ao trabalho editorial da ABL. O conferencista apresenta o 

poeta como ―uma das maiores figuras‖ da literatura brasileira por sua ―técnica, riqueza 

verbal, imaginação e independência, curiosidade de força em todos os gêneros‖, marca a 

indicar ―os rumos da literatura nacional‖, consideradas suas obras excluídas da edição da 

ABL (ANDRADE, 1992, p. 72). A sátira, para Oswald, tem prestígio quando cumpre sua 

finalidade de ―fazer rir‖, uma prática ligada ao social pela impossibilidade de se fazer 

sorrir sozinho. No mesmo tom sem censura com que indica a manutenção da obra erótica 

gregoriana em manuscrito, Oswald compreende que ―a eficácia da sátira está em fazer os 

outros rirem de alguém, de alguma instituição, acontecimento ou coisa‖ com ―função [...], 

pois, crítica e moralista‖, para, ―através da ressonância, a deflagração de um estado de 

espírito oposto‖, pois ela é ―sempre oposição‖ (ANDRADE, 1992, p. 69). 
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O discurso de Oswald de Andrade (1992) representa chance para Spina (1946) 

haver elevado a dignidade da sátira a um patamar de tradição continuada pelos poemas 

gregorianos quando de sua republicação impressa. A cena de leitura da antologia propicia 

recepção poética não somente com ênfase em fatores histórico-filológicos mas ainda com 

liberdade linguística e temática isenta de censura, como se observa pela leitura 

esquemática de obras constituintes do horizonte de expectativa da década de 1940: os 

romances de invenção da década de 1920, assim como a poesia oswaldiana. Tal como os 

pensadores do Brasil, pela temática histórica, legitimam retorno à poesia colonial, os 

literatos modernistas, pela liberdade temático-linguística, propiciam leitura da 

libertinagem satírica da pena gregoriana, dentre outras possibilidades, diga-se, para evitar 

reducionismo, elaborada com possibilidade de fazer sorrir o leitor. 

Feitas essas observações iniciais sobre história da literatura, sobre a noção de 

barroco como constante histórica, sobre interpretação histórica do modernismo de 

Antonio Franca, sobre a crítica de Francisco Ivan voltada ao poeta barroco e ao 

modernismo, é momento de encaminhar a compreensão leitora de Spina (1946) à poesia 

de Gregório de Matos. Para associar a percepção do antologista da Geração de 27 com o 

horizonte de expectativa no qual atua o antologismo de Spina, uma breve passagem pelas 

consonâncias do modernismo com o barroco ilustra a leitura que se faz do discurso de 

Spina. Demonstram-se dados literários que ensejariam ou uma leitura histórica da poesia 

gregoriana como fundadora, ou uma leitura transistórica de recepção atualizadora do 

barroco em nexo com o movimento modernista. O levantamento de dados e a 

intepretação do legado modernista de alargamento do cânone satírico propiciaria ainda 

uma leitura do barroco como constante histórica. Adiante-se a conclusão a que se chega 

após o percurso digressivo a seguir: Spina nem assume uma visão de barroco como 

constante histórica; nem situa seu fazer antológico frentes às possibilidades contextuais 

dos anos 1940; nem realiza uma leitura, a rigor, histórica dos poemas a partir da cena 

primeira de elaboração-leitura. Somente é válido fazer tais afirmações sem haver nisso 

desvalorização do livro gregoriano em razão do fato de que se indica que poderia haver, 

pelos dados configuradores do livro, empregado o potencial do antologismo para fazer 

crítica criativa atualizadora da obra tal como a atingida pela Antologia hispano-brasileira 

(IVAN DA SILVA, 2014) em reatualizar a recepção poética por nova concretização. A 

existência da sátira no modernismo de Oswald de Andrade e de Mário de Andrade 

aclimataria o florescimento da poesia gregoriana para os leitores no século XX conforme 

descrito a seguir, mas teve de esperar o poeta maldito para ser impressa sua vertente mais 
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atrativa até depois de Spina, conforme apresentado na seção seguinte deste estudo de 

história da recepção da poesia gregoriana.  

Continuador da tradição satírico-humorística, Oswald de Andrade desenvolve, 

com muita arte, um esquema estilístico apresentado em prosa. Essa forma diferente da 

dos versos de estilo barroco, não obstante, guarda a criatividade do modernismo em seu 

emular e recriar simultâneos. O escritor representa figuras exemplares da burguesia 

paulista nas satíricas vidas de Miramar e Serafim, no relato das quais o poeta aprendiz 

tem amor à brevidade epigramática. Os romances-invenção satirizam a celebrada 

eloquência verbal praticada pelo elogio das belas letras, por isso estão à vontade com o 

barroco de Gregório de Matos os seus narradores. Os capítulos epigramáticos da prosa 

oswaldiana trazem variações engenhosas de motivos da poesia barroca gregoriana como 

tematizações risíveis da vida íntima de casais, de referências sexuais homoeróticas, além 

da comicidade na tematização da escória e dos demais aspectos afins da corporeidade 

humana. Além disso, a paródia bíblica com emprego sistemático colabora para o 

barroquismo-maneirismo da sátira modernista já característico por sua tônica 

epigramática das notas de memórias de invenção de forma narrativa paródica também do 

romance.  

As posições de combate vivenciadas pelos modernistas frente à arte acadêmica 

dos parnasianos encaminham uma valorização do barroco no Brasil no nome de Gregório 

de Matos com sua poesia apócrifa, advinda de uma coletividade poética letrada em alto 

nível de compreensão de padrões retóricos e hábil para o discurso artístico: 

 

O Brasil literário começou em ponto alto. Portugal no século XVI era dos 

quatro países cultos da Europa e sua língua vitoriosa possuía dicionário de 

gramática. O que trouxeram para cá os missionários, os navegadores e os 

cronistas respirava a atmosfera da poesia de Luís de Camões. O que veio já 

feito. E tivemos uma curiosa transposição, o consciente e o formal, ante o 

inconsciente que possuída todo o substrato de toda literatura. O que foi 

escolhido como documentário nessa época – refiro-me ao primeiro indianismo 

– e que de fato forma a nossa literatura oral e nosso subsolo emotivo e social só 

ia ser aproveitado recentemente pelo folclore culto de Mário de Andrade e Raul 

Bopp (ANDRADE, 1992, p. 70). 

 

Percebe-se um discurso, mesmo que tácito, de combate à representação historiográfica da 

cultura brasileira como sendo geradora de uma literatura subdesenvolvida pela condição 

nacional de pobreza devido ao vilipêndio das riquezas nacionais pelo projeto colonizador 

desde a origem do país. A visão de coisas, na base da história da literatura brasileira, 

manifestada como método-fundamento por Sílvio Romero de articular arte com economia 

é negada pela consciência crítica de Oswald de Andrade em uma abordagem ciente de 
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que poesia não tem pátria; logo a uma pátria pobre não necessariamente corresponde uma 

literatura subdesenvolvida. Exatamente a busca por compreender o transplante europeu, 

comentado por Oswald de Andrade em 1946 como aspecto positivo para a literatura 

brasileira, de interesse dos pensadores modernistas e dos posteriores intelectuais, como 

Franca, está no contexto prévio à antologia de Spina. O poeta da época de economia 

colonial tem seu nome ligado a uma poesia ao mesmo tempo da colônia e da metrópole; 

reflexo das condições de vida locais em diálogo com a mais alta poesia metropolitana.  

Gregório de Matos recebe atenção na busca por nova compreensão do passado 

para aprimorar o entendimento do presente como se propunha o fazer historiográfico 

praticado então nos anos 1920: 

 

[...] se eu escrevesse um tratado de literatura, daria a esse ciclo inicial de nossas 

letras o nome de Ciclo Donatário. Todos os que aqui pisaram se sentem 

senhores da terra. Fosse missionários ou marujos, sentiam-se todos donos do 

Brasil descoberto. E faziam dele propaganda da posse. Agripino Grieco, um 

dos maiores expoentes da sátira brasileira, afirmou que Pero Vaz Caminha foi 

o primeiro funcionário do DIP (ANDRADE, 1992, p. 70). 

 

Para Oswald de Andrade, o poeta da Bahia seiscentista é representante maior em poesia 

de segundo momento já de transposição da fase de donatários nomeados e 

autodenominados. As teses oswaldianas sobre política e estética defendidas como pontas 

de lança de sua visão de história quanto ao passado e sobre o futuro apresentam uma 

consciência de defesa do povo em consonância com sua literatura de forma 

revolucionária. Um Gregório de Matos renovador, opositor, combatedor, em livre criação 

da sátira, elaborada para fazer sorrir, é opção do horizonte de expectativa no qual ocorre a 

edição nos anos 1940 capaz de permitir edição de poemas com orientação de leitura para 

além da constatação de curiosidade linguísticas de registro secular para leitores da década 

de 1940. 

A utopia antropofágica de estabelecer uma nação culturalmente independente, 

sem ufanismo ou xenofobia, também é movida por uma visão filosófica da vida em um 

despertar da consciência e da imaginação do escritor líder da poesia Pau-Brasil e da 

Poesia Antropofágica. Oswald é representante da natureza do modernismo tal como a 

percebe Franca (1948, p. 47): ―eis aí a essência e a missão do modernismo: tornar a 

defesa da terra e o partido da gente que ‗se sente desterrada no próprio país‘‖. O ensaísta 

cita Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, com primeira edição de 1937, para 

descrever traço do desenvolvimento histórico-cultural cujo estudo é dado do contexto 

histórico passível de ser verificado na antologia de 1946. O direcionamento político-

cultural de busca por renovação estética e investigativa dos modernistas em nexo forma-
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sentido na articulação linguística exerce as intenções comunicativas da arte para 

construção de uma literatura, a modernista, não para estigmatização do povo. Os artistas 

de 1920, ainda em atuação na década de 1940, são vanguardas não somente na ruptura 

das formas acadêmicas mas ainda na defesa do povo em época de conflitos político-

sociais. O poeta barroco é editado em momento de reavaliação dos anos combativos 

simbolicamente marcados pela semana de 1922, em momento de transpassagem de época 

de ditatura no Brasil em tentativa de redemocratização. Poderia estar em sua antologia 

essas tensões sociais vividas por Oswald de Andrade e Mário de Andrade ativamente 

como sujeitos construtores da história.  

Os jovens modernistas se situam em torno do autor de Retrato do Brasil: Ensaio 

sobre a tristeza brasileira (PRADO, 1981), escrito entre os anos de 1926 e 1928, como 

um pioneirismo da busca por entender a nação brasileira, representado pelo título, 

temperado com o pessimismo do subtítulo. A busca por construir uma primeira tentativa 

de compreender o Brasil desde suas origens gerou a interpretação de Paulo Prado da 

condição pátria. O estudo das ressonâncias do quadro colonial para o presente da virada 

do século XIX para o XX está na origem da busca dos modernistas por construir uma arte 

brasileira representante de sua emancipação cultural. Oswald conhece o Brasil de Paris, 

enquanto Paulo Prado o reconhece a partir de sua vida de negócios com o mundo. Os 

intentos artístico-revolucionários dos tempos de viver a experiência da Rua Líbero 

Badaró na Garçoniere do Oswald de Andrade, com a criatividade coletiva de compor o 

caderno poético O perfeito cozinheiro das almas desse mundo (ANDRADE, 2014), 

somam-se à convivência com o já idoso negociante de café ligado de berço às elites para 

resultar em uma busca por compreender a condição subdesenvolvida frente ao mundo a 

partir de teses históricas anti-ufanista de crueza contra as problemáticas deterioradoras do 

Brasil. O nacionalismo de Paulo Prado é o mesmo do dos modernistas de crença no 

potencial brasileiro de se emancipar cultural, política e economicamente. A cultura 

forjada na dinâmica de interação entre portugueses, índios e negros da base da sociedade 

do açúcar aguça o intelecto dos jovens artistas polarizados pela figura de Paulo Prado até 

a emancipação artística do grupo frente a seu mentor. 

Luxúria combina-se com cobiça para gerar a tristeza do homem advindo de 

colonização constituída pelo recebimento de degredados, náufragos e aventureiros para 

viver em terra sem policiamento. O sexo libertino vivido entre os ameríndios, a prática 

generalizada de bandeirantes cobiçosos por enriquecimento com ouro buscado 

sagazmente interior adentro em abertura de trilhas distantes do litoral é aventura 

gananciosa com libertinagem de vivências libidinais de europeus com índios. Os 
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inúmeros filhos naturais nascidos nessas aventuras estimuladas pela coroa geram traços 

de uma saga bandeirante de conjugação de cobiça e sexo na experiência de aventureiros, 

que desenham não famílias, mas filhos bastardos em grande medida na origem da 

sociedade do açúcar. Homens em busca de ouro, os bandeirantes adentravam no mato 

com apresamento de índios para lavoura movidos por obsessão capaz de mantê-los a 

percorrer selvas por anos distantes de suas esposas. Paulo Prado põe em ensaio sua 

chocante constatação de portugueses manterem relações sexuais com índias a produzir 

filhos não aceitos como legítimos. O novo homem formado pelo cruzamento de indígena 

com brancos recebe a mescla com negros em uma total ausência de pureza populacional 

formadora de uma sociedade brasileira pacífica e acomodada. Não obstante a triste 

maturidade do adulto a apresentar a tristeza brasileira em uma percepção da gênese das 

condições de ser e de viver desse povo, sua experiência foi empregada para estimular os 

combativos sonhadores jovens a buscarem sustentar a verdade de um país a ser 

construído culturalmente e a perseguir a felicidade de contribuir para concretizá-lo.  

Adulto despido de máscaras de fracasso, Paulo Prado ensina aos iniciantes da 

vanguarda modernista a necessidade de entender o Brasil a partir de sua construção 

colonial. Oswald de Andrade publica Pau-Brasil (1925) com poemas de inspiração 

intelectual advinda de leituras auxiliadas pelo prefaciador Paulo Prado (GONÇALVES, 

2012), responsáveis por gerar uma redescoberta da nação existente aos olhos do poeta 

autor da coleção de poemas intitulada com mesmo nome do primeiro produto de 

exportação-exploração do Brasil. Oferecido ao mecenas cafeicultor, Macunaíma 

(ANDRADE, 2013) é originário de mesmo intento investigativo extraliterário de 

constatação de vergonhas descobertas que aparece em Pau-Brasil, em sua descrição do 

cenário bem próximo do de onde o herói brasileiro parte para a cidade. A população, a 

fauna e a flora do cenário selvagem percorrido pelos luxuriosos bandeirantes da reflexão 

de Paulo Prado, o berço onde o menino preto permaneceu mudo até confessar sua 

preguiça, estão descritos na paródia do olhar colonizador do poeta Pau-Brasil. Mário de 

Andrade e Oswald de Andrade fazem a parodização dos ―vícios de fala‖ no narrador de 

Macunaíma e nas descrições do poeta Pau-Brasil como carta para as gerações de 

envolvidos com literatura olharem para a linguagem brasileira (alvo de investigação de 

Varnhagen e de Spina quando de estudo da poesia de Gregório de Matos), sem busca por 

purismo colonizante. As aventuras exploratórias de Fernão Dias e Borda Gato são 

trazidas para o presente do início do século XX de aventura transatlântica de Gago 

Coutinho e de viagens brasileira de Blaise Cendrars na Poesia Pau-Brasil. Os 

modernistas convidam a saber mais sobre as artes produzidas na geografia da época 
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politicamente colonial: São Paulo, Minas, Recife, Bahia estão na poesia do primeiro livro 

de poemas oswaldianos com sua descrição dos lugares por onde se passam as vivências 

base para a estigmatização do brasileiro da tese histórica de Paulo Prado. 

O pioneiro pensador da identidade brasileira é convidado a escrever o Prefácio 

de Pau-Brasil e recebe a dedicatória de Macunaíma (ANDRADE, 2013) por sua 

influência na busca por conhecer, para interpretar, o Brasil em suas raízes. O Brasil 

originário está na ordem do dia para os modernistas desde o momento em que ainda não 

havia Modernismo como movimento organizado de renovação. A suposta origem da 

condição entristecedora dos brasileiros, na interpretação sexológica de Paulo Prado 

(1981), do laboratório de raças que era o Brasil, de viajantes com índias e imigrantes com 

nativos, é reconstruída ludicamente pelos poetas e prosadores modernistas. O 

multirracialismo passível de ser tido como um dado de enfraquecimento da população é 

lúdica realidade construída nas narrativas da geração de 1920. Recebe tratamento outro 

que não o censurador na narrativa modernista a máxima de que o sexo enfraquece a 

mente na tristeza do animal após o coito, o que seria uma verdade sobre a sociedade, filha 

de índias ninfomaníacas com viajantes despudorados, de senhores de escravos com 

escravas submetidas, de bígamos, de sodomitas e de adúlteros, das Confissões do Santo 

Ofício, editadas por Paulo Prado.  

A tentativa operada pela Santa Inquisição de consolidar a restrição moral trazida 

para um povo sem a noção de pecado gerou as confissões na Bahia, publicadas em 1922 

em 250 exemplares, por Paulo Prado com prefácio de Capistrano de Abreu. A 

libertinagem da época colonial é motivo cômico na poligamia adúltera de Macunaíma e 

na homossexualidade onírica de Serafim. Em 1946, havia um cenário propício para retirar 

de manuscritos a sátira de nota pornográfico-erotizante da poesia da época de atuação da 

mão torturadora de inquisidores em busca de punir condutas humanas. Os atos comuns 

aos viventes da Bahia, chocantes para o editor ancião em 1922, são hilárias para os 

narradores militantes da semana de fevereiro de 1922 na terra mestiça e conquistada 

politicamente, mas sempre livre-libertina.  

O fato de que, no livro Pau-Brasil (1925), ―são apresentados recortes e 

montagens da linguagem dos nossos cronistas, mas aí com um propósito bem diverso: o 

de mostrar-lhe o sabor e a espontaneidade, restituídos à sensibilidade moderna em 

flashes, em tomadas isoladas, não imitativas, mas criativas‖ (CAMPOS, 1971, p. 8) tem 

correlação com sua dedicatória a Paulo Prado, por ser ele o primeiro pensador 

interpretativo da dinâmica colonial em busca de entender o Brasil de sua 

contemporaneidade. O livro de poemas apresenta, sob a forma indicada por Haroldo de 
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Campos (1971), um roteiro poético de Minas Gerais: Sabará, Sete Lagoas, Ouro-Preto. 

Pode-se ver na visita ao Brasil de ouro de sinos coloniais um caminho para o despertar da 

poesia do Brasil de açúcar da poesia gregoriana.  

A invenção poética oswaldiana gera, pois, um ―conjunto de poemas que 

recria/parodia o relato dos cronistas/viajantes da sua estada na terra brasílica, desde a 

Carta de Pero Vaz Caminha‖, livro ―resultado de suas investigações nessas narrativas e 

lendas‖, com poesia ―parodicamente inspirada nos Cronistas e Viajantes‖ (IVAN DA 

SILVA, 2013, p. 215). Os poemas coloniais da obra Pau-Brasil (ANDRADE, 1990) são 

epigramas compostos por segmentos poéticos com imagens de época investigadas na 

busca modernista pelas origens brasileiras para fazer uma poesia de exportação. As 

épocas de exploração do pau de tinta, de produção de cana-de-açúcar e de extração do 

ouro de Minas são tematizadas pela pena oswaldiana de maneira a fazer os objetos 

artísticos da era colonial da economia brasileira se constituir como manifestação primeira 

de temas revalorizados pelos modernistas. O retorno para investigação e debate, por isso, 

relativos à poesia baiana dos seiscentos deixa de ser inovação original após os 

modernistas de 1920. Trata-se, pois, de retomada para além de diálogo com o fazer 

editorial do historiador romântico dos 1800, pela diferença artístico-investigativa do 

modernista oferecida à comunidade leitora se comparada com a esperada pelos leitores do 

romantismo. 

O ensaio A poesia barroca brasileira na Idade do Ouro (IVAN DA SILVA, 

2013) orienta o entendimento de que a década de 1940 é propicia à leitura da poesia 

seiscentista, pois demonstra que ―não é estranho, na Obra de Oswald de Andrade, 

Memórias Sentimentais de João Miramar, nos manifestos, Antropófago e Pau-Brasil, por 

exemplo, o fragmento e a fragmentação típicos da prática dos Barrocos‖ (IVAN DA 

SILVA, 2013, p. 61-62). Não somente pela forma epigramático-fragmentária mas 

também pela vinculação dos temas libidinais, corporais, comportamentais ao vocabulário, 

às ambiguidades e aos jogos sonoros, assim como pelo efeito risível desses aspectos 

textuais, Oswald de Andrade configura um cenário para a assimilação do discurso satírico 

seiscentista da literatura brasileira tanto mais quanto seu romance seja aceito na história 

como ampliação do cânone após os momentos de embate do modernismo de 1920. O 

retrato do brasileiro que se tece com o largo espectro de ações de Serafim relacionadas 

com a sexualidade em nada põe a personagem triste ou degenerada. Pode, ainda assim, 

porém, deixar aberto espaço para alguma leitura moralizante de suas peripécias como 

crítica à liberdade amoral hipócrita vivida no Brasil dos anos 1920. O rol de referência 

satíricas nas obras de Oswald de Andrade já se apresenta como suficiente para aclimatar 
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uma edição gregoriana mais ampla em seu tratamento satírico de pessoas, instituições e 

práticas da sociedade colonial seja para moralizar seja para liberalizar o mundo sem 

pecado dos trópicos. As passagens da viagem de Macunaíma tecidas por Mário de 

Andrade faz ser aberto mais ainda o horizonte de leitura da poesia manuscrita na Bahia 

no século XVII em sua totalidade de tons. As experiências do herói são narradas como 

resposta às avessas à tese de Paulo Prado (1981) de haver tristeza brasileira provocada 

por luxúria. O narrador da rapsódia de Mário de Andrade tem entendimento infenso a 

uma compreensão moralizante para o mundo inocentemente livre do herói do mato 

virgem.  

A constituição de episódios exemplares da sátira barroca na literatura modernista 

não se limita aos romances-invenção de Oswald, pois na rapsódia de Mário de Andrade 

são os momentos de encontros de Macunaíma com a Mãe do Mato, com as Filhas da 

Mandioca etc., momentos de recriação do jogo obsceno barroco gregoriano, uma 

retomada passível de ser resposta literária ao ensaio de Paulo Prado (1981). Os episódios 

sarcásticos de Serafim-Miramar e os eventos íntimos de Macunaíma derivam de uma 

fonte única, pois os autores puderam encontrar tudo, assim como o leitor, de que 

precisavam para saber da alegria de ser brasileiro no legado de Gregório de Matos. 

Esquadrinhando os episódios modernistas, o leitor se depara com recepção estética das 

vozes da sátira barroca, reapropriadas por devoração antropofágica da cultura, 

procedimento ritual de operação textual natural para os escritores que buscaram o 

primitivismo nacional sem nacionalismo ideológico para atingir o ideal de uma literatura 

nacional não ufanista. A tradição barroca, para tanto, era um tesouro de motivos literários 

para a compreensão do mundo-Brasil em seus primórdios culturais e históricos. 

Existe, pois, uma tradição satírica do modernismo, conforme se indica, que 

Spina poderia conhecer naquela data de 1946, mas que não deu uma consideração 

necessária para fazer avançar a recepção da poesia gregoriana. Isso significa, em resumo, 

que a antologia da década de 1940 poderia ser um livro de retomada do barroco e do 

modernismo já reincorporados pela crítica, pois o horizonte de expectativa já propiciava, 

posto o fato de que os poemas do século XVII não apresentavam somente obscenidades 

de satirização mas ainda virtudes da técnica barroca e modernista. De certo, devido ao 

conhecimento de Spina, poderia ser isso a viga mestra da seleta. Macunaíma extravia-se 

da floresta para enfrentar dificuldades de outro mundo, o urbano, sem alguém para servir 

de guia e vive a rapsódia de Mário de Andrade que transcende a história ao congregar no 

presente de criação dados culturais do passado para o quê coopera a acomodação do 

motivo satírico do brincar. A quebra de tempos e de espaços tem no coito consumado por 
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trapaça, por pagamento, por força, ou mesmo frustrado pelo travestimento macunaímico 

em francesa abortado para impedir a consumação do querer do gigante... o fio condutor 

risível da narrativa de superação de lógica espacial e de univocidade linguística. 

Macunaíma, preto e índio, converte-se aqui e ali em branco para fazer a mescla humana 

brasileira em texto de múltiplos falares que, mais do que representar, é já a mestiçagem 

resultante de devoração de múltiplas culturas e saberes tanto quanto é a crônica do viver 

baiano seiscentista concretamente já a criolagem cultural. 

Livros de heróis um tanto não heroicos, não somente Memórias sentimentais 

(1971) e Serafim (1992) exigem candeia para clarificar o entendimento, outro ainda exige 

olhar bem aproximado para captar o valor das aventuras e trapaças narradas para 

desenvolvimento-modificação do cânone. Os dois romances de invenção põem a sátira na 

literatura brasileira com trabalho no âmago da funcionalidade desse procedimento 

criativo, o de fazer sorrir. Miramar precede a radicalidade de parodização de Serafim 

antes de as peripécias de Macunaíma (2013) se fazerem conhecer: três personagens à 

procura de entendimento. Um é o da satírica representação de brasileiros coadunados com 

a permissividade identificada por Paulo Prado (1981); mas em pleno fruir do modo de 

ser. Como tudo em suas histórias, isentas de censura, suas vivências de sexualidade são 

apresentadas como natural dado da experiência dos personagens sem conotação negativa 

para a natureza brasileira. Se há um traço característico a definir o herói sem nenhum 

caráter, trata-se do fato de que Macunaíma busca brincar de tempos em tempos e brinca 

todo o tempo, seja propício seja difícil.  

A investigação da brasilidade realizada pelos modernistas de 1922 sobre o 

barroco gerou uma resultante de revaloração do entendimento do mentor intelectual e 

financeiro do movimento e editor das Confissões pela consciência artística dos principais 

criadores intelectuais, Mário e Oswald de Andrade que,  

 

como poetas, críticos e ensaístas, escreveram admiráveis ensaios sobre esse 

aspecto artístico do nosso país – anotações rápidas, recolhidas em viagens, 

apontamentos, referências etc. Abundam, em Macunaíma, de Mário de 

Andrade, bem como nos Manifestos do Modernismo brasileiro, matizes e 

traços barrocos (IVAN DA SILVA, 2013, p. 67).  

 

Mesmo Paulo Prado tendo se deixado influenciar pelas Confissões do Santo Ofício 

(PRADO, 1922) para construir interpretação do Brasil sob o estigma de reprovar 

comportamentos tidos como indesejáveis, mesmo tendo influenciado leituras dos jovens 

modernistas, mesmo Gregório de Matos tendo sido nome legado à poesia de mesmo 

propósito moralizante conservador dos documentos exarados pela administração colonial, 
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como entendem Hansen e Moreira (2013), as sátiras seiscentista e modernista fazem 

gozação para instaurar percepção outra que não a de castração, mas de liberdade frente ao 

discurso institucional pelo riso: o centro do elogio das brincadeiras de Miramar, Serafim 

e Macunaíma. Da época alvo de reflexão para a construção identitária do Brasil 

desenvolvida por Paulo Prado é o poema gregoriano A HUMA DAMA POR NOME 

VIEGAS, QUE FALAVA FRESCO, E CORRIA POR CONTA DO CAPITÃO BENTO 

RABELLO SEU AMIGO. O elenco de nomes para regiões genitais apresentados na 

rapsódia tecida com episódios de encontros íntimos é motivo poético: 

 

Quem pôs o nome de crica 

à crica, que se esparralha, 

senão nosso Pai Adão 

quando com Eva brincava?  

(AMADO, 1969, p. 569, v. III) 

 

Já estava, pois, na sátira seiscentista, o verbo escolhido pelo narrador modernista em 

Macunaíma para figurar o encontro de casais para a mútua fruição corporal, assim como 

a paródia bíblica, como a de atribuir a Adão criar palavras de baixo calão, bem ainda o 

tratamento naturalmente sem culpas no ato de brincar seja no Éden da poesia gregoriana, 

seja na mata, seja na cidade da narrativa andradeana. O herói descrito como sem nenhum 

caráter apresenta um ponto duro inflexível em seu agir: brinca e quer brincar a toda 

passagem da sua aventura de saída do Mato Virgem, vivência em São Paulo e retorno à 

floresta.  

Os dados de linguagem e o tratamento ao brincar em Macunaíma fazem levantar 

a questão de se não seria ironia oferecer a rapsódia do herói brasileiro a Paulo Prado com 

seu pessimismo frente à mistura de raças advinda de vivência luxuriosa nas origens das 

gentes de quem Macunaíma é herói. Na mata, nas ruas de São Paulo, no terreiro do Rio 

de Janeiro, as aventuras do herói são marcadas por casos de erotismo, prostituição, 

sadomasoquismo, poligamia, como se verifica pela leitura. Além de subverter a visão de 

coisas de um brasileiro triste após o coito, o migrante da mata para São Paulo e de São 

Paulo para a mata também representa quebra com quaisquer parâmetros de romantização 

da experiência de vazão à fruição orgástica genital. Os episódios da rapsódia são por 

demais propiciadores de leitura da poesia das praças da Bahia com toda sorte de 

vivências semelhantes às de Macunaíma, tematizadas sob a mesma livre menção ao 

corpo, sem homens tristes após o coito. O contato com a narrativa modernista faz a 

recepção da poesia colonial ser propícia para leitores de depois dos anos 1920. Depois de 

Macunaíma, censurar Gregório de Matos com sua linguagem popular de mescla de 
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culturas na paródia dessacralizadora bíblico-católica pode ser lido como ação refratária à 

liberdade temático-formal dos modernistas com sua construção de um mundo tão sem dor 

de animais-homens tristes.  

Na época em que as sementes do café são colhidas com desdém dos fazendeiros 

por braços negros que plantaram a cana-de-açúcar com generalizada geração de filhos de 

senhores com escravas na prosperidade de fazendas, os jovens apoiados por Paulo Prado 

desenvolveram visão brasileira sem o ufanismo romântico. Os modernistas de 1922 agem 

artisticamente sem o pessimismo do mecenas aristocrata do café e sem a estigmatização 

da cultura brasileira em seu retrato do Brasil. Macunaíma, Miramar e Serafim são 

metáforas do brasileiro, bem diferentes do homem triste do ensaio de Paulo Prado. Os 

militantes da fase heroica modernista representam o brasileiro sem depreciação da 

aparência, sem ceder à tese do embranquecimento da raça, sem elogio a sangue branco. A 

resposta modernista ao mestre forma um horizonte de expectativa poética para editoração 

de um Gregório de Matos sem estigma de desajustado, pois é contrária à adesão de Prado 

ao olhar dos jesuítas e dos livros de viajantes etnocêntricos, depreciadores da mistura de 

povos.  

Os modernistas permitem uma leitura do legado gregoriano sem caricaturização 

resultante de esforços imaginativos para construir um retrato de alguém sem documento 

verídico de detalhes de sua vida evidenciadores de degeneração social inferida a partir de 

temas de poemas atribuídos a seu nome. Não obstante, Afrânio Peixoto (1923-1933) 

continua a censurar poemas como o fez Varnhagen (1850), assim também seguirá Spina 

(1946) com estudo marcado por biografismo do poeta sem nenhum documento, pois a 

história oferece possibilidades e não impõe determinismos. Feitas essas ponderações à 

cena histórico-literária de gênese da leitura antológica da poesia de Gregório de Matos, 

passa-se ao estudo da introdução de Segismundo Spina aos poemas selecionados. 

O editor sintetiza o percurso histórico no qual se situa sua intervenção sobre a 

obra gregoriana desde os tempos de produção até o momento prévio da reunião poética. 

Em tempos de imprensa ―oficialmente proibida‖, ―as poesias de Gregório corriam em 

manuscritos de mão a mão‖ de modo tal que o ―governador da Bahia, D. João de 

Alencastro‖, ―coligia os versos‖ e ―fazia transcrever em livros especiais‖, indica o futuro 

filólogo, para completar: ―entre os melhores códices e os mais completos, contam-se o 

que está na Biblioteca Nacional e o de Varnhagen no palácio do Itamaratí‖ (SPINA, 

1946, p. 48). O editor obteve acesso, ao menos, em parte da obra omitida ao público, 

conforme  revela ao afirmar que ―na Biblioteca Municipal de São Paulo há uma cópia 

datilografada dos versos pornográficos do autor, com o título de ‗Satyras Sotádicas de 
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Gregório de Matos‘ (869. 9711, G1)‖. De pronto, há revelação de que somente gerações 

futuras poderiam apreciar mais amplamente o fazer poético colonial, pois ocorre 

declaradamente corte operado por Afrânio Peixoto:  

 

a Academia Brasileira recenseou os apógrafos ou cópias das poesias do poeta 

que estão na Biblioteca Nacional e na Coleção Varnhagen, e publicou-as em 

cinco volumes, tendo excetuado, na compilação, os versos escandalosos, 

poemas de extrema liberdade, que ficaram nos arquivos à disposição dos 

curiosos (SPINA, 1946, p. 46).  

 

O critério, então, de escolha dos poemas é pressuposto negativo: escolhe-se texto 

considerado não escandaloso.  

Como conhecedor de uma tradição manuscrita, fazer editorial estudado por 

Hansen e Moreira (2013), no cerne da qual está o poeta barroco, Spina divulga, em 

momento histórico, a década de 1940, no qual, conforme já dito, a poesia e a prosa de 

ruptura com o fazer acadêmico e com concepções românticas já estão integradas às 

discussões da intelectualidade brasileira em termos de validação, reavaliação e crítica. A 

cena histórica de meados do século XX, reitere-se também, é facilitadora para fazer da 

poesia gregoriana não mais uma suposta descoberta, como pode ser valorada a editoração 

de Varnhagen, se se desconsidera a tradição manuscrita testemunha da permanente leitura 

da obra gregoriana. A mediação, porém, embora seja promovida por aluno da 

Universidade de São Paulo e esteja aparentemente desvinculado em absoluto de ajuste 

com intentos extraliterários, revela tom religioso-moralista no trato dos poemas:  

 

Quanto à licenciosidade da forma em que muitas vêzes incidiu a musa 

gregoriana, o seu propósito está na própria natureza da poesia agressiva. Não 

há satírico, na verdadeira expressão da palavra, que não tenha incorrido nas 

águas turvas dos conceitos e das formas inferiores. A pornografia, pode dizer-

se sem temor algum, constitui o último estágio da malignidade do sátiro; 

Gregório desceu pelo caminho escabroso da obscenidade (SPINA, 1946, p. 46).  

 

As obras dos heróis antirromânticos da sátira modernista são dados do horizonte de 

expectativa insuficientes para fazer o editor gregoriano evitar escolhas como ―incorrido 

nas águas turvas‖, ―último estágio da malignidade‖, ―caminho escabroso da malignidade‖ 

para tratar de poesia. O recenseador da Academia Brasileira deixou arquivado conjunto 

de poemas também relegado pelo colaborador da editora Assunção, de forma que o 

antologista repete a censura operada por Varnhagen (1850) e reiterada na edição de 

Afrânio Peixoto (1923-1933). A visão moralista do fazer artístico da época da Bahia 

seiscentista leva à concordância com a elisão de poemas tidos como malignamente 

pornográficos. O historiador do império usou de estratagema para fazer conhecer sem 
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expor por completo, de resto um trabalho de pôr em cena por via de manter obscena a 

poesia, como uma palavra cortada por um bipe, mas que se faz entender. O antologista da 

universidade deixa poemas em esquecimento, embora associe o poeta com uma constante 

histórica de prática poética satírica, tanto o talento do artista, quanto essa mesma tradição 

seriam incorrências no cometimento de elaboração inferior.  

O editor apresenta a geopoética do gênero obsceno sem uma pátria fixa se 

perpassando, como sendo ―o desvão da pornografia‖, nascido na península itálica (teatro 

latino do século III), passado à ibérica até chegar às colônias. Catulo, Ovídio, Petrônio, 

como satyricon julgado ―um maravilhoso repositório de anedotas obscenas‖, precedem a 

Idade Média, com poesia popular:  

 

por volta do século IX, na Espanha muçulmana, o zégel, forma poética de 

cunho vulgar, vazada na língua romance, ao lado dos moaxaas, que na 

realidade era do mesmo tipo clássico e continha mais elevação. Pois bem, essa 

literatura andaluz, que teria servido de inspiração ao nascimento do lirismo 

medievalesco, e teve também um brilhante Cancioneiro, trazia um contingente 

pornográfico bem apreciável, sobretudo nos zéjeis, cujos prólogos, os tagazois, 

costumavam ser ordinariamente assuntos pornográficos. As aures dêsse desvão 

grosseiro da literatura passaram mais tarde pelas novelas decamerônicas de 

Boccacio, movimentou a Europa do século XVI, viveu nos séculos seguintes, e 

só no século XIX se extinguiu, com o advento do romantismo religioso na 

França (SPINA, 1946, p. 46-47). 

 

Mesmo com erudição suficiente para entender a temática da poesia gregoriana como 

prática reiterada inscrita no fazer poético de tradição dita pornográfica, a opção é manter 

o público geral afastado da parcela brasileira do legado poético ocidental. Abdicar da 

potencial aceitabilidade gerada pela atuação de Miramar, Serafim e Macunaíma na 

literatura brasileira para a sátira de tom pornográfico da era colonial implica retardar a 

inscrição do nome Gregório de Matos na história da tradição obscena.  

Por considerar categoria de criação verbal de valor questionável, o moralismo do 

antologista apresenta a árvore genealógica originária da poesia baiana mantida em 

manuscrito, mas desconsidera haver valor de o lugar baiano ser o local de onde também 

saem objetos culturais de natureza obscena: 

 

êsse gosto da indecência e da obscenidade fazia parte, sobretudo durante o 

Renascimento, dos cânones da época. Rabelais, se bem que não atingisse o 

grosseiro, trilhou pela mesma senda; Quevedo, êsse extraordinário delicium 

Phoebi, deliciou-se na mais declarada profanação da forma, como se pode ver 

de seus inúmeros inéditos. Foi o gosto por onde enveredaram os poemas de 

Serrão de Castro, a veia fescenina de Frei Pedro de Sá, de Frei Simão e muitos 

outros. O gongorismo facilitou deveras a introdução da poesia torpe, que fazia 

parte das agudezas e dos conceitos da escola (SPINA, 1946, p. 48). 
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A consciência histórica do antologista em matéria poética, mesmo ele tendo acesso ao 

material manuscrito, é insuficiente para fazer de seu trabalho ruptura com condicionantes 

moralistas acríticas, diacrônicas e românticas de negação ao público de um fazer poético 

com marcas tais de uma época que não o ajustam aos ditames de escola e de academia. 

Com a notícia do trabalho dos antologistas anteriores a si e com a deliberada manutenção 

de parte da obra gregoriana em manuscrito, o celetista revela sua fonte, a edição da ABL, 

e seu critério como sendo uma escolha pela negatividade: publica o que não seja 

pornografia à revelia de reconhecer história de composições de cuja construção da poesia 

baiana participa. 

Gregório de Matos é um leitor responsável por fazer a ponte tradutória e paródica dos 

poetas peninsulares em uma prática artística de homenagem a escritores com a imitação 

louvadora como regra. Os versos líricos supostamente autobiográficos são, não contradições de 

um eu confessional em relação a um eu-obsceno, mas registros decorrentes de propósitos 

criativos. Houvesse considerado a categoria de barroco para a análise dos poemas de que 

dispunha, a erudição do antologista encaminharia para constituir um Gregório de Matos outro 

devido a outras relações como a propiciada pelo seguinte: 

 

Gregório fala e escreve o idioma Barroco. Gregório é a nossa autêntica origem: 

origem barroca. Gregório é o Poeta antropófago que desde o primeiro instante 

da ―descoberta‖ recebe, prova e assimila o ―gosto‖ da refinada cultura 

europeia, especialmente, o gosto literário do ―Século de Ouro‖. Rompe os 

limites coloniais e anuncia, na forma de ritual antropofágico, a origem 

―crioula‖ da Poesia brasileira (nossa identidade nacional que será repensada e 

retomada mais tarde através do projeto radical dos poetas modernistas de 

1922). Debaixo de um sol de ouro, dentro de um cenário tropical, Gregório de 

Matos irá temperar todo o gosto da cultura ibérica com expressões que 

aparecem logo em vários poemas, transfiguradas por uma linguagem feita de 

novas cores, novos acentos e espantosas invenções verbais (IVAN DA SILVA, 

2013, p. 275-276). 

 

O esclarecimento do caráter nacional da poesia gregoriana leva a crer que uma crítica 

mais avançada em compreensão, como poderia haver sido a antologista em Spina (1946) 

com a teoria da antropofagia, poderia louvar a obra seiscentista brasileira como de grande 

mérito por haver sintonizado o fazer poético da colônia com o da metrópole sem 

subjugamento artístico. Não somente a sofisticação de uma nota crítica como essa 

esclarece a contextualização da edição de Segismundo Spina, pois, no horizonte de 

expectativa para a poesia do barroco, em 1946, o que Spina chama ―indecência‖ e 

―obscenidade‖ no tratamento poético da física de uma poesia também metafísica do 

século XVII está no redescobrimento do barroco como uma base comum do modernismo, 

seja na Geração de 27 a ler Góngora, seja na leitura dos poetas de linhagem metafísica 

por T. S. Eliot, seja com os modernistas de 1922, que fazem vir ensejo para o cômico-
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sério da obra de Gregório de Matos ser reiteradamente editada com seu espólio aberto a 

inúmeras recombinações antológicas para o barroco. 

Um impedimento para o Brasil não ganhar um antologia satírica barroco-

modernista em 1946 é o fato de Segismundo Spina estar alinhado com o fazer crítico de 

tônica sociológica, biográfica e psicológica. Sua crítica, por isso, supera a simples 

opinião, centrada no gosto, embora haja marcas dessa natureza em seu estudo, mas é 

ainda pré-acadêmica quanto à valorização textual nos termos de busca pela estética como 

se pode situar o antologista com base em Coutinho (1964). Sua antologia está no tempo 

de transição de um fazer crítico jornalístico de disputa argumentativa para a formação 

acadêmica voltada para o texto em si, precedente aos estudos do leitor e da leitura 

promovidos por Jauss. As considerações do seletista são misto de levantamento 

filológico-gramatical com o fazer sociológico, tal como o descrito nos seguintes termos: 

 

A valorização da ―cor local‖ e do pitoresco, resultado do romantismo, iria 

encontrar na ideologia realista a substância doutrinária que frutificaria em 

expressões de alta qualidade crítica. O princípio relativista, de origem 

romântica, segundo o qual o homem varia de conformidade com os tempos e 

lugares, sua verdade residindo na diversidade exterior e interior de costumes, 

sentimentos, línguas que o tornam típico, teria a confirmação na filosofia do 

realismo, mormente no postulado positivista do ambientalismo e na famosa 

teoria determinista de Taine, que coloca a origem da literatura nos três fatores 

do meio, raça e momento. As teorias de Comte e Taine, o conceito 

historiográfico de Buckle, ao lado do monismo de Haeckel e do evolucionismo 

de Darwin e Spencer, formaram o substrato doutrinário da época realista e 

naturalista, aprofundando a imersão na massa nacional, na ânsia do 

característico, típico, peculiar, local, que dariam um caráter brasileiro à 

literatura (COUTINHO, 1968). 

 

Coutinho escreve sobre A crítica literária no Brasil (1968) para esclarecer o fato de que 

―de modo geral, pode afirmar-se que o estudo histórico e crítico da literatura no Brasil, 

obedeceu, na sua maior parte, a uma orientação historicista, psicológica, profundamente 

marcada pelas teorias deterministas da segunda metade do século XIX‖ (COUTINHO, 

1968). Essa concepção é a adotada por Antônio Soares Amora, diretor da coleção em que 

Spina apresenta a obra de Gregório de Matos como autor de poesia ―produto de forças 

históricas e sociais‖, espécie de ―documento de uma grande individualidade e de uma 

época‖ (COUTINHO, 1968). 

O modo de se apropriar em estudo literário do evolucionismo e do biologismo na 

abordagem marcada por biografismo instaura representação do autor famoso a ponto de 

ser lido pelo imperador, mas com reservas por basear nos poemas inferência de uma vida, 

por sua vez, determinista dos poemas. Replica Spina (1946) a tradição de dizer que D. 

Pedro II ―decorava versos do poeta‖, homem ―nomeado curador de órfão e juiz de crimes, 



146 
 

advogado‖, portanto com condições financeiras capazes de gerar posição social para 

―propinar as gotas de seu veneno contra a hipocrisia da curama e do estado moral da 

Igreja‖. A visão preestabelecida do homem impede considerar seu fazer poético como 

resultado de vida de intelectual do leitor, pois é orientada por percepção de que sua vida 

de desajustado, embora nomeado para tais cargos, esteve a mesma quando ―defende suas 

primeiras causas, e, para todos os processos‖ com proposta de ―soluções improvisadas, 

embargos de nulidade e arrazoados pornográficos‖ (SPINA, 1946, p. 8). A negativa 

visão, sem base em documento, de que fora Gregório de Matos um errante à margem da 

ordem, com base no tom da sátira atribuída a seu nome, é incapaz de ver a contradição de 

um advogado assim terminar por ser nomeado para cargo eclesiástico de alta monta para 

os padrões de então. Trata-se de imagem autoral biográfica com contradição à de poeta 

famoso, pornográfico, advogado, ser nomeado para cargo religioso para integrar grupo 

social cuja moralidade ele era conhecido já por criticar.  

Na abordagem do antologista, o lirismo é sempre confissão a serviço de vazão 

de emoções pessoais, não retórica, de prática de fazer o novo sob norma socialmente 

constituída:  

 

Mas, embora os momentos contemplativos do idílio o horrorizassem, e 

lobrigasse o seu amor concupiscível mais uma consequência prática do que 

uma doce ilusão, muito de admirar, o nosso poeta deixou esporadicamente 

acentos de platonismo, quando se declarou à mulata Custódia (sua parenta), por 

quem vertia amôres ‗sem confiança nos prêmios de pretendente‘; amava-a, era 

verdade, mas não a queria, porque o ‗querer é desejar‘ e êle a adorava na sua 

pureza e não na cobiça (SPINA, 1946, p. 25). 

 

As dualidades temáticas da poesia são mudanças de personalidade ou existência de 

oscilação comportamental na biografia do poeta. Hansen e Moreira (2013) mostram como 

os poemas da tradição dos livros de mão buscados por Peixoto, do que resulta a edição de 

Spina (1946), são sempre fruto de fazer artístico com historicidade poética alheia ao 

biografismo. Os poemas lírico-amorosos: 

 

compõem a unidade virtuosa da alma da dama e do ‗eu‘ masculino da 

enunciação com a identidade de tipos discretos modelados pelos valores éticos, 

jurídicos e teológicos da racionalidade de corte italiana e ibérica. A figuração 

da beleza e da graça femininas e da civilidade cortesã do personagem 

masculino compõe as sutilezas petrarquistas do jogo amatório em alegorias de 

uma espiritualidade orientada pela intepretação platonizante do Eros. Assim a 

beleza física da dama é figurada como análogo sensível da sua beleza 

espiritual. Geralmente as sinédoques do seu corpo são aplicadas segundo a 

técnica do retrato exposto no progymnasmata gregos de Aftônio e Hermógenes 

e nos versos 562-594 de Poetria nova de Geoffroy de Vinsauf (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 388-389). 
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O antologista conhece tais origens sociais das quais advém a obra gregoriana cuja 

observação o levaria a uma leitura genética de cunho histórico mais que biográfico. A 

opção crítica de tratar a interação de Gregório de Matos com o seu tempo como uma luta 

constante do homem contra o meio circundante, seja política, seja amorosamente, é 

trazida pelo antologista para fazer da sátira algo de fazer coletivo e algo de combate 

subjetivo:  

Vamos ver como o ambiente foi um desafio constante à inteligência de 

Gregório, e como o poeta foi um protesto veemente de seu tempo. A sátira foi a 

maior porção do poeta baiano; foi satírico por excelência, e nesse gênero 

ninguém o excedeu ainda talvez em toda a América, sustente-se contra êle a 

acusação que quiserem. Foi êle a própria personificação da sátira. Vergastou os 

maus – porque eram maus, e não poupou os bons – porque assim o eram por 

não saberem ser insolentes (SPINA, 1946, p. 26). 

 

A personificação do gênero foi mesmo o poeta a ponto de seu nome ser usado como 

sinônimo de poema satírico consoante a abordagem de Hansen e Moreira (2013) à 

composição dos livros manuscritos compiladores dos poemas gregorianos. Não obstante 

saiba que o poeta ―desfrutou segura reputação entre os contemporâneos‖ e que ―em 

Portugal e mais tarde no Brasil corriam os seus versos em manuscritos, ou eram 

decoradas suas poesias e seus repentes‖ (SPINA, 1946, p. 26), é mesmo a relação 

homem-meio que impera na abordagem da antologia. Por um lado, subjugamento ao 

fazer crítico de um tempo sobreposto a informações detidas pelo antologista; por outro, 

exercício de realização crítica guiada por método sobreposto a impressionismo do 

estudioso, vê-se na exposição de como o ambiente e o poeta interagem. 

Não obstante tenha nota de uma prática de copiar-decorar-recopiar poemas, o 

biografismo de Spina chega a apresentar a seus leitores visão não psicológica, mas 

psiquiátrica do autor mais autorizado a receber a atribuição de responsabilidade autoral 

de uma geração de usuários da língua praticantes da composição de poemas:  

 

Os psiquiatras veriam em Gregório um desabafo contínuo dos complexos 

fundamentais que acumulou durante a sua formação, desde o sofrimento por 

que passou ante os excessos da severidade doméstica e a educação jesuítica 

(geradora muitas vêzes de múltiplas psicoses), que tolhia o natural espírito 

expansivo, e de onde lhe nasceu a repulsa a esses pseudos servi servorum Dei, 

vergastados depois durante toda a sua vida. Ainda nas sátiras contra as 

mulheres, contra as pretas relutantes às suas oscilações amorosas, contra os 

seus insucessos nas aventuras de Cupido, quiseram ver, como Renato 

Mendonça, a válvula de vingança do poeta; e, numa poesia que o poeta teceu à 

libidinosa Córdula (Sát. II, 337), encontrou o brilhante africanólogo um 

―legítimo disfarce freudiano à sua despeita rancorosa...‖ (SPINA, 1946, p. 26). 

 

A máxima associação biográfica é oferecida aos leitores da antologia de 1946 em seu 

ultrapasse do cotejamento vida-obra para encontrar em poema elemento para constatação 
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de patologia. Mesmo no interior do discurso, a exploração da técnica biográfica de tom 

psicologista mostra-se frágil frente ao relato de homem de carreira jurídica construída 

após viagem para estudos concernente com a vontade do pai. Spina poderia haver 

deixado o homem em posição secundária e lido a obra como opção primária para relevar, 

mesmo biograficamente, como o espírito do tempo havia de pedir, um Gregório de Matos 

como leitor de poesia, como poeta delineado para aos leitores, de modo a fazer sua 

concretização antológica menos equívoca diante do avanço da teoria da leitura e da 

pesquisada do barroco.  

Spina opta por usar as palavras gongorismo e culteranismo em detrimento do 

nome barroco em coerência com a implicação de valoração negativa verificada pela 

escolha de tratar de ―contaminação‖ do exagero sofrida pelo Brasil com a presença da 

cultura da Espanha. O editor quer levar seus leitores a ―entender Gregório de Matos: 

atmosfera política e social circundante, educação da infância e da adolescência, os 

dramas conjugais domésticos e aventureiros, e o desgraçado cultismo que muitas vezes 

revestiu as produções do bardo‖ (SPINA, 1946, p. 17-18). Mesmo diante do fato de julgar 

―desgraçado cultismo‖ o ajuste de Gregório de Matos ao horizonte literário de seu tempo 

em sua abordagem à marca poética dos seiscentos, efetivada com apagamento do 

conceito de barroco, a antologia participa de quadro histórico de sistemática retomada da 

poesia do século de ouro. Esse aspecto se harmoniza com resumo elaborado por Haroldo 

de Campos como sendo os anos 1900 ―século da ressureição do barroco‖ ao comentar a 

publicação crítico-antológica de 1946 (CAMPOS, 1995, p. 9). 

Perduraria mais a validade da leitura de Spina houvesse não somente ver 

subtraída a extensão de seu psicologismo, tal como é mais avançada a discussão sobre a 

questão de plágio, houvesse o crítico editor adotado a noção de barroco para ser caminho 

seria outro mais moderno. A antologia já nasce desatualizada frente aos estudos do 

barroco no século XX e à ampliação teórica de elevá-lo depois à condição de visão de 

mundo e de maneira de estar no mundo; ou mesmo frente à pesquisa das categorias de 

autoria e obra da pesquisa histórica a considerar uma coletividade a emular modelos 

poéticos. Embora desconsidere o barroco com seu caráter de emulação-retomada-

imitação, ou como visão de mundo ou como constante histórica, o nome do poeta é 

imbricado com um fazer criativo inerentemente recriador. Assim o apresenta a crítica 

levantada para a ressignificação do passado de leitura quanto à noção de plágio e, 

portanto, de sua validade para uma leitura atualizada da obra gregoriana: 

 

 



149 
 

GREGÓRIO PLAGIÁRIO – a leitura de Gregório foi vasta; lia e recitava os 

versos de Quevedo, de Camões, de Góngora e outros clássicos. Viveu dentro 

dessa literatura mórbida, convencional, que tanto desvirtuou as letras 

portuguêsas. Críticos houve, como Sílvio Júlio e Varnhagen, que atribuíram ao 

poeta baiano subscrição de poesias de Quevedo e Gôngora, as quais traduzia, 

ou, vertidas para nossa língua, Gregório as enxertava em seus versos (SPINA, 

1946, p. 34).  

 

As indicações das concretizações de Sílvio Júlio e de Varnhagen dão notícia aos leitores 

de debate em torno do fazer poético constituído a partir da poesia baiana. Frente à 

tradição da crítica de dizer de uma suposta primeira leitura da poesia gregoriana já ser 

envenenada com a acusação de plágio, poderia haver Spina instaurado outra percepção. O 

antologista preferiu não somente a compreensão do suposto embate com o meio na 

produção da sátira mas também uma valoração como de mórbida e desvirtuante a 

constelação de poemas cujo florilégio é possível ver nos poemas gregorianos. O 

repertório literário e o conhecimento enciclopédico de Segismundo Spina poderiam ter 

construído o retrato do poeta intelectual, leitor dos maiores artistas da poesia portuguesa e 

espanhola, para o qual fluem os poetas vanguardistas como os da Geração de 27. 

Não obstante o deslize quanto à valorização voltada a Camões e a Góngora, 

Spina reconhece como válida a compreensão de haver ocorrido recriação de poemas para 

composição da poesia seiscentista brasileira: 

 

Gregório, de fato, teve como modelo Gôngora nas ―Soledades‖ e Quevedo em 

―El Parnaso Español‖, sobretudo este último, que foi o filão mais explorado. 

Herdou de Quevedo, (além de muitas sugestões, versos e temas) certa 

expressões – tais como o refrão – ―Milagres do Brasil são‖, que aparecem nas 

letrillas do poeta espanhol (―milagres da core son‖); ou ―Ponto em boca‖ (por – 

Caluda! cala-te, bôca) que é o mesmo ―Punto em boca‖ de Quevedo; ―Deus me 

guarde‖ que está no autor espanhol ―Dios me guarde‖, e outras fórmulas mais, 

como também o emprego de muitos vocábulos com acepção estranha à nossa e 

peculiar à língua castelhana (SPINA, 1946, p. 36). 

 

Diante do ensino prestado ao público, até mesmo com cotejamento de exemplos 

gregorianos de imitação, a compreensão passada aos leitores é a de que ―o prestígio 

literário do poeta jamais se apagaria com a mácula da imitação‖. O antologista, pois, 

apresenta que a obra do poeta ―constitui uma cultura vasta e preciosa, capaz de valer a 

posteridade que lhe ficou consagrada‖. O comentarista tinha a chance de cogitar aos 

leitores uma responsabilidade autoral para além do limite de uma personalidade. Ele 

oferece introdução à ―musa gregoriana‖ como tendo sido ―um repositório do 

inesgotável‖, de modo que ―só a noção da imensidade literária do bardo faz naufragar 

êsse suposto desmerecimento de sua obra‖ (SPINA, 1946, p. 35). Embora não ultrapasse 

o biografismo como método, o editor faz reflexão para diminuir lacunas da obra 
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responsáveis por possibilitar possíveis leituras desmerecedoras dos textos. O produto de 

criatividade gregoriana é apresentado não como plágio no sentido estigmatizador do 

termo de desonestidade, mas como inventividade.  

Na subseção Sobre plágio, a introdução aos poemas realiza lídimo movimento 

de concretização oferecido aos leitores pela refutação de palavra da crítica de Sílvio Júlio 

ao legado gregoriano: 

Sílvio Júlio
19

, que desancou tremenda acusação contra a honestidade e 

originalidade literária do poeta, procurou recensear minuciosamente toda a 

bagagem plagística da pena gregoriana. Na verdade, se bem que algumas vêzes 

superasse o original castelhano, o que era cristal em Quevedo tornou-se barro 

em Gregório. Êsse crítico, entretanto, vai a ponto de ver no olvido que cobriu a 

mediocridade artística do satírico baiano a decisão da própria posteridade, ela 

que tanto levou em conta os furtos que Gregório praticava contra os cofres de 

Gôngora e Quevedo (SPINA, 1946, p. 36). 

 

Embora o crítico seja indicado como estudioso atento do material analisado segundo o 

estigma de plagiário, seu método de conectar um valor posterior ao dado material 

histórico é apontado como razão da falha da análise de Sílvio Júlio:  

 

em que pese à autoridade do notável crítico contemporâneo, a justiça nos 

confere o direito de discrepar com sua acerba acusação, muitas vezes indevida, 

pois, ao que nos parece, não respira o escoliasta de Gregório o verdadeiro 

conceito de palavra plágio. Além do que, o anacronismo do crítico é evidente e 

lamentável: não levou em consideração o tempo em que escreveu o poeta 

brasileiro, época justamente em que não se fazia a menor idéia do que fôsse 

honestidade literária. Os temas, imagens, expressões e até versos eram moedas 

correntes que vinham desde a antiguidade alexandrina e chegaram até às portas 

do romantismo. A ser assim como verbera o crítico, permita-se-me dizer, entre 

mil e um exemplos, que Camões é a subscrição de Petrarca (ou de Virgílio), 

como de Byron é Musset e de Teócrito é Virgílio. Escreve Voltaire 

relativamente à dívida que a posteridade tem com Homero: ―Se este pai da 

poesia quisesse retomar dos seus descendentes tudo quanto lhe emprestou, que 

no restaria da Eneida, da Jerusalém, do Orlando, dos Lusíadas, da Henríada e 

de tudo o que se não ousa nomear neste gênero?‖ (SPINA, 1946, p. 36-37). 

 

Percebe-se a erudição de Segimundo Spina mesmo quando ainda de sua jovem atuação de 

intelectual afeito aos estudos linguístico-literários diacrônicos como é sua imagem de editor 

conhedor de literaturas instaurada ao longo de sua introdução e de suas notas aos poemas da era 

colonial brasileira. Na refutação da crítica anacrônica à poesia seiscentista, o editor corrobora 

para pensar as sincrnias entre os poetas a fim de elevar Gregório de Matos à dignidade artística 

como imitador tal como os grandes nomes da poesia. Embora seja uma antologia de denotação 

diacrônico-filológica, de modo algum a edição de 1946 mostra-se arredia a uma abordagem de 

poética sincrônica preconizada por Haroldo de Campos (1975b) tanto por ser já um levantamento 

de dados históricos para julgamento sincrônico ao prazer do leitor na posteridade, quanto mesmo 

por fazer o elogio da imitação em detrimento da crítica depreciadora à noção plágio frente a 

                                                           
19

 Reações na literatura brasileira (1937, p. 102-135) e Penhascos (1933, p. 245-259).  
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suposta necessidade de ―honestidade literária‖ autoral a aferida com critério de julgamento 

artístico. 

Não fosse a decisão de adequar-se a método crítico insustentável de cogitar 

reflexos biográficos em poema a ponto de cogitar mesmo patologia mental e 

categorização psicológica a partir de poemas; Spina (1946) teria apresentado contributo 

mais modernizado ao entendimento crítico da obra gregoriana. O escape da aplicação da 

noção de plágio em termos de quebra de direitos autorais demonstrado como forma de 

refutar a leitura transistórica da poesia gregoriana quanto à noção de autenticidade 

autoral, poderia também ter se estendido à noção de autoria como empiria. De toda 

forma, considerada sua historicidade, a antologia encaminha a construção de 

concretização leitora salutar à fruição poética ao ser oferecida ao público com um 

argumento de desvanecimento à depreciação da obra por suposta cópia como fazer 

diminuidor de seu valor para públicos. 

Está no discurso do editor a elevação do procedimento do plágio à prática 

mesma de construir poesia, em detrimento de uma noção depreciadora do copiar 

criativamente motivo e forma em matéria de composição poética. Da refutação à 

valoração do crítico Sílvio Júlio, a seleta passa a apresentar seu juízo de valor frente à 

recepção prévia e a partir de exegese quanto à noção de plágio: 

 

igual defesa sustentamos quanto às demais composições do bardo do 

Recôncavo, tida também como extorquidas dos cofres satírico madrilenho, 

porquanto tivemos ocasião de verificar, do estudo comparativo que fizemos 

entre o ―senhor‖ e o ―fâmulo‖, a constância da parcialidade crítica do Sr. Sílvio 

Júlio. Fora do propósito da modesta antologia, poderemos mencionar as demais 

poesias de Gregório impugnadas pelo seu comentador: os sonetos – ―quem a 

primeira vez chegou a ver-nos‖(Obras II, 33); ―Ai Custódia! Sonhei...‖ (III, 

32); ―Ditoso tu, que na palhoça agreste‖(II, 178); ―Suspendo o curso, oh Rio 

retorcido‖(II, 27); o romance ―Estamos na cristandade‖(V, 274) feito às freiras 

do destêrro; a letrilha ―Eu que me não sei calar‖(IV. 297), e outras a que 

teremos oportunidade de nos referir. Tais poesias não desmerecem de forma 

alguma o boêmio de Salvador; não vão além do tradicional processo clássico 

da imitação, um dos caminhos mais trilhados por onde retempera e afeiçoa ao 

escritor o seu estilo. Como já dissemos (e não provamos porque assim não 

permite a natureza do presente trabalho), muitas sugestões, muitas fórmulas de 

narrativas e muitos processos poéticos circularam de pena em pena, em tôdas 

as literaturas. E quantos não são os escritores que não tiveram como ponto de 

apoio e bebedouro de suas inspirações os mestres coevos ou da antiguidade? 

(SPINA, 1946, p. 38). 

 

Gregório de Matos é um descendente da linhagem de Góngora ao se dirigir contra 

pessoas e contra condições sociais como um crítico dos costumes a esfolar frades e 

estripar governantes. Da imitação como tradição nos fundamentos da literatura ocidental, 

como estilo resultado de procedimento comum ao tempo gregoriano, o comentário 

instaura o procedimento de fazer poesia à moda de outrem como constante do fazer 
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artístico verbal em ―literaturas‖. Em sua refutação à tese anterior, Spina simula explicar a 

origem do equívoco suposto a ser desfeito por meio de sua edição gregoriana: ―o crítico 

se deixou seduzir pela identidade de um ou outro verso entre a poesia de Gregório e a de 

Quevedo, e a precipitação redundante muitas vêzes numa incriminação injusta‖ (SPINA, 

1946, p. 38). 

Para ilustrar como ocorre a leitura dos poemas gregorianos segundo as notas 

elaboradas por Spina (1946), tome-se um exemplo para discussão a partir da crítica 

posterior ao antologista dedicada ao poeta barroco. Quando Augusto de Campos (1988) 

trata de A metafísica dos metafísicos, sentencia um fato que poderia haver sido evitado 

por Spina: ―Gregório de Matos continua a esperar que as gerações mais novas arranquem 

a máscara de ferro dos ‗sonetos de piedade e arrependimento‘ que, em nome do ‗humano‘ 

e do decoro, lhe afivelam à genial boca do inferno. Para que desta possa jorrar, em toda a 

plenitude, o mel e o fel de suas sátiras e eróticas, a gargalhada em carne viva acorrentada 

na garganta barroca‖ (CAMPOS, 1988, p. 130). O texto A Jesus Cristo crucificado, 

estando o poeta para morrer é exemplo de soneto recorrentemente lido como piedoso, 

transcrito com notas integrais e com formatação idêntica à verificada no original. O 

poema é o segundo texto da seleta, por isso a sua indicação ―Ibid., pg. 92‖, tem como 

referente ―I. Sacra, p. 91, 1929‖, para o leito saber onde se encontra o texto originalmente 

no volume organizado por Afrânio Peixoto (1923-1933) na Academia Brasileira de 

Letras. 

II 

A Jesus Cristo crucificado, estando o poeta para morrer 

Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, (4) 

Em cuja lei protesto (5) de viver, 

Em cuja santa lei hei de morrer 

Animoso, (6) constante, firme, e inteiro: (7) 

 

Neste lance, por ser o derradeiro, 

Pois vejo a minha vida anoitecer, 

É, meu Jesus, a hora de se ver 

A brandura de um Pai manso Cordeiro. 

 

Mui grande é vosso amor, e meu delito; 

Porém pode ter fim todo o pecar, 

E não o vosso amor, que é infinito. 

 

Esta razão me obriga a confiar, 

Que, por mais que pequei, neste conflito (8) 

Espero em vosso amor de me salvar20. 

                                                           
20

 ―O seu ato de contrição é das páginas mais dolorosas e comoventes com que a miséria do homem já 

suplicou à misericórdia de Deus‖ (Constâncio Alves). 4 – madeiro – da cruz, em que foi crucificado Jesus 

Cristo: ―Já para trás não torna o nauta ousado,/ E já da Cruz o triunfal madeiro/Do Globo chega ao 

têrmo derradeiro.‖(José Agost. De Macedo, O Oriente, e. 2, est. 57). 5 – Protesto = Prometo. 6 – 

animoso = corajoso: ―Gentil forte, animoso cavaleiro‖ (Cam., Lus., c. IV, est. 59). 7 – inteiro = resoluto. 

Falando de Martins Lopes, diz Camões nos Lusíadas, 8, 23: ―Vê-lo entre os duvidosos tão inteiro/Em não 

negar batalha ao bravo Mouro‖. 
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(Ibid., pg. 92) 

(SPINA, 1946, p. 57) 

 

Augusto de Campos (1988) escreve antes de James Amado (1969) reunir mais 

amplamente os poemas gregorianos, antes também da revisão filológica de como podem 

ser lidos os textos barrocos de modo descolado de uma busca por psicologia, seja 

enfurecida a praguejar, seja padecente a confessar-se. Retirada ―a máscara de ferro‖ posta 

sobre os poemas ditos sacros, pode-se ver um procedimento barroco mesmo nos ―sonetos 

de piedade e arrependimento‖ em uma leitura de pouco decoro: 

 

Religiosidade e poesia estão em constante simbiose e dialogia. O verso Barroco 

do poema torna-se rígido diante do exercitado exame de consciência de 

reflexão de imagens, conceitos e forma espirituais. O ato de contrição torna-se 

vertiginoso. O mundo católico de Gregório participa da mecânica da linguagem 

da poesia; seu ato de contrição é uma fé parodiada; uma fé paramentada com os 

signos da poesia. Ou, poesia paramentada com signos da fé. Contrição 

simulada e feita por um homem de espírito livre, que quer cada vez mais se 

libertar dos limites corporais. Por trás do poema de Gregório não há nada, 

contrição alguma; há apenas o poema, paródia do ato de contrição litúrgica. 

Não há nada porque seu ato de contrição é paródia, puro jogo de linguagem 

(IVAN DA SILVA, 2013, p. 304). 

 

Conceber a poesia gregoriana como paródica por excelência mesmo quando parece ser 

mais fácil receber como biográfico-devocional é um fazer crítico posterior à leitura de 

Spina, que poderia mesmo haver feito tal avanço recepcional devido aos dados de cultura 

poética oferecidos pelo antologista. Spina poderia constituir um satírico autor de versos 

censuráveis e um irônico parodista em verso publicáveis para garantir coerência não 

contraditória à sua abordagem psicologista. Outro fator que faz a potencial condição do 

estudo introdutório e das notas de Spina para realizar esse avanço está no fato de que 

revelam a língua de Gregório de Matos em uma poesia sem pátria, já pela origem remota 

e pela longa tradição que prefere mesmo deixar guardada na biblioteca; já pela linguagem 

de um novo mundo, não de uma pátria, mas de uma América. Leia-se América em 

sentido plural, não apenas a ―dita Latina‖, ―denominação, inclusive, preconceituosa, 

errônea‖, por ser mesmo crioula, indígena, portuguesa etc. (IVAN DA SILVA, 2009, p. 

48-49).  

Para uma revelação assim crítico-inovadora da América que existe no barroco 

consoante essa percepção vanguardista, está apto o jovem futuro filólogo ao desvelar aos 

leitores um poeta dos tupinismos, dos africanismos e dos brasilianismos no levantamento 

de cinquenta e duas palavras de um falar brasileiro apresentado na Introdução a um poeta 

identificado como detentor também da linguagem europeia nas notas aos poemas. No 

plurilinguismo identificado por Spina está a superação da dialética nacionalismo-
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universalismo e da noção de engajamento-participação social da crítica literária, pois sua 

forma poética é já revolucionária pela devoração da cultura que faz a poesia gregoriana ir 

mais além, por exemplo, da intoxicação nacionalista promovida por Varnhagen para dar 

uma pátria à poesia de Gregório de Matos. O poeta estudou na Península, por isso estava 

à altura do saber barroco de seu tempo. Spina poderia haver criado uma abordagem 

antológica da agudeza e da arte de engenho mestiças na poesia de Gregório de Matos para 

revelar um poeta devorador, à altura, dos códigos poéticos de Góngora e Quevedo, mas 

optou por outra intervenção. Pelos dados constantes de sua abordagem, por certo se pode 

ter que a natureza das notas seria diversa da estabelecida pelo antologista filólogo 

moralista se fosse movida para aproveitamento do horizonte de expectativa constituído 

pela militância de criação inovadora da prosa modernista. 

Para cada poema, o antologista elenca uma lista de notas que fazem a filologia 

de Spina representar o poeta como técnico artista da palavra com léxico e sintaxe 

ajustados com escritores canônicos mestres da língua em Portugal; principalmente com 

Luís Vaz de Camões e com padre Antônio Vieira. A presença de mitologia nos textos 

selecionados, associada com a justaposição de construções linguísticas da poesia 

classicista portuguesa como Luís de Camões, ajusta-se ao fato de Spina não empregar o 

termo barroco para referir-se aos poemas estudados. O leitor identifica a linguagem da 

poesia de Gregório de Matos com a de Camões de modo a se instaurar um traço da 

imagem de autor brasileiro como leitor da poesia lusa tão criativamente engenhoso como 

o fora o poeta português.  

O leitor recebe notas para leitura histórica dos poemas como as que fazem o 

poeta brasileiro ter linguagem identificada também com a prosa do padre Antônio Vieira 

para fins de esclarecer sentido por indicação de sinonimia [―26 – apetecer = desejar, 

cobiçar, pretender: ―‗É inclinação natural do homem apetecer o proibido, e anelar o 

negado‖(H. do Futuro, 6)‖, ―71 – assistir -= acompanhar, proteger: ―Enquanto conservou 

(Sansão) os cabelos, assistiu-o Deus‖. (Vieira, Sermões, III, 94).‖, ―110 – fumos = 

soberba, vaidade, presunção: ―se presumes de valente, abatei os fumos‖ (Vieira).], para 

fins de indicar dado enciclopédico [―42 – hidropisia – doença acompanhada de sêde 

insaciável. Desejo insaciável; daí – hidropsia de honras, dignidades, etc; hidropisia de 

tormentos, Vieira, Sermões‖]. Vieira também é referido para problematizar sentido de 

palavra [―57 – regra – Deve estar no sentido forense, ou acepção em que esté foi uma 

evolução jurídica; regra queria dizer, pois, ―a porção da escritura que chega de uma 

margem à outra em uma só linha, ou de uma margem da coluna a outra‖ (Cf. Vieira, 

Sermões, t. IX, pg. 577). Daí o sentido extensivo de – linha de papel, impresso ou escrito; 
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linha escrita que chega de uma a outra margem de uma lauda, ou de uma coluna‖]. 

Também para demonstrar aos leitores relação sintática verificada em Gregório de Matos 

como já ocorrida em obra da época, Spina cita Vieira [―134 – os cri – também rege objeto 

direto: ―Não criam em Cristo, porque não criam a sua virgindade‖ (Vieira, Sermões, IV, 

117).‖]. O olhar de editor orienta a percepção dos leitores a observar recorrência temática 

da obra gregoriana presente também na sermonística de Vieira [―80 – O Pe. Vieira disse 

com outras palavras êsse pensamento do poeta: ‗Não louvo, nem condeno: admiro-me 

com as turbas.‘‖]. As informações editoriais instauram uma imagem de autor para 

Gregório de Matos à altura do maior poeta português precedente, Camões, e ao maior 

expoente da prosa coexistente com a poesia brasileira da época colonial, Vieira.  

O fato de editar poemas gregorianos à revelia das provocações risíveis da prosa e 

da poesia dos anos 1920 em seleta dos anos 1940, com censura dos poemas manuscritos, 

guarda relação com o percurso da construção crítico-historiográfica da literatura 

brasileira. As opções editoriais de comparação da poesia gregoriana com portuguesa se, 

por um lado, elevam o poeta brasileiro; por outro, deixam de colaborar com o projeto 

modernista de afastar literatura brasileira da portuguesa responsável pela baixa atenção a 

Antônio Vieira pelos renovadores da cultura brasileira ao tempo do centenário da 

independência política. O intento da militância dos anos vinte de construção de um 

legado artístico e de uma historiografia literária nacionais, desvinculadas histórica e 

linguisticamente das de Portugal, não encontra guarida na seleta gregoriana. A franca 

citação de Camões e de Vieira identifica a arte verbal nacional com uma sua matriz 

portuguesa muito mais a colaborar para instaurar um Gregório de Matos de dicção 

europeia do que americana.  

A seleta de 1946 alinha o poeta seiscentista com uma multidão de autores da 

língua vernácula, conforme se pode ter uma ideia por esse outro vertiginoso elenco de 

notas que indicam a massiva predominância de nomes lusos no conjunto das notas. Para 

exemplificar a recorrência de sintaxe, o estudo da obra gregoriana remete o leitor a 

Alexandre Herculano [―83 – em orações condicionadas, em lugar do presente 

condicional, emprega-se para o mesmo sentido o pretérito mais-que-perfeito simples, 

muito usado em espanhol: ‗Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas?‘ (Alex. 

Herculano, ―Eurico‖, 32)‖]; a Antonio Feliciano de Castilho [―30 – E no côro se louva  a 

Deus – É uma forma apassivante que ocorre com os verbos transitivos, levando para o 

dativo que ocorre com os verbos transitivos, levando para o dativo o têrmo que seria 

objeto direto da voz ativa (a Deus) : ―Por tudo isto se admira a Vieira; a Bernardes 

admira-se e ama-se‖(Ant. Felic. De Castilho, ―Licr. Clás.‖Manuel Bernardes, II, 285). É 
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incorreto usar-se de acusativo com versos nessa construção; não se dirá: ―e no côro se 

louva Deus‖]. A seleção poética da década de 1940 revela um Gregório de Matos com 

uso linguístico português quando exemplifica origem de palavra [―97 – brichote – 

pejorativo com que se designa todo estrangeiro. ―Como hás de tu entender, brichote de 

farelo?‖ (Comilo C. Branco, ―Noites de Insônia‖, I, 55‖). A palavra parece ser uma 

corrupção do vocábulo British = inglês. Era uma designação que o vulgo dava por 

desprezo a todo estrangeiro.‖]. O poeta da mestiçagem de línguas inegavelmente 

apresentado pelo antologista em sua introdução aos poemas é também escritor de 

linguagem similar ao do português europeu nas notas que não se esforçam por apresentar 

uma linguagem brasileira tal qual a descoberta por Macunaíma em suas reflexões sobre 

boutonnière-puído. 

A leitura do futuro filólogo professor universitário, pode-se dizer como última 

observação às notas, além de ser deslocada de um sincronismo com o presente de leitura 

por se mostrar antimodernista; é transistórica, pois situa o poeta ao lado de autores de 

múltiplas épocas sem o avanço de sinalizar, com isso, por meio de investigação e de 

escolhas adequadas para tanto, a poesia seiscentista como um ressurgir do barroco. Mais 

clara fica essa dupla consideração quando se encontra nitidamente um Gregório de Matos 

representado distante não somente da ação modernista de instaurar a construção de um 

legado poético a repercutir em história literária desvinculada de Portugal, porém até 

mesmo um poeta aproximado de autores brasileiros com um fazer literário combatido 

pelo modernismo de 1922. O parnasiano Olavo Bilac é mencionado para observação de 

recurso poético em obra gregoriana:  

 

37-A – Êsses dois versos se referem ao admirável senêto de Sá de Miranda – 

―Fermoso Tejo meu, quão diferente‖, sonêto que aparece parodiado mais 

adiante por Gregório de Matos (Cf. pg. 96). Observe o leitor ainda o 3.º verso 

da 2ª décima – ―A tôda a boa alma apura‖, em que o efeito da sequência dos aa 

á desagradável; veja-se Bilac – ―Crotalos claros de metal cantavam‖; deixa de 

sê-lo, porém, quando se trata de uma aliteração covocálica de intuito imitativo. 

Assim o verso de Valério Catulio, por exemplo‖ Nox est perpetua una 

dormentia‖, - deve-se dormir uma só noite eternal, em que a sucessão dos aa dá 

a idéia perfeita da eternidade (SPINA, 1946, p. 81). 

 

O editor faz ocorrer de Rui Barbosa ser citado após Bilac em uma gratuidade 

homenageadora à revelia ou por negação da satirização modernista dos purismos 

linguísticos e academicismos literários: ―3 – Pastor divino – Inúmeros são os epítetos do 

Senhor. Em Gregório de Matos mesmo aparecem ainda: manso cordeiro, Pai soberano, 

Deus muchacho, etc. Rui Barbosa, em orações aos Moços, empregou – Legislador 

divino‖ (SPINA, 1946, p. 56). 
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Rui Barbosa é citado ainda para apresentar construção linguística gregoriana 

relacionando-a com exemplo de construção sintática adequada normativamente:  

 

40 – a quem infundiu – infundir alguma coisa a alguém; também se constrói, se 

bem que mais comumente, com a preposição em: infundir algo em alguém. 

―Essa unanimidade infunde ao indivíduo uma confiança absoluta na ordem 

social‖ (Rui Barbosa, ―Cartas de Inglaterra‖, pg. 156) (SPINA, 1946, p. 85). 

 

As menções construídas pelo editor servem menos ao atendimento de uma necessidade de 

propiciar entendimento da poesia editada do que a algum propósito de visão de mundo, 

de literatura, de história. Impossível verificar razão outra para optar por citar os escritores 

em lugar de construir um quadro de ocorrências linguísticas da constelação de poetas 

citados como raiz de tradição e continuidade dela verificados na gênese da poesia 

gregoriana. Oswald combate o emprego do código beletrístico de ourivesaria com prosa 

epigramática de tom coloquial-irônico para zombaria do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro de Varnhagen. Os epigramas narrativos são desdobramento, eco do poema do 

sapo parnasiano da Semana de Arte, uma infração do código estetizante em consciente 

contravenção da arte do politicamente correto ao lado do qual estão Olavo Bilac e Rui 

Barbosa. Spina, porém, embora demonstre conhecer a geografia dos autores com obras 

similares às do poeta do recôncavo; cita Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Rui Barbosa: o 

Gregório de Matos é apresentado aos leitores com a implicação de ser autor de obra 

ligada à oficialidade dos homens de Estado, exemplares do bem falar. O inquieto 

personagem histórico autor dos poemas reunidos após manutenção de corte do que seria 

escandaloso é também justaposto aos estadistas ajustados com o poder instituído. Ao 

leitor resta se situar na poesia de homem atormentado cujos versos refletem sua vida 

patologicamente traumatizada pelas experiências de infância, mas que tem uso de língua 

por vezes comparável a diplomáticas personalidades da história pátria contemporânea da 

antologia. 

Paulo Prado (1981) viu a origem da brasilidade, mas elaborou desenvolvimento 

de tese fadada à corrosão pelo tempo; enquanto Mário de Andrade e Oswald de Andrade 

generalizam a apropriação da poesia barroca satírica ao se aproximarem da tradição 

estilística Gregório de Matos tendo como referência uma visão antropofágica de história e 

de cultura. Empreendem, então, criações de fecunda intervenção na contemporaneidade 

pela convocação ao julgamento do tribunal satírico de personagens e dados do cotidiano 

tanto quanto o fez o poeta barroco. Se lidas as narrativas expoentes do modernismo ao 

lado da poesia barroca, nota-se o fenômeno artístico: ―intemporalidade e temporalidade 
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não somente se confrontam e se relacionam, como se entrelaçam e entretecem, de modo 

que não é possível separar os respectivos fios da meada‖ (CURTIUS, 1996, p. 450). 

Exatamente a possibilidade de articular temporalidades Spina preteriu para fazer de sua 

recuperação da poesia gregoriana uma leitura filológica, para o que nenhuma obra nasce, 

se não apenas para a recepção (JAUSS, 1971).  

As narrativas modernistas são respostas dos poetas ao espírito do barroco, uma 

paródica retomada da paródia em uma apropriação criativa da sátira que torna confortável 

a leitura da poesia gregoriana até onde seja possível. A recepção gregoriana de Spina 

exibe um processo de apropriação das técnicas formais, dos paradoxos, das metáforas, 

das antíteses do barroco europeu em tensão com a linguagem do africano e do indígena, 

com o vulgar falar corriqueiro dos brasílicos, na dicção de uma poesia emblema de 

brasilidade. Pelo levantamento linguístico do futuro filólogo, fosse a poesia satírica 

apresentada mais amplamente com os inéditos somente impressos por James Amado 

fosse considerada a categoria histórico-estética do Barroco, o poeta poderia ser 

sincronizado via tema com os cronistas sobre as vivências consideradas libertinas da 

realidade das terras brasileiras para a constituição de antologia de crônicas barrocas do 

Estado do Brasil colonial. Via tema, Gregório de Matos poderia ser bem uma resposta de 

um cronista do viver baiano de depois das crônicas dos viajantes e antes de James Amado 

constituir sua edição gregoriana. 

A editoração antológica inverte a ordem cronológica da constituição de 

horizontes de expectativas, pois, fica demonstrado pela conjunção de obras mais recentes 

poderem ambientar os leitores para a experiência estética de obra mais remota. O 

cotejamento exemplificativo da poesia da era barroca com a literatura da época 

modernista demonstra como se transforma o predecessor na coisa contextualizada, a obra 

lida na obra inédita. Embora o Modernismo não seja, em sua completude, os poemas de 

Pau-Brasil (ANDRADE, 1990), nem somente as prosas de Miramar (ANDRADE, 1971), 

Serafim (ANDRADE, 1992) e Macunaíma (ANDRADE, 2013), pela representatividade 

das obras de Oswald e de Mário de Andrade, os dados de paródia e de sátira, as obras de 

motivação da época colonial, os dados de cultura africana e de cultura indígena; além do 

fato de situar no plano do risível as permissividades sexuais dos personagens, fazem ver 

um cenário propício à reinserção da sátira de Gregório de Matos para leitores de depois 

de 1920, em edição livre de censura como escalada natural do processo de reassimilação 

de obras passadas pelo cânone literário.  

O reflexo ao inverso do pessimismo de Paulo Prado (1981) gerado pelos líderes 

modernistas materialmente em suas obras foi mais forte do que a possível curiosidade de 
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ver publicada a poesia elaborada ao tempo da luxuriosa Bahia seiscentista com as marcas 

temáticas desse aspecto da realidade. Afrânio Peixoto deixou para o futuro a mirada sobre 

poemas em impressão para o grande público poder apreciar sem censura poemas 

gregorianos de nota pornográfico-satírica. Prévia cronológica da edição gregoriana da 

Academia Brasileira de Letras, lida por Spina em 1946 para elaborar a antologia, o 

despudor do herói sem nenhum caráter em suas vivências sadomasoquistas poligâmicas, 

assim como a dupla Miramar-Serafim, foram insuficientes para fazer da antologia um 

avanço histórico na leitura da obra gregoriana, especificamente quanto à natureza dos 

poemas impressos, sendo mesmo repetição da atividade editorial operada pelo acadêmico 

Afrânio Peixoto quando da reunião de poemas advindos de manuscritos. 

Na esteira dos intérpretes do Brasil posteriores à primeira tentativa de ver as 

raízes antropológicas, econômicas e sociais brasileiras do ensaio de Paulo Prado sobre a 

tristeza do brasileiro, em 1959, Antonio Candido (CANDIDO, 2006a, p. 6-15), edita seu 

Formação da literatura brasileira, de subtítulo momentos decisivos. Ao se referir ao 

legado de ―homens do porte‖, Gregório de Matos e Antônio Vieira, da raiz cultural 

brasileira, opta por não estudar o literato colonial como um poeta da literatura brasileira 

propriamente dita por questão de declarada convenção conceitual de literatura como 

sistema integrado por público leitor, escritores conscientes de seu papel social e com um 

estilo a integrar estes três elementos. Ao menos quanto à pertinência de ver um poeta que 

influi e contribui para as origens da literatura brasileira, pode-se perceber em uma visada 

retrospectiva, que na atuação de Spina há um fazer crítico diverso do de Candido (2006a) 

naquele momento especificamente.  

A valorização da poesia gregoriana da seleta de Spina poderia haver 

desmotivado uma observação de outro antologista, o universal tradutor crítico da 

recepção da poesia do barroco: ―não deixa de ser espantoso verificar como a dimensão 

sonegada do realismo satírico-erótico é capaz de modificar a visão crítica de todo um 

período literário, como o barroco, aparentemente mergulha do na abstração conceitual‖, 

diz Augusto de Campos (1888, p. 119) sobre a Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e 

Satírica. A sentença demonstra o poder dos leitores antologistas para o benefício dos 

públicos ou para danos em se tratando da visão possível em relação ao cânone com 

enclausuramento histórico da veia humorística erótica da sátira baiana mantida a distância 

de gerações de leitores. As seletas sucumbiram a rituais de censura literária com ―a 

estropiação dos poemas de Gregório de Matos em edições nacionais, onde se substituíram 

por reticências pundonorosas algumas palavras que todos conhecem e que abundam nos 

romances modernos‖ (CAMPOS, 1988, p. 118) ou mesmo a omissão de poemas.  
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Se uma antologia nova surge especificamente ―cuando se siente la necesidad de 

actualizar la relación entre el passado y el presente‖ (STANTON, 1998, p. 21), então 

cada nova reunião de poemas de escritor deve trazer marcas históricas indicativas de 

diferenciações relativas às anteriores provocadas por necessidades dos avanços crítico-

teórico-didáticos no campo dos estudos literários dedicados à obra do autor, cujos 

trabalhos sejam publicados segundo um corte de seleção. Em Spina, os leitores podem 

ver um programa de leitura para conhecer a arte seiscentista e suas remotas tradições em 

roteiro temático-formal apresentado a propósito da poesia gregoriana. O antologista, 

porém, poderia ter ultrapassado o respeitoso limite de fazer consistentemente uma prática 

crítica baseada em noção teórica quando poderia mesmo fazer avançar o cânone de obras 

representativas da literatura brasileira e reconhecer a inadequação do método genético 

para a leitura do legado gregoriano. O repertório cultural do editor oferecido aos leitores é 

suficiente para indicar a necessidade de abordagem outra que não a sociológica. Na 

reedição de seu compêndio de artigos e traduções Verso, reverso e controverso, Augusto 

de Campos (1988) anota, em suas críticas aos antologistas de Gregório de Matos, a 

intervenção de James Amado (1969) na recepção da poesia gregoriana. Com a Crônica do 

viver baiano seiscentista, ocorre o nascimento de um novo ciclo antologista que enseja 

novas discussões das grandes qualidades técnicas de Gregório de Matos identificadas por 

Augusto de Campos (1988) em ensaios dos anos 1960 com mesmo sentir que tem em 

relação aos provençais e aos metafísicos à revelia dos editores ocultadores da poética da 

época chamada barroca. 
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4 A RECEPÇÃO RECENTE DA POESIA DE GREGÓRIO DE MATOS 

 

Sempre entendi que a eterna, adiada e insolúvel querela dos eruditos sobre o 

que é e o que não e de Gregório de Matos não deveria inibir a fruição e o 

estudo dos textos que levam o seu nome. Que as investigações de paternidade 

continuem a se processar, com a lentidão cabível, pelas autoridades 

competentes, contanto que não nos venham opor embargos e prolegômenos à 

apreciação da ―poesia da época chamada Gregório‖ (CAMPOS, 1978, p. 91) 

 

Varnhagen (1850) emprega técnica pontilista de censura da sátira barroca 

quando de seu Florilégio de busca por uma unidade nacional via língua poética advinda 

de uma origem pátria; Spina (1946) ouvida Bandeira com consciente abandono da sátira 

gregoriana quando de sua antologia de prática de uma filologia de afastamento crítico 

frente ao modernismo satírico. A história da recepção recente da poesia de Gregório de 

Matos é tema abordado nesta seção como uma convenção de periodização da leitura da 

poesia da era colonial estabelecida pelo marco de James Amado, em 1969, que reuniu 

tudo quanto encontrou nos manuscritos poéticos brasileiros dos séculos XVII e XVIII em 

publicação inexpurgada para fazer falar ―O boca do inferno‖. Para o antologismo, ocorre 

uma polarização da Crônica do viver baiano seiscentista (AMADO, 1969) que passa a 

orientar um ciclo de edições iniciado nos anos 1970 com prolongamento até 2016. O 

elogio de Manuel Bandeira (1960) ao valor da poesia satírica pode, então, em seletas de 

várias assinaturas ou nos sete volumes de James Amado a ser verificado. Assim também 

podem os leitores ter a chance de verificar o Maneirismo de Serafim e Miramar com seu 

caráter de serem ―epigramas ‗continuados‘‖ com ―nota temática ‗realístico-jocosa‘‖ 

(CAMPOS, 1988, p. 180) com Oswald de Andrade em sincronia com Gregório de Matos. 

As décadas posteriores à edição dos sete volumes de desinibição da leitura dos versos 

seiscentistas frutificaram seletas de desembargo da apreciação da poética advinda da 

época com nome de homem na inventividade crítica do dizer de Augusto de Campos em 

epígrafe. 

Como ocorre a recepção da poesia gregoriana nas décadas posteriores à reunião 

da sátira por James Amado? Dos anos 1970 em diante, há debate em torno da poesia 

barroca coexistente com reedições antológicas. Podem as antologias, hipótese levantada 

sobre o horizonte de expectativa, levar em conta que:  

 

A poesia de Gregório de Matos foi, por assim dizer, um ponto de encontro 

entre os poetas moderno-vanguardistas. No século XX, Gregório de Matos será 

consagrado pelo Modernismo brasileiro de 1922 e pela Poesia Concreta e 

Tropicália. O tempo é um grande leitor de poesia. Mais tarde, em 1989, 

Haroldo de Campos o colocaria em seu retábulo Barroco, de forma definitiva, 

com o livro O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira 

(IVAN DA SILVA, 2013, p. 278). 
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A leitura das seletas realizada nas páginas seguintes acompanha o debate trazido à tona 

pelas vanguardas, tal como se percebe ser vinculada a poesia gregoriana à sua atuação na 

cultura brasileira. Para ilustrar, em consonância com a citação, a movência temporal da 

poesia gregoriana imbricada com múltiplas variáveis, observe-se que, por um lado, Spina 

(1946) não relaciona a poesia gregoriana com a literatura modernista; por outro, sua 

antologia é discurso de diálogo histórico com a opção de Candido (2006a) de excluir 

Gregório de Matos da origem da literatura brasileira. O debate de Augusto de Campos 

(1988) tecido ao longo da década de 1960 tem, em James Amado (1969) uma celebração 

de êxito. Na compilação em sete volumes têm-se também um triunfo do barroco ensejado 

pelas discussões de Haroldo de Campos em constante à obra do poeta seiscentista nos 

anos 1960 e 1970, que culminaria com o ensaio de denúncia do Sequestro do barroco na 

formação da literatura brasileira (CAMPOS, 1989). Quando James Amado (1969) tem a 

iniciativa que acaba por gerar novo ciclo de leituras antológicas, o códice impresso de 

reorganização de vários códices manuscritos é saudado por Augusto de Campos (1988) 

décadas antes de Haroldo de Campos (1995) incentivar seu amigo Segismundo Spina a 

retomar a antologia de 1946 para publicar A poesia de Gregório de Matos (SPINA, 1995) 

desdobrar desses fatos dialoga com a abordagem das seletas gregorianas com 

concretizações de leitura da poesia barroca lidas nesta seção. 

O augusto autor de lirismo e sapiência é também de versos para mostrar reverso 

da vida, por isso também tem poemas controversos. Gregório de Matos está no rol dos 

poetas que ―alargam o verso e fizeram controverso‖ (CAMPOS, 1988, p. 7), por isso 

nenhum antologista se legitima no tempo sendo ―futurocrata‖ ou ―passadofóbico‖ por 

medo do passado, como editores e críticos anteriores a James Amado assim o foram, por 

isso são criticáveis como ocorrem de ser criticados os ―que dividem a história em antes e 

depois de si próprios‖ os quais ―não passam de medíocres narcisistas que já vão ser 

enterrados no próximo passado do futuro‖ (CAMPOS, 1988, p. 7). A abordagem poética 

sincrônica na crítica de Augusto de Campos e de Haroldo de Campos ao poeta 

seiscentista coexiste harmonicamente com a mesma prática de Affonso Ávila (1994) do 

ensaio Jogo, maneirismo e linguagem literária, de 1969, ano de impressão do Códice de 

James Amado. A imanência da linguagem é essencialmente poética, conforme o 

pesquisador mineiro, com sua concepção de língua como ―fonte inerentemente de 

substratos lúdicos para a poesia‖ com ―a linguagem artisticamente escrita, a linguagem 

feita literatura, a linguagem a que o artista da palavra conferiu ao mesmo tempo intenção 

de comunicação e tensão de estesia‖, como aquela que ―poderá oferecer, como as demais 

formas de expressão de nível criativo, campo propício à constatação dos substratos 



163 
 

lúdicos portadores de função estética‖ (ÁVILA, 1994, p. 78). A prática antológica 

polarizada pela edição de James Amada é contextualizada por um horizonte crítico-

histórico de valorização da poesia seiscentista como exemplar de prática a trabalhar com 

palavras de modo a liberar toda a sua ―imanência lúdica‖ em criação poética em uma 

―ornamentística da linguagem‖. Os antologistas têm a chance de bracejar contra as 

correntes do tempo ao compartilhar sua experiência de fruição poética como forma de 

modificar a cadeia de recepção de um legado poético. A leitura das seletas gregorianas 

verifica se a recepção gregoriana nas seletas seguintes foi de visão histórica, ou de 

compreensão transistórica para intepretação da poesia, ou de entendimento de 

ressurgimento do barroco. O que há de novo na poesia na Gregório de Matos para 

justificar sua reapresentação reiterada em plenos anos 1970 advém do fato de ser ela a 

linha de força da poesia brasileira, retirada por James Amado (em edição ampla que 

oferece vitalidade à arte de antologismo) da condição de amordaçamento em 

manuscritura pelos rituais de bom tom como os de Spina e Varnhagen.  

 

4.1 Do Códice de James Amado às antologias de difusão  

 

Ao final dos anos 1960, Gregório de Matos é um autor ainda sob a tempestade 

de perseguição destinada a evitar a publicação de sua obra por meio propiciador do 

acesso de amplo público. Os sete volumes organizados por James Amado são 

caracterizados como reunião de um apógrafo intitulado Crônica do viver baiano 

seiscentista com ―toda a obra poética de Gregório de Matos, com muitos inéditos e toda a 

erótica do poeta baiano‖ (AMADO, 1969, p. 3). Os seus textos foram coletados a partir de 

―25 volumes de 17 códices manuscritos dos séculos XVII e XVIII‖ (AMADO, 1969, p. 3). 

As informações são prestadas pela folha de rosto do primeiro volume da coleção de livros 

impressos que apresenta o conjunto da obra gregoriana sem sucumbir à censura. Na linha 

do tempo de difusão da obra do poeta, a edição de James Amado é ponto, em 1969, 

marcado por investimento para reunir a completude do que seja do artista seiscentista.  
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Figura 25 – Frontispício da Editora Janaína para primeira edição do Códice James Amado. 

 

Fonte: James Amado (1969) 

 

A composição verbo-visual faz uma paródia imitativa dos seculares códices, mas já se 

apressa em identificar uma casa publicadora, a Janaína, logo no topo, como aquela que 

―fêz editar‖ o conjunto de livros não assinados pelo autor, mas que foram seus poemas a 

narrativa cotidiana da vida baiana do século XVII, ―feita em verso pelo Doutor 

GREGÓRIO DE MATOS E GUERRA‖. A honradez do título atribuído ao autor 

compositor tem um equivalente na honestidade de seu editor. A crônica seiscentista foi 

―Fielmente copiada de manuscritos anônimos daquele tempo, e disposta com melhor 

pareceu a um curioso de nome JAMES AMADO‖. O frontispício do volume I da coleção 

de obras gregorianas que influenciou todo o fazer antológico voltado ao poeta barroco 

marca a história de leitura da poesia gregoriana por episódio de perseguição intempestiva 
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digno de ser como uma retomada da cena de leitura primeira quando o Estado-Igreja 

proibiam a circulação de tudo quanto fugisse ao intento dirigista e controlador da vida. 

Quando lança a terceira edição, em 1999, de sua coleta de poesias de 

manuscritas, James Amado noticia que os sete volumes, impressos em 1969, já se 

esgotara desde 1972, com três mil coleções, ou seja, vinte e um mil exemplares, 

vendidos. Os milhares de livros da poesia seiscentista fez a obra barroca ser incorporada 

inexoravelmente na cultura brasileira para louvor dos críticos vivos e reacionarismo da 

crítica imobilista. O poeta foi estudado por ensaístas, biógrafos em programas de 

graduação e de pós-graduação do ano de 1970 em diante, com projeção nos 

departamentos latino-americanos de universidade da Europa, dos Estados Unidos. 

Também músicos, cineastas e artistas plásticos realizaram recepção da obra poética 

gregoriana, conforme relata James Amado em nota à terceira edição com acréscimo de 

que: 

 

o poder militar tampouco ficou indiferente à presença do poeta: quando da 

invasão manu militari do Departamento de Cultura da Bahia, as coleções deste 

livro ali depositadas foram apreendidas e destruídas. Não contente, o 

comandante da 6ª Região Militar dirigiu ao governador do estado, um membro 

da Academia Brasileira de Letras, enfático ofício exigindo-lhe que explicasse, 

por escrito e no prazo de 24 horas, as razões do apoio dado (exclusivamente 

através da aquisição de exemplares) a ―uma edição tão subversiva‖ (AMADO, 

1999, p. 5). 

 

Nesse turbulento contexto de atuação do Estado para controle de toda voz potencialmente 

a entoar dissonância frente ao poder instituído, um artista mantém-se a tratar do poeta 

barroco outra vez censurado até onde o braço armado conseguiu atingir sua obra. Em 

resposta de enfrentamento, às vezes explícito, às vezes tácito, a abordagens dedicadas a 

obscurecer o valor do poeta barroco para a literatura brasileira, Haroldo de Campos 

desenvolve os estudos A escrita mefistofélica: paródia e carnavalização no Fausto de 

Goethe publicado em 1980; Poética sincrônica (1975b), publicado pela primeira em 

1969; Texto e história, publicado em 1976; A ruptura dos gêneros na América Latina, 

publicado em 1979, Da razão antropofágica: a Europa sob o signo da devoração (1992), 

texto de 1981; Da tradução como criação e como crítica (1992a), Barroco, neobarroco, 

transbarroco (2004), texto de 2002; Barrocolúdio: transa chim? (2010), publicado em 

1989; A questão gregoriana (2011), texto de 1996 quando foi nomeado como Original e 

revolucionário. Todas as seletas influenciadas pela reunião de poemas realizada por 

James Amado em 1969 contaram com o trabalho crítico de Haroldo de Campos em seu 

contexto como recepção da obra com a qual os editores poderiam dialogar. O ensaísta 

cuida em explicitar valoração à obra gregoriana de maneira a ressaltar sua 
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representatividade para a formação da literatura vernácula em inúmeros textos. O poeta 

parodista-satírico figura na ensaística do poeta-tradutor brasileiro como importante artista 

da ―constante formal que pode caracterizar a produção simbólica em Nossa América‖, 

situada pelo intelectual no ―fundo cultista-conceptista do barroco‖ (CAMPOS, 2010, p. 

215).  

Advindo da copiosa busca de James Amado em manuscritos, o número dedicado 

a Gregório de Matos na coleção Para conhecer melhor, dirigida por Josué Montelo, com 

capa de Vera Duarte, é publicado sob a autoridade de Hélio Pólvora pelas Edições Bloch 

em 1974:  

Capa elaborada por Vera Duarte para antologia Para conhecer melhor Gregório de Matos 

organizada por Hélio Pólvora em 1974 (conforme Figura 5). 

  

 

Figura 26 – Imagens e legenda extraídas da antologia gregoriana de Hélio Pólvora, 1984. 
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Fonte: Pólvora (1974, p. 66)
21

 

 

A seção ―vida‖, da parte dedicada à ―biografia do poeta‖, constrói um retrato da 

cena primeira de leitura-composição da poesia seiscentista a que, por contraste, podem-se 

ligar imagens do interior de igrejas católicas da era da América portuguesa. A iconografia 

estabelecida pela coleção de imagens integrante da seleta convida a adentrar o templo 

fotografado para mostrar que o investimento material do poder religioso estava tanto na 

imponência de torres quanto no luxo dos detalhes decorativos dos prédios religiosos. 

A arquitetura barroca da cena primeira de leitura da poesia gregoriana é motivo 

para elaboração de capa para seleção de poemas publicada pela Bloch em 1974. ―Para 

conhecer melhor Gregório de Matos‖, a publicação apresenta uma ―Biografia‖ do poeta, 

uma ―Bibliografia‖ dedicada à sua obra, uma ―Cronologia‖ de fatos relacionados com sua 

vida, uma ―Cronologia‖ relacionada com seu tempo histórico, uma coleção de 

considerações de ―Crítica‖, voltadas à poesia gregoriana e uma reunião de poemas 

selecionados, ―Antologia‖. Os trinta e cinco poemas reunidos com ―o cuidado de 

reproduzir os vários estilos e temas‖ (―Epigramas‖, ―Sátira‖, poesia ―graciosa‖, ―lírica‖ e 

―sacra‖) são antecedidos por um conjunto de dezoito imagens entremeadas em sequência 

contínua entre o terceiro e o quarto poema de Gregório de Matos. 

A seleta apresenta fotos e desenhos legendados a representar a época seiscentista 

ao leitor. As imagens figuram a recepção impressa da obra do poeta e fazem visualizar a 

Bahia do século XVII e a do século XX ao tempo de lançamento da edição. A sequência 

                                                           
21

 Lê-se, como legenda: ―A igreja da Sé da Bahia (ao alto) e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

(embaixo) constituem magníficos exemplares da arte barroca, autênticos monumentos da arte que dominou 

o período colonial‖. 
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imagética é iniciada por foto da casa onde nasceu o poeta e concluída por foto da Bahia 

dos anos 1970, com legenda sobre a permanência no tempo das marcas arquitetônicas das 

ruas salvadorenhas.  

 

Figura 27 – Imagens e legendas extraídas da antologia gregoriana. 

 

Fonte: Hélio Pólvora (1984, p. 65)
22

 

 

 

Uma iniciativa criativa e singular na ordenação do livro de Hélio Pólvora se 

comparado com a composição dos livros analisados neste estudo é o fato de o poema com 

rima em eco ―Epílogos‖, o terceiro dos selecionados, ser entremeados pela sequência de 

ícones da obra gregoriana da seguinte forma como se mostra a seguir com o início e o 

término. Veja-se o começo: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Transcrição da legenda: Retrato atribuído a Gregório de Matos. O poeta foi precursor, em pleno século 

XVII, do espírito nacional, já que foi o primeiro a focalizar a paisagem humana do Brasil colonial. Seu 

cantar satírico e burlesco, cru e desabusado dos costumes brasileiros granjeou-lhe a alcunha de O boca do 

Inferno. Suma mordacidade fornece quadros muito vivos da vida de Salvador. Em cima, casa do poeta no 

Terreiro de Jesus, Salvador. 
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EPÍLOGOS 

 

Que falta nesta cidade?................Verdade 

Que mais por sua desonra?...........Honra 

Falta mais que se lhe ponha..........Vergonha. 

 

O demo a viver se exponha, 

Por mais que a fama a exalta, 

numa cidade, onde falta 

Verdade, Honra, Vergonha. 

 

Quem a pôs neste socrócio?..........Negócio 

Quem causa tal perdição?.............Ambição 

E o maior desta loucura?...............Usura. 

 

Notável desventura 

de um povo néscio, e sandeu, 

que não sabe, que o perdeu 

Negócio, Ambição, Usura. 

(PÓLVORA, 1974, p. 64) 

 

A sequência de imagens fotográficas, associada ao retrato do artista e à 

ilustração da capa da publicação, insere Gregório de Matos na cena primeira por meio da 

intercalação imagética entre as estrofes do poema em que ―Torna a definir o Poeta os 

maus modos de obrar na governança da Bahia, principalmente naquela universal fome 

que padecia a Cidade‖ (PÓLVORA, 1974, p. 64). Há uma ligação da capa para com os 

demais elementos imagéticos justapostos página a página na composição do objeto 

editorial. 

O poeta de Salvador tem obra em diálogo com o horizonte de expectativa 

esboçado, ensina o antologista, por Juvenal e Horácio, por Góngora e Quevedo, de modo 

a permitir aos leitores indicação necessária à vivência de uma renovação de suas 

percepções do mundo quando mostra o poeta como sintonizado com a luta desses poetas 

quanto ao fato de que cada um ―buscava, à sua maneira, a verdade‖, pois ―procuravam 

compatibilizar os novos conceitos da elevação do homem com a sua condição precária, 

exacerbada nos sofrimentos impostos pelo meio‖, em um contexto em que Gregório de 

Matos ―era homem do seu tempo, no sentido de que estava engajado nesta expedição 

esclarecedora‖ (PÓLVORA, 1974, p. 20). Percebe-se, pois, uma leitura histórica, mas 

facilitadora de uma recepção da arte não como documento de uma época com leitura 

unívoca segundo protocolos cristalizados temporalmente, pois permite aos leitores 

perceberem a contemporaneidade das condições de vida do homem em luta. Está 

entremeado por imagens uma composição exemplar à do jogo permutatório do barroco 

em relações sonoras e sintáticas de ludismo atemporal para além de sua histocidade 

circunscrita ao século XVII em seu temas.  
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O término da sequência imagética, o poema lúcido de ludismo com projeção do 

mundo barroco à posteridade segue com demais estrofes além das seguintes reproduzidas 

tal como no livro antológico, ladeada por foto de rua similar à da ilustração da capa: 

 

Quais são os seus doces objetos?....Pretos 

Tem outros bens mais maciços?.....Mestiços 

Quais destes lhe são mais gratos?...Mulatos. 

 

Dou ao demo os insensatos, 

dou ao demo a gente asnal, 

que estima por cabedal 

Pretos, Mestiços, Mulatos. 

 

Quem faz os círios mesquinhos?...Meirinhos 

Quem faz as farinhas tardas?.........Guardas 

Quem as tem nos aposentos?.........Sargentos 

(PÓLVORA, 1974, p. 65) 

 

Figura 28 – Imagem de ladeira, casarios e igreja de ambiência da Salvador de Gregório de Matos em 

fotografia de 1974 

 
Fonte: Pólvora (1964, p. 64)

23
 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Consta como legenda: ―Nascido na Cidade de Salvador a 20 de dezembro de 1636, Gregório de Matos 

depois de permanecer 43 anos em Portugal retorna a seu torrão em 1679. Ainda hoje podemos apreciar as 

ladeira, casarios, becos e igrejas seculares que nosso poeta conheceu em vida. Infelizmente não encontrol o 

poeta o descenço  que procurava na Bahia‖. 
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Basta ver o encadeamento da relação texto-poema assim sintetizado neste estudo para se 

ver como não arbitrária é a escolha tanto dos poemas como da visualidade da organização 

da amostragem da obra gregoriana editada para difundir massivamente a recolha operada 

por James Amado na atualização da recepção da poesia gregoriana. 

A edição tem unidade em suas partes, pois tanto o Gregório de Matos com nome 

junto ao desenho de fachada de igreja em frente de casas coloniais da capa quanto o poeta 

das fotografias do interior da antologia se coadunam com o poeta dos Epílogos a inquirir 

o que falta à cidade e a responder que é verdade, em uma dinâmica social de justiça 

abusiva remunerada e clérigos agiotas invejosos. A foto da Salvador dos anos 1970 

atualiza a leitura da poesia de Gregório de Matos de modo a permitir leitura renovada de 

crítica às condições sociais baianas-brasileiras para além da de elogio à manutenção do 

status quo do regime de privilégios que se percebe no poema de jogo à moda de 

Quevedo, como esclarecido por nota de Pólvora (1974, p. 67). Em harmonia com isso, a 

―concretização‖ da obra como ―duplo horizonte‖, o ―literário‖ do barroco seiscentista e o 

―mundivivencial‖ da Bahia seiscentista (JAUSS, 1979a, p. 49-50) está na leitura do 

antologista oferecida ao público com a indicação de Gregório de Matos ser o maior 

artífice da transculturação ocorrida no processo de assimilação da América portuguesa 

da cultura artístico-literária advinda à Península Ibérica. O poema permeado por imagens 

dos anos 1970 da primeira capital do Brasil faz ecoar na cidade a verdade de haver 

sistema político injusto, instaurado no poder em época de opressão política ditatorial. 

Com a subcessão A Obra, Pólvora faz considerações em que se poder ver a 

análise do efeito, ―momento condicionado pelo texto‖ (JAUSS, 1979a, p. 49-50), ao 

compartilhar com os leitores a sua recepção. O antologista cita Afrânio Coutinho para 

atribuir ao poeta não na criação de um estilo literário, mas em ser ―brasileiro sob o 

aspecto social de sua obra‖; menciona James Amado para registro de que o escritor 

seiscentista ―fornece da vida na Bahia‖ o que chama de ―quadros vivos, em tintas fores, e 

emoldurados pela caricatura‖ a dinâmica social de cidade multifacetada ocorre em 

Salvador ―em pleno século do barroco em literatura‖, cita outra vez Coutinho 

(PÓLVORA, 1974, p. 17).  

Ao tratar do estilo artístico das artes seiscentistas, o editor da poesia gregoriana 

media a recepção de seus leitores para viver a experiência estética com a poética barroca. 

O leitor é levado a aprender, antes da leitura dos poemas, que  

 

o Barroco tenta a conciliação, a incorporação, a fusão (o fusionismo é a sua 

tendência dominante) do ideal medieval, espiritual, supraterreno, com os novos 

valores que o Renascimento pôs em voga: o humanismo, o gosto das coisas 

terrenas, as satisfações mundanas carnais (PÓLVORA, 1974, p. 19-20).  
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O celetista ensina seus leitores a ler Gregório de Matos com base no ensaísta baiano autor 

de Do barroco ao rococó (COUTINHO, 1968) sobre a mestiçagem como marca da 

cultura brasileira já presente na poesia gregoriana e que perdura até o tempo de recepção 

antológica da poesia seiscentista. Nomes como Segismundo Spina, Sílvio Romero e 

Francisco de Varnhagen estão na seção ―Fontes para estudo de Gregório de Matos‖; 

assim como Araripe Júnior, James Amado e José Veríssimo têm citações no conjunto de 

notas da seção ―Crítica‖; mas o dos irmãos Campos inexiste na antologia, embora fossem 

salutares suas vozes tanto para contextualização da seleta quanto para orientar futuros 

juízos de valor dos leitores frente aos poemas, a fim de melhor estudar a poesia 

gregoriana assim como para promover um juízo de valor crítico a partir da linha de 

depoimentos sobre os poemas barrocos. 

Participante da difusão do poeta seiscentista, a seleta de Fritz Teixeira de Salles 

(1975) é ponto importante da linha cronológica de leituras antológicas da poesia 

gregoriana pela densidade e perspectiva de estudo que a compõe. A editora Interlivros 

apresenta ao público a abordagem de poesia e protesto em Gregório de Matos com 

representação de face humana mais inventiva do que mimética, conforme pode ser visto 

na figura 6.  
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Figura 29 – Capa de Cláudio Martins para antologia Poesia e protesto em Gregório de Matos publicada 

editora Interlivros, 1975. 

 

Fonte: Salles (1975) 

 

O emudecimento simbolizado na face em contraste com a informação veiculada por 

―protesto‖ faz o texto verbo-visual potencialmente ser interpretado não como signo de um 

calar-se espontâneo mas como uma impossibilidade mesmo de prenunciar-se. Há a 

representação semiótica do calar-se de Gregório de Matos em seu tempo de elaboração 

poética promovido pelo sistema oficial de publicação. Há, também, a representação de 

uma passagem do silenciar ao pronunciar-se por via do estudo de seu protestar segundo 

levantado por Fritz Teixeira de Salles (1975). Essas possíveis conotações históricas da 

capa coexistem com a relação com o presente de leitura que o público pode fazer quanto 

ao resgate do protesto de Gregório de Matos em quebra do silenciamento imposto 

ditatorialmente. O livro, já desde a sua capa, pode ser tomado como para dar fôlego às 

vozes de protesto silenciadas nos anos 1970. O desenho de face humana pode ser 

considerado a representação do poeta ou ainda simbolizar os homens emudecidos nos 

anos 1970. Nomeado em cor verde e enquadrado em negras linhas, o Gregório de Matos 

representado é poeta cuja poesia está ligada a protesto em tempos de quebra do direito de 

expressão efetivada por ocasião dos Atos Institucionais estabelecidos para garantia da 

continuidade do antidemocrático Estado brasileiro dos anos 1970. A mutilação da face da 



174 
 

capa é metonímia de uma sociedade com direito de expressão usurpado pela opressão da 

violência instituída. Salles traz Gregório de Matos para falar em seu lugar a fim de 

protestar ou põe o poeta como protestador em lugar da sociedade dos anos de chumbo da 

ditadura. Essas possibilidades e os demais elementos da antologia (os outros peritextos e 

os poemas) podem confirmar ou negar aos leitores essa assertiva. Por certo, a 

ambiguidade, não da gestalt do projeto semiótico, mas da polissemia de suas 

possibilidades de geração de signos foi salutar para burlar a censura do uso ideológico do 

nome Gregório de Matos realizado na antologia. 

A quarta capa é assinada por Libério Neves que pontua o fato de Salles haver 

realizado pesquisa com representatividade nos estudos sobre o ―primeiro grande poeta 

que se registra na história da literatura‖. Além de situar o poeta no cânone como um 

fundador, pontua os tópicos desenvolvidos nos capítulos sobre ―vida, barroquismo, 

influências e fontes, imagens, formas e conteúdo sociológico nos textos gregorianos‖ 

antes de dedicar o livro, em especial, a ―estudantes de literatura‖. O Prefácio assinado por 

Luís Corrêa de Araújo sintetiza os capítulos de introdução à leitura dos poemas enquanto 

o prefaciador expõe sua recepção da obra gregoriana em termos de ser uso da palavra 

como ―arma contundente‖ de um ―importante poeta‖ de quem a crítica tem buscado 

―redimensionar a imagem do homem rebelde e dissoluto‖ em estudos esparsos em 

atenção ao ―lugar histórico, sociológico ou linguístico‖ do artista seiscentista. Araújo 

situa a pesquisa de Salles ―no estado atual de desenvolvimento e evolução dos estudos 

literários‖ em que o ―comportamento exegético‖ do antologista de buscar ―o estatuto 

tipológico e o caráter revolucionário imanente‖ ao texto gregoriano é salutar.  

A atualidade da antologia elogiada quando de sua publicação segundo seu 

prefácio tem um caráter transitório por essência, mesmo com o valor declarado de ―a 

exegese aqui empreendida procura a objetividade possível na perquirição do mundo 

poético barroco‖ e se fundamentar na angústia existencial resultante das dualidades de 

erotismo e misticismo, ora por conformidade estilística, ora pela investida ideológica 

típicas da poesia seiscentista. Por pensar a poesia gregoriana à luz do barroco, o 

antologista escapa de ―uma ingênua ‗maneira de ser‘ do artista, enquanto postula a 

existência primordial do satírico e do obsceno, introduzindo aí o elemento subjetivo de 

objeção e abjeção‖. Segundo Araújo, Salles escapa ao psicologismo ao apresentar as 

faces ―cultista, conceptista, realista, popular‖ do poeta baiano. Salles é situado como 

atualizador da leitura do poeta barroco ao apresentá-lo como profanador de modelos, 

como ―inteligência armada em conflitos e desafios‖, como, por fim, ―o precursor, 

inclusive, das soluções mais avançadas da poética contemporânea‖ dos anos 1970.  
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Antes dos onze capítulos de estudo da poesia e do protesto, uma nota biográfica 

de Gregório de Matos é apresentada sob o título A vida do poeta. O antologista aproxima 

o tempo de elaboração da poesia com o seu momento de leitura quando afirma ser o poeta 

―um desafio aos modelos institucionais de seu tempo, como está sendo hoje um desafio 

lançado à nossa crítica‖, antes de enumerar os cargos da carreira jurídica e indicar para os 

leitores o fato de o antologista escrever no ―primeiro semestre do ano de 1973‖ com o 

conhecimento de que ―permanece na estaca zero‖ a pesquisa sobre o poeta em Portugal. 

Salles pontua a ida para Angola e morte em Recife antes de indicar que ―suas primeiras 

realizações já foram publicadas em 1829, em antologia organizada por Januário da Cunha 

Barbosa‖, que a crítica tem dado pouca atenção à poesia gregoriana, considerando a 

edição de James Amado  a mais completa reunião poética de um artista ainda sem uma 

edição crítica. O autor conclui a nota biográfica com indicação do objetivo a servir para 

dar unidade aos capítulos seguintes: ―nosso objetivo neste trabalho visou à feição 

estético-literária da realização poética de G. M., constituindo apenas um princípio do que 

se pretende continuar no futuro‖ (SALLES, 1975, p. 15-16). 

 No Capítulo I, A controvérsia Gregório de Matos, redigido como o estado da 

arte dos estudos gregorianos, o antologista registra a recepção da obra como um 

precedente para a concretização exegética realizada quando do desenvolvimento dos 

capítulos X e XI. O denominado Códice Varnhagen é fonte geradora de poemas para o 

Florilégio de Varnhagen (1850), o Parnaso de Barbosa (1831) e os Parnasos de Pereira 

da Silva (1843) e de Moraes (1885). James Amado estuda dezenove códices, dezessete do 

Brasil, um guardado Washington, dois em Portugal. Salles explicita sua recepção da 

poesia gregoriana para depois elencar outras vozes de crítica ao poeta. O antologista 

explicita algumas reservas à edição de James Amado sobre haver incluído ou excluído 

poemas, assim como em relação à ordenação dos livros. O editor se posiciona sobre a 

poética gregoriana: 

 

seu verso é cerne e sangue de um determinado tempo histórico, da realidade 

viva desta época; sua dicção poética será sempre matriz e gênese da nossa 

modernidade, porquanto representa a transição do culteranismo de Góngora, 

Quevedo, Rodrigues Lobo, Soror Violante do Céu, Jerônimo Baía ou Francisco 

Vasconcelos, de Botelho de Oliveira ou Itaparica – para o linguajar popular 

que, pela primeira vez, se faz texto e expressão estética de um povo na sua 

vivência histórica, seu devir contextual, seu sofrer e galhofar nas ondas da 

realidade. Como introdutor dos falares e modismos do povo na expressividade 

brasileira, há íntima relação entre sua obra e o modernismo; sua poética, é 

aquela de Mário e Oswald de Andrade. Gregório pode, até mesmo, em certo 

sentido, ser considerado o precursor do antropofagismo oswaldiano (SALLES, 

1975, p. 19). 
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Percebe-se, no discurso do antologista, a noção de Barroco como perenidade em 

harmonia crítica com Augusto de Campos (1978), em 1976, em Da América que existe: 

Gregório de Matos. O anticrítico promove semelhante aproximação entre Gregório de 

Matos e Oswald de Andrade com informação para se posicionar sobre a formação da 

literatura brasileira. A seleta dos anos 1970 está em sintonia com a crítica vanguardista, 

por isso seu discurso é atualizado frente ao horizonte de recepção crítica da poesia 

gregoriana. 

O antologista explora a potencialidade de uma antologia para problematizar a 

relação autor-obra-cânone quando situa o poeta barroco como prosseguidor de tradição 

poética com ruptura que o torna também fundador. Gregório de Matos está na origem da 

cultura brasileira como um ―modelo dinâmico da práxis satírica tradicional do escritor 

brasileiro, como um poeta originador poéticas com pontos de contato com várias criações 

atuais em 1975 (SALLES, 1975, p. 18). Outra vez a antologia está sintonizada com o 

discurso vanguardista dedicado ao poeta seiscentista quando se observa novamente 

Augusto de Campos (1978) em Da América que existe: Gregório de Matos: 

 

Sem a boca do inferno do nosso primeiro antropófago, esse baiano e 

estrangeiro que deglute e vomita o barroco europeu e o retempera na mulatália 

e no sincretismo tropical, não há formação — por mais bem intencionada— 

que informe o que há de vivo por trás dessa coisa engraçada chamada literatura 

brasileira (CAMPOS, 1978, p. 97).  

 

Salles demonstra mesma compreensão de campos ao tentar ampliar a compreensão do 

poeta barroco. O estudioso (SALLES, 1975, p. 19-20), então, cita Houaiss  para tratar do 

problema autenticidade dos poemas gregorianos, e defende estudo dos códices para 

expurgo do que não seja autenticamente de Gregório de Matos; cita James Amado e 

aponta imperfeições na cronologia dos poemas em seu códice. O celetista apregoa haver 

três direções da poética gregoriana sem que haja estudo ainda com essa premissa de 

serem elas a cultista, a conceptista e a popular. A crítica do século XIX é mencionada 

pelo editor com citação dos nomes de Sílvio Romero, Araripe Júnior, José Veríssimo, em 

diálogo com a edição de James Amado e Afrânio Peixoto. O livro destinado a estudantes 

de poesia conclui o capítulo I com um Projeto Crítico G. M., um roteiro com pontos a ser 

adotados para investigações da obra barroca provocado pela publicação dos volumes 

poéticos pela editora Janaína. Categorizar os textos em um grupo de considerado elevado 

valor estético e outro de caráter circunstancial e repentista; empreender levantamento da 

linguagem e da etimologia do acervo gregoriano (como o iniciado por Spina em sua 
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antologia de 1946, indicada por Salles); estudar a morfologia das palavras usadas para 

compor os poemas são propostas integrantes do programa crítico concebido em 1975. 

Em relação coesiva unitária, os capítulos complementam a capa sobre a ―poesia 

em Gregório de Matos‖ enquanto encaminham para entender ―protesto‖. Os dados 

discutidos em cada um dos capítulos complementam-se mutuamente de I a IX, sendo os 

IV e V diretamente ligados com a fruição da obra consoante permita a experiência de 

poiesis. Tudo encaminha para a concretização exegética instaurada nas duas unidades 

anteriores aos poemas oferecidos ao público para fazer ver como o mundo e a linguagem 

se imbricam na poesia de protesto do barroco. 

No Capítulo X, Substância Ideológica do Protesto Gregoriano I, Salles (1975, p. 

29-42) apresenta a gênese da controvérsia crítica em torno de Gregório de Matos. A raiz 

histórica da disputa sobre o valor da poesia do barroco está na passagem da vinculação à 

tradição retórica e hermenêutica para a sociologia em estudo literário com resultantes 

pressupostos deturpados à medida que se consolidou. Para o antologista, os grandes 

contribuidores para a compreensão da literatura que foram Sílvio Romero, Araripe Júnior 

e José Veríssimo, que tiveram seus conceitos deformados em formulações ideológicas ―e, 

posteriormente, generalizados e estratificados como valores estáticos permanentes dentro 

do sistema concepcional dos grupos intelectuais brasileiros atuais ainda ligados ao século 

XIX‖ em 1975. O estudo mostra dois dogmas desse desdobramento histórico implicados 

na crítica ao barroco: ―o verismo referencial mimético‖ e a ―estruturação psicológica do 

personagem (o tipicismo)‖, dos quais nasce um ―catálogo do bom gosto que representa 

(ainda hoje) a codificação estética da nossa literatura‖.  

O bom gosto literário está em representar o status quo na reafirmação da classe 

oligárquica que proclamou a República, marcada pelo bacharelismo, criadora do 

ensaísmo, fundadora da Academia Brasileira de Letras. A crítica advinda dessa origem 

não aceitou nem poderia aceitar Gregório de Matos, com sua obra cuja substância é o 

―ataque polêmico‖, uma ―poesia de combate‖ cujo fulcro ―é o grotesco da condição 

humana visto como predicado do Status‖ (SALLES, 1975, p. 132). O antologista 

constitui uma descrição do poeta como alguém que ―não respeita os escalões e padrões 

sociais‖, como alguém detentor da virtude de ser criador estético, com ―insubmissão e 

talento integrados no texto‖, com vida ―grande e bela‖, excluído por críticos por não 

terem ―conhecimento completo de sua obra‖. Para Salles, ―o texto de Gregório de Matos 

é uma revelação da coragem humana, esto de uma consciência que se quer limpa mas não 

se vê limpa‖; ―devemos pesquisar nesta obra seu ludismo, sua angústia existencial, sua 

contradição densa e crua entre o espírito e a matéria, a escolástica medieval e a 
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renascença‖. O poeta ―descobre o acontecer das coisas e se descobre escrevendo‖, com 

―uma batalha do ser que não conseguiu se definir entre o escritor e o homem, a 

inteligência e a realidade, a fé religiosa e a razão‖. Os dados são suficientes para revelar 

como o antologista constrói uma noção de autoria para a poesia barroca com a nota de 

apologia como forma de contrapor a ideologia academicista excludente com ideologia 

idealizante exaltadora de um poeta e uma época em que sua vida e sua obra ainda 

estavam por ser sistematicamente estudadas. O substancial do protesto na poesia 

gregoriana está em não se subordinar a ditames de seu tempo de escritor e em não se 

coadunar com padrões estabelecidos ao tempo de formação da crítica literária brasileira. 

O primeiro capítulo de direta complementaridade do tema-título da antologia 

anunciado na capa quanto ao ―protesto‖ na poesia de Gregório de Matos busca mostrar o 

que há de substancial disso por meio da representação de um autor. O antologista afirma 

haver indicação de que o escritor ―não estava isolado, mas inserido em um grupo de 

poetas, sermonistas e mesmo homens do poder e seus parentes‖ (SALLES, 1975, p. 139). 

O poeta é o iniciador de uma linha de ―protesto‖ e ―desajustamento diante do modelo 

institucional e cultural imposto de fora para dentro‖ por meio de ―conhecimento menos 

alienado‖ do meio onde vive. O editor prossegue com a constituição de uma trajetória 

dramática para o poeta como ―primeiro dessacralizador do texto literário no Brasil‖, ―o 

primeiro grito contra o hábito bisonho e semicolonial de se santificar o comum, de se 

sublinhar o banal, de se sacralizar o pífio‖.  

Se a história de leitura e pesquisa da poesia gregoriana prosseguir com a 

confirmação de que é de uma coletividade o fazer poético coletado em códices em que se 

misturam poemas da pena de Gregório de Matos com textos da escritura de inúmeros 

outros homens e mulheres de modo inseparavelmente imbricado, também há de 

prosseguir reconhecendo a participação de um autor nessa dinâmica. Com ideia de um 

fazer coletivo no contexto autoral do poeta, Salles toma partido de modo eficaz para 

evitar o ostracismo do espólio barroco brasileiro. A valorização da leitura da obra de 

modo algum implica a desvalorização da figura histórica do autor, por isso, mesmo com 

marca romântica de autoria com psicologia implicada na obra segundo as leituras 

antológicas, mesmo passível de ajustes para maior precisão crítica, um discurso como o 

de Salles é força propulsora para um debate sobre a questão gregoriana quanto à validade 

científica ou quanto ao mero folclorismo de haver existido um poeta nomeado Gregório 

de Matos. Ainda em 1996, quando Haroldo de Campos escreve Original e 
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revolucionário
24

 em contra-tese à abordagem de Adolfo Hansen, era necessário discutir, 

publicamente em jornal foi o debate, o fato de haver existido um escritor capaz de legar 

fazer poético de criação do novo sobre os protocolos de regramento do fazer poético na 

cultura da era colonial brasileira. 

Nesses âmbitos da originalidade e da revolução da poesia de Gregório de Matos, 

os anos 1970 já tinham um discurso no antologismo. O protesto gregoriano ocorre no 

âmbito da poesia, pois quebrou a convenção vocabular, ferida ―ao longo de toda sua obra, 

de forma funda e consciente‖ (SALLES, 1975, p. 141). Segundo o antologista, o poeta 

―fez do palavrão uma ferramenta de combate, dura e aguda ferramenta-linguagem 

perfurando a opressão‖ (SALLES, 1975, p. 141). As considerações crítica prestam-se a 

orientar a leitura de 25 poemas ao todo, mas somente os três últimos são de ―protesto‖, 

pode-se dizer, satíricos. Como não há entre eles algum com palavras de baixo calão 

propriamente dita, talvez o que se chame de ―palavrão‖ pode indicado nos versos 

retirados do texto de didascália DEDICATÓRIOA ESTRAVAGANTE QUE O POETA 

FAZ DESTAS OBRAS AO MESMO GOVERNADOR SATIRIZADO:  

 

Vós, cabra dos colchões, 

Que estoqueando-lhe os lombos, 

Sois fisgador de lombrigas 

nas alagoas do olho: 

A vós, vaca sempiterna 

cozida, assada, e de molho 

Boi sempre, Galinha nunca 

in secula sulorum: 

(SALLES, 1975, p. 189) 

 

Os versos são os mais agressivos de todos os escolhidos para a edição da Interlivros, 

compostos como são com cadeia de sugestões criativas referentes a vivências da 

autoridade satirizada e com paródia da cultura católica no exagero de prever a condição 

de animalesca pelos séculos dos séculos. O poeta está no barroco, no século XVII da 

contrarreforma, mas rasga o horizonte de expectativa para ampliá-lo ao realizar 

elaboração poética com caráter dessacralizador situado ―ao nível da destruição do cânone 

da época‖ como um fundador de uma ―poética da irreverência nacional‖. Os versos, e 

talvez nenhum outro mais, ilustram patentemente as afirmações do estudo antológico. 

Para Salles, o autor Gregório de Matos cria ―o primeiro texto de realismo crítico da 

                                                           
24

 O artigo foi originalmente uma palestra proferida em 12 de dezembro de 1966 com o título Repensando a 

questão gregoriana. O texoto foi republicado no jornal Folha de S. Paulo, no caderno Mais!, em 2 de 

outubro de 1996, republicado na edição de O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira, de 

2011. Sua origem está no livro Gregório de Mattos: o poeta renasce a cada ano, organizado em 2000 por 

Fernando da Rocha Peres para a editora da Universidade Federal da Bahia que o incluiu com o título 

Gregório de Matos: originalidade e ideologia. 
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literatura nacional‖ com inventividade que tem ressonância na poesia de João Cabral de 

Melo Neto em fazer poema com palavra considerada não poética.  

Em Salles, reitere-se, está uma visada sobre o barroco como arte cujos 

procedimentos perduram no tempo
25

. A seleta dos anos 1970 tem amena participação na 

quebra com a realidade de recepção comentada por Augusto de Campos sobre ―a reclusão 

a que foram submetidos durante séculos as obras poéticas que, pelo enfoque do amor ou 

do humor, tematizam a sexualidade, faz da sua liberação a descoberta de uma área 

semântica fértil e criativa‖ (CAMPOS, 1988, p. 118). Descontada alguma pressão 

contrastante com cogitável desejo do antologista advinda de editores ou do Estado, se não 

a face mais marcante desse Gregório de Matos de Augusto de Campos ao menos poderia 

haver ganho os leitores da antologia, por meio do diálogo do antologista com os irmãos 

Campos, uma revelação a mais além das fornecidas pelo estudo formal-estrutural dos 

poemas. A deixa de Salles (1975) sobre o poeta de Morte e Vida Severina poderia 

auxiliar mais ainda a perenidade do barroco posto estarem em evidência escritores como 

João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa. A tradição Hispano-barroca da poesia de 

João Cabral (IVAN DA SILVA, 2013) poderia ter seu início de apresentação na 

antologia pelo que evidencia seu autor, mas o escritor teve de esperar por um concerto 

barroco do século XXI para a crítica à sua obra revelar sistematizadamente um ―poeta de 

essência barroca, por sua ligação profunda com o idioma espanhol‖, um poeta de ―culto à 

forma de expressão‖ para ―construção de modelo arquitetônico, de construção barroca, de 

poesia pura, inlectualizada cujo paradigma é a tradição gongorina‖, conforme entende 

Francisco Ivan que João Cabral, ―através do idioma de Góngora, compreendeu o barroco‖ 

(IVAN DA SILVA, 2013, p. 77-81).  

Se Salles houvesse travado diálogo direto com Haroldo de Campos para além do 

fato de discutir Gregório de Matos com leitura de Linguística e Poética de Roman 

Jakobson (2007), referência fundamental para a compreensão sincrônica de poesia da 

crítica de Haroldo de Campos, haveria a chance de os leitores dos anos 1970 já 

vislumbrarem mais o João Cabral barroco de Francisco Ivan da Silva, do barroquismo de 

flores e fezes da poesia lírica de dureza de pedra, do utopismo da marcha humana de 

morte e vida. Diga-se isso para fechar provisoriamente essa crítica à antologia por refletir 
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 ―Existem sem dúvida, ao longo do processo de formação da nossa literatura, duas linhas e tendência, uma 

representando o espírito crítico, a outra o espírito de conciliação; uma tendendo para o clássico (apolínea), 

outra barroca (dionisíaca). Pertenceria a esta última a tendência de escritores como Basílio da Gama, Silva 

Alvarenga, Cruz e Sousa, Sousândrade, Mário e Oswald de Andrade, Bopp, Drummond (apesar das 

ressonâncias clássicas deste). Gregório de Matos seria o início da linha da consciência crítica, a inquietação 

dionisíaca e barroca, o protesto e o desajustamento diante do modelo institucional e cultural imposto de 

fora para dentro‖ (SALLES, 1975, p. 139). 
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minusculamente o protesto estudado nos paratextos e anunciado na capa. James Amado 

permitiu acessar, além do parodismo mordaz de Oswald de Andrade, os temas de amor e 

humor no trato da sexualidade sempre em Gregório de Matos como em voz de protesto. 

A busca por sincronia da poesia gregoriana com artistas sincrônicos como João Cabral: 

eis uma solução para ir além da forma e tratar da tradição na poesia de Gregório de Matos 

se houve coação circunstancial para a antologia refletir tão pouco o protesto prometido na 

capa. 

Última observação ainda sobre a historicidade na abordagem de Salles, diga-se 

que ele concretiza leitura de poemas para compreender a obra gregoriana em termos de 

categorias políticas de esquerda e de direita, com o poeta sendo entendido como um 

defensor de suposta classe intermediária, ou seja, média. Sobre isso, o antologista se 

antecipa à possível refutação, ―poderá se inadequada a classificação de padrões 

conceituais típicos dos grupos intermediários a escritor do Século XVII baiano, quando a 

sociedade se polarizava nos dois níveis: senhor de engenho e escravos‖; para alegar que 

―já se constituíra, no meado do século, uma camada formada por bacharéis, juízes, 

comerciantes, meirinhos, artífices, funcionários, almocáteis, escrivães e, principalmente, 

pela imensa quantidade de prelados e clérigos‖ (SALLES, 1975, p. 149). O antologista 

começa com uma leitura histórica, passa para uma visada na perenidade no barroco, mas 

recai no anacronismo transistórico de pensar a poesia sociologicamente a partir de 

categorias do momento de leitura, não de composição.  

Parece mesmo difícil obter a síntese história-perenidade na abordagem ao 

barroco como a implementada na concatenação discursiva dos elementos composicionais 

da Antologia Hispano-Brasileira (IVAN DA SILVA, 2014). Na seleta de 1975 não 

ocorreu a reimpressão do poema sobre a Triste Bahia, texto ―gravado e cantado por 

Caetano Veloso, em um Long Play lançado na década de 70, Transa‖, que ―evoca a visão 

do Poeta e do Artista, inclinados ao pessimismo frente à sua Cidade Natal‖ (IVAN DA 

SILVA, 2013, p. 284). Para exemplificar uma leitura propiciada pelo livro, mesmo sem a 

nota de protesto de Caetano Veloso no Brasil-Bahia de 1972, ouça-se o canto de nota 

camoniana anunciado pela didascália PRETENDE O POETA CONSOLAR O 

EXCESSIVO SENTIMENTO DE VASCO DE SOUZA COM ESTE...: 
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Sôbolos rios, sôbolas torrentes 

De Babilônia o Povo ali oprimido 

Cantava ausente, triste, e afligido 

Memórias de Sião, que tem presentes. 

 

Sôbolas do Caípe águas correntes 

Um peito melancólico, e sentido 

Um anjo chora em cinzas reduzido, 

Que são bens reputados sobre ausentes. 

 

Para que é mais idade, ou mais um ano, 

Em quem por privilégio, e natureza 

Nasceu flor, a quem um sol faz tanto dano? 

 

Vossa prudência pois em tal dureza 

Não sinta a dor, e tome o desengano 

Que um dia é eternidade da beleza 

(SALLES, 1975, p. 162) 

 

A imagem de uma voz que canta sobre não poder cantar como de quem protesta mesmo 

quando não deveria ter boca para fazê-lo faz o poema ser recordação da imagem da capa. 

O soneto gregoriano é uma exortação a alguém em dor enlutada pela perda de um objeto 

amado para que fuja de entregar-se ao eterno sentir melancólico da ausência, do vazio 

passível de tornar-se fonte de dor de razão indeterminada. Paralela aos motivos poéticos 

tipicamente barrocos de remissão à natureza, de referência ao sol, do sentimento de 

transitoriedade da vida, do sentimento de desengano está a paródia bíblica de salmo 

transparentemente presente no poema. A dualidade do texto em ser ao mesmo tempo uma 

homenagem em exortação a alguém e uma tessitura construída com matéria bíblico-

religiosa faz dele um exemplar caso para se atestar a impossibilidade de divisão estanque 

da obra gregoriana em categorias como poesia religiosa e poesia encomiástica. O Salmo 

bíblico é uma recordação das consequências dos ataques e da vitória inimiga de incursão 

empreendida contra o povo adorador de Iahweh, o Senhor Deus de Davi. A divindade, nos 

relatos bíblicos precedentes às composições do livro dos Salmos, por vezes, leva o povo 

de Israel à vitória; por vezes, deixa-o lançado à própria sorte, conforme seja ou não fiel às 

determinações divinas. O texto é exemplo do que apresenta Campos (2010, p. 27) sobre 

as formas literárias da Bíblia, sobre o fato de ―a poesia bíblica está baseada num ‗ritmo 

livre‘ [...], corroborado por paralelismos no plano sintático e semântico‖, em estudo 

integrante de O segundo arco-íris branco. 

O antologismo permite não somente uma crítica sincrônica mas também faz 

conviver textos de épocas diversas em mesmo momento. Tanto o poema gregoriano 

quanto o Camoniano a seguir são elaborados em canto paralelo ao salmo bíblico em um 

tom de quem conhece as notas de lutuosa perda de um objeto de amor. O texto 

camoniano, além disso, se apropria das referências a águas, a rios para tematizar o estado 
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humano de tristeza; além de desenvolver jogos antitéticos ao apresentar os opostos 

acordar-sonhar, bem-mágoa, danos-esperanças, bem-tristeza. O soneto barroco de caráter 

camoniano é também de releitura bíblica em retomada da poesia do artista neobarroco 

Haroldo de Campos. Veja-se justaposição dos artistas sincrônicos: 

Quadro 3 – Justaposição de texto bíblico com os dos artistas Camões e Haroldo de Campos 

SALMO 137 (136) 

Canto do exilado 

 

À beira dos canais de Babilônia 

nos sentamos, e choramos 

com saudades de Sião; 

nos salgueiros que ali estavam 

penduramos nossas harpas. 

 

Lá, os que nos exilaram 

pediam canções, 

nossos raptores queriam alegria: 

―Cantai-nos um canto de Sião‖! 

 

Como poderíamos cantar  

um canto de Iahweh 

numa terra estrangeira? 

Se eu me esquecer de ti, 

Jerusalém, 

Que me seque a minha mão 

direita! 

 

Que me cole a língua ao paladar 

caso eu não me lembre de ti, 

caso eu não eleve Jerusalém  

ao topo da minha alegria! 

 

Iahweh, relembra 

o dia de Jerusalém 

aos filhos de Edom, 

quando diziam: ―Arrasai-a! 

Arrasai-a até os alicerces!‖ 

 

Ó devastadora filha de Babel, 

feliz quem devolver a ti 

o mal que nos fizeste! 

Feliz quem agarrar e esmagar 

teus nenês contra a rocha! 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM. OS 

SALMOS. 137 (136)) 

 

Sôbolos rios que vão 

Por Babilônia, me achei, 

Onde sentado chorei 

As lembranças de Sião 

E quanto nela passei. 

 

Ali, o rio corrente 

De meus olhos foi manado; 

E, tudo bem comparado, 

Babilônia ao mal presente, 

Sião ao tempo passado. 

 

Ali, lembranças contentes 

Na alma se representaram; 

E minhas cousas ausentes 

Se fizeram tão presentes, 

Como se nunca passaram. 

 

Ali, depois de acordado, 

Co'o rosto banhado em 

água, 

Deste sonho imaginado, 

Vi que todo o bem 

passado, 

Não é gosto, mas é mágoa. 

 

E vi que todos os danos 

Se causavam das 

mudanças 

E as mudanças dos anos; 

Onde vi quantos enganos 

Faz o tempo às esperanças. 

(CAMÕES, 1997, p. 53)  

 

SUPER FLUMINA BABYLONIS 

 

Animei as estátuas, Babilônia, 

Para dançar diante de ti. 

  

Ei-las que vão com seu cortejo de 

cabelos, 

seus jardins de borboletas, 

onde há flores maiores que a cabeça de 

um homem, 

e os arbustos imitam o perfil dos 

dragões 

 

Desselei as fontes, Babilônia, 

Para os teus ouvidos. 

 

Música que os filtros do outono não 

coaram, 

voz que as fábulas entre si porfiam 

como se a cantar. 

 

Convoquei os signos, os perfumes, as 

bem-aventuranças e os licores 

 

E tu jazes 

pesada de ídolos e de argila. 

E teus mendigos uivam,  

teus reis caçam e guerreiam, 

e tuas jovens crescem, prostituem-se e 

morrem. 

 

Feliz, ó Babilônia, quem te atravesse os 

cimos 

e rompa tuas grinaldas com vinagre e 

fel. 

Feliz quem te incendeie à raiz do 

dialetos 

e sangre tua velha rosa cuneiforme de 

incestos e de crimes, 

fazendo arrefecer, em cubas de lentisco, 

a pele dos teus mortos, 

para as mudas pirâmides erguidas com 

as inscrições rituais. 

(CAMPOS, 2008, p. 24-25)
26

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tanto quanto o barroco, o neobarroco exige a leitura bíblica como condição 

necessária para desvelar as diversas camadas da tessitura textual. O poeta não se curva 

                                                           
26

 O texto integra o livro Auto do possesso, de 1949, foi reeditado em 1976 no percurso textual do poeta 

celebrado no Xadrez de Estrelas, com poemas de 1949 a 1974, cuja primeira edição é de 1946.  
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diante das estátuas erguidas pelas Babilônias ao longo da história. Mesmo sob o risco de 

ser lançado às fornalhas de fogo ardente do cárcere, da tortura, mesmo sob o perigo de ser 

lançado às correntes fluviais do exílio imposto pelos reis da Babilônia de seu tempo, o 

poeta escracha a idolatria de seus opressores, anima seus ídolos para dançar perante eles e 

não se curva. O poeta sempre, por ironia ou sadismo, ―dessela‖ as fontes da verdade para 

os ouvidos da Babilônia, mas soa criptografado para seus olhos não poderem ler. Quando 

o mundo desaba como folhas outonais, a música do poeta escapa aos filtros, a censura 

não coa as palavras do poeta, cuja voz traz fábulas capazes de porfiar como se a cantar. 

Ah! Mas, diante dos perfumes, das bem-aventuranças e dos licores do poeta, os falsos 

poetas só têm dissabores, pois, assim como os profetas da Babilônia, não sentem, não 

sabem, não saboreiam as dádivas do legítimo poeta. Os babilônicos e os fracos francos 

detratores jazem pesada de ídolos e de argila. Uivam, guerreiam, prostituem-se e morrem 

com o tempo, sem saber ler as palavras do poeta. Nos idos de 1970, o canto enlutado às 

margens dos rios da Babilônia ganha conotações de poesia e protesto na seleta de Salles 

(1975) que poderia haver sido explicitada em sua cadeia de relações para a fruição dos 

leitores.  

Há antologias cuja motivação é a difusão da obra gregoriana para leitores em 

geral como ocorre com as coleções de bolso. A editora L&PM, com a Coleção L&PM 

POCKET, em 2011, remete o público leitor à cena primeira de circulação da obra de 

Gregório de Matos de forma a, mais ainda, investir na instauração da imagem de 

demonização do autor seiscentista se comparada sua configuração com as das capas com 

reprodução da suposta face do poeta na coleção ―Rebeldes e malditos‖ em 1985. Pode-se 

perceber uma sequência de modificações nos projetos visuais: 
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Quadro 4 – Quadro comparativo entre as capas de obras de Gregório de Matos (1985, 1985, 2011) pela 

L&PM 

 

 
Capa da antologia gregoriana da 

Coleção Rebeldes e Malditos 

 

 

 
Capa de edição da antologia 

gregoriana na coleção L&PM 

POCKET, 

 

 

 

 
Capa da edição de 2011 com 

design dos editores da 

L&PM para relançamento de 

antologia originalmente 

publicada em 1985. 

Fonte: Autoria própria 

 

O projeto verbo-visual da L&PM evidencia a constituição de uma reserva de 

imaginário com a nota conotativa de uma experiência repassada pelos editores ao público 

e que perpassa séculos pela crítica em torno da obra gregoriana. O trabalho editorial não 

só não abriu mão da imagem de poeta infernalmente maldito como também aprimorou a 

força de comunicação imediata da linguagem visual para instaurar essa prerrogativa 

diante do público, conforme se percebe pela orientação de grid seguida pelas capas. O 

conjunto imagético-verbal de associação de elementos icônicos em conjunção de efeito 

simbólico pelo valor de signo que suas figuras adquirem para representar uma realidade 

de vida-obra do poeta instaura, para julgamento dos leitores, uma construção imaginária 

para o poeta Gregório de Matos.  
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Figura 30 – Capa da edição de 2011 com design dos editores da L&PM para relançamento de antologia 

originalmente publicada em 1985. 

 
Fonte: Barros (2011) 

 

A antologia organizada por Higino Barros em 1985 é reapresentada ao público em 2011 

por capa digna de reflexão sobre o autor mentalmente constituível pelo público para os 

textos reunidos. O nome ―Gregório de Matos‖ encontra-se impresso no alto da capa com 

letras brancas em relação de frente-fundo com tarja preta e com emprego de letra de 

modelo tipicamente similar aos empregados na iconografia de inscrições relacionadas a 

misticismo, a satanismo, a ocultimos. Há um jogo de permutação pictórica perceptível 

entre o modo como é grafado o nome do poeta com relação à escolha efetuada para 

imprimir a palavra ―Antologia‖, grafada com letras pretas por sobre um fundo branco. 

Essa associação se harmoniza com a frase-título da antologia impressa entre esses dois 

elementos verbais da capa: ―Os melhores poemas do ‗Boca do inferno‘, o primeiro poeta 

maldito brasileiro‖.  

A Introdução apresenta o subtítulo Trajetória biográfica para orientar a leitura 

de parágrafos sobre a origem sociofamiliar, sobre a formação intelectual, sobre a carreira 

jurídica, sobre os envolvimentos clericais, sobre as concepções matrimoniais e sobre as 

intrigas políticas que fizeram parte da espantosa vida do poeta barroco brasileiro alvo de 

revisões as quais são sintetizadas por Barros (2011). O estudioso, porém, deixa de 

esclarecer a gênese histórica do epíteto ―O Boca do Inferno‖ empregado na capa da 

antologia no texto ―Os melhores poemas do ‗Boca do Inferno‘, o primeiro poeta maldito 

brasileiro‖. Tal antonomásia se lhe atribuíram aqueles cuja postura era crítica em relação 

às atitudes artísticas e sociopolíticas de Gregório de Matos, seus inimigos, conforme 

Araripe Júnior (1978). Segundo João Carlos Teixeira Gomes (1985) e Sérgio Buarque de 

Holanda (1991), porém, nascera da pena de Lope de Vega (1562-1635), quando o poeta 
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espanhol retruca em versos o mal falar de um poeta italiano, Boccalini (1556-1613), em 

relação aos espanhóis (HOLANDA, 1991, p. 418) antes de se tornar epíteto do poeta 

brasileiro. Uma nota registrada em Gomes (1985, p. 20) apresenta o esclarecimento de 

que ―Lope, num soneto, usou o epíteto ‗O boca do inferno‘ contra o satírico italiano 

Trajano Boccalini (1556-1613), autor de críticas aos espanhóis‖.  

O texto introdutório começa com relato sobre a intenção do governo militar, em 

1969, de destruir, por considerá-la subversiva, a edição da obra do poeta barroco, lançada 

por James Amado, ao que Barros comenta que ―a ameaça sobre os escritos de Gregório 

de Matos era reveladora: 274 anos depois da morte do poeta, sua obra continua sofrendo 

a conseqüência de ser mais rebelde e maldita, das que foram criadas até hoje, na literatura 

brasileira‖ (BARROS, 2011, p. 10). O antologista contrapõe-se a ―uma posição que 

compartilha a crença existente entre determinados setores culturiais, de que sexo, 

sensualidade e outros temas que dizem respeito ao corpo humano são tabus‖ (BARROS, 

2011, p. 10). Como mostra de que ―las antologías marcan hitos de las grandes 

controversias críticas, sea que las provoquen o que aparezcan como su consecuencia‖ 

(REYES, 1962, p. 138), do debate sobre a questão do sexual em poesia, a edição de 

Higino Barros nasce para modificar o ―resultado deste temor e/ou desprezo pelos poemas 

fesceninos de GM‖, bem entendido, ―a maioria dos estudos e antologias sobre sua obra‖ 

omitirem, ―justamente, os escritos que o levaram a ser conhecido como ‗O Boca do 

Inferno‘, temido e reverenciado na Bahia‖ (BARROS, 2011, p. 10).  

O antologista relata suposta motivação biográfica de ser atribuída ao poeta 

barroco a alcunha de  ―Boca do inferno‖. Está, em um dos ensaios para um concerto 

barroco de Francisco Ivan da Silva (2013), o esclarecimento mais amplo da informação 

mencionada pela Introdução da Higino Barros. Assim o pesquisador recita o soneto:  

 

Señores españoles, ¿qué le hicistes 

al Bocalino o boca del infierno, 

que con la espada y militar gobierno 

tanta ocasión de murmurar le distes? 

 

El alba, con que siempre amanecistes 

noche quiere volver de oscuro invierno 

y aquel Gonzalo y su laurel eterno 

com quien a Italia y Grecia oscurecistes. 

 

Esta frialdad de Apolo y la estafeta 

no sé que tenga tanta valentía, 

por más que el decir mal se la prometa; 

 

pero sé que un vecino que tenía 

de cierta enfermidad sanó secreta 

poniéndose un reguallo cada día. 

(VEGA apud IVAN DA SILVA, 2013, p. 291) 
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O ensaísta ressignifica a noção de haver origem popular chula de imputar ao poeta o 

apelido, pois está relacionada com poesia, o que se percebe como ligado mesmo à fama 

do escritor sua alcunha: ―há quem diga que esse epíteto lhe veio por empréstimo, extraído 

de um soneto de Lope de Vega (Madrid, 1562-1635) contra um autor italiano, escritor de 

sátiras que, conforme se sabe, cultuava o hábito de falar mal dos espanhóis. Bocaline, el 

Boca del Inferno‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 290). O apelido é salutar para a edição de 

Higino Barros (2011), pois ele se propõe a colecionar os poemas excluídos por Afrânio 

Peixoto na edição da Academia Brasileira de Letras e incluídos por James Amado em sua 

Crônica do viver baiano seiscentista. O literato capaz de gerar a ira dos militares é o 

poeta apresentado por Barros, distanciado de ser um católico padresco poeta arrependido 

e subserviente à ordem.  

Na nota ―nota ao leitor (1)‖, da edição 1985; na nota ―Ao leitor (2)‖, da  

publicação de 1999; e nas 511 (quinhetas e onze) notas aos poemas, inexiste qualquer 

explicação sobre a razão pela qual o poeta baiano é denominado ―boca do inferno‖ na 

capa composta por uma igreja frente à qual encontra-se um grupo de pessoas em situação 

de pauperização. A instauração-construção de um signo interpretante pela percepção da 

capa na mente dos leitores para a obra como representativa do politicamente incorreto, 

assim como a percepção de um poeta infernal passada como impressão de um trabalho 

editorial, está ligada à questão comercial da necessidade de despertar interesse. Os 

editores, não obstante a falta de nota aos leitores sobre a tentativa de representar o 

contexo histórico da produção literária gregoriana, a Bahia de escravos, mendigos e 

religiosos do século XVII, tornam o texto visual e verbal de introdução aos poemas uma 

construção eficaz para a venda de livro de bolso, destinado ao público em geral. Desperta 

a curiosidade, por certo, para saber como é a obra de um poeta representado pelo 

enunciado verbal em concomitância com a conjunção sígnica verificadas no design da 

L&PM. Outras editoras, porém, como a Hedra, farão opção outra de representação do 

poeta não só em suas capas como também nos livros por inteiro, conforme será mostrado 

a seguir. 

Mesmo na contemporaneidade de uma antologia de 1985, republicada em 2011, 

a linguagem desregrada no trato dos temas libertinos causa escândalo potencialmente. A 

repercussão social de ser a sátira atribuída ao nome Gregório de Matos somente consiste 

em ser texto recebido como mal-acabado, pouco elaborado e dissonante de um sistema 

retórico-literário elevado em engenho verbal que atinge apenas meios especializados 

muito distantes dos quais estão os públicos consumidores de livros vendidos em gôndolas 
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de bancas de revista em tempos nos quais não há quem se descontente com rimas e 

métricas. Esse dado do tempo de leitura da publicação gregoriana da L&PM há de 

conviver com o que se pode inferir a partir do tino comercial esperado como natural a 

uma empresa de sucesso. Por certo se pode ter a adequação a esse mesmo público 

indiferente a discussões filológicas e poemáticas o apelo a uma imagem de maldito 

propiciada pela editora. O leitor detém o poder de montar e remontar o quadro social no 

âmbito do qual ocorrerá a leitura incialmente já orientada pela capa tal como se prevê 

ocorrer com a publicação da L&PM em 2011 com antologia de 1985. A capa do número 

dedicado a Gregório de Matos na coleção L&PM POCKET documenta uma compreensão 

por parte dos elaboradores e impulsiona uma percepção por parte dos leitores. O autor 

Gregório de Matos fora um escritor ou que tematizou em sua poesia a condição de vida 

de negros pobres e tópicos de natureza religiosa ou que teve uma vida de pauperização 

social e de vivência católica. Como a capa apresenta em linguagem verbal o dado de ser o 

autor editado o ―primeiro poeta maldito brasileiro‖, não somente essas relações sociais e 

biográficas são apresentadas pelos editores e perceptíveis pelos leitores como também se 

instaura a possibilidade de haver o entendimento de que o poeta é o iniciador de uma 

tradição de malditos na poesia brasileira. 

A compreensão do antologista sobre o barroco em Gregório de Matos é a de 

constante ressurgida na contemporaneidade da edição da L&PM, conforme demostra ao 

afirmar que ―o exemplo mais significativo de perenidade, resistência e identificação 

popular da poesia de GM pode ser percebido em algumas manifestações artísticas da 

Bahia do século XX‖, assim como ―na literatura de cordel, nos cantos dos jogos de 

capoeira e, principalmente, nas letras dos sambas de roda cantados nas festas de largo‖ 

em que ―encontra-se quase toda a temática da obra gregoriana, em especial no que se 

refere ao lúdico, sensual e profano‖ (BARROS, 2011ano, p. 23). A orientação de leitura 

do final da introdução associa-se com poemas escolhidos segundo a intenção de mostrar 

um Gregório de Matos de obra inexpurgada como tanto o desejava:  

 

Lá vem a onda, 

lá vem a zorra, 

sai de baixo 

que lá vai a porra! 

 

São as palavras finais de introdução aos poemas: versos anônimos são precedentes dos 

textos como forma do antologista ser ―fiel à herança e tradição poética gregoriana‖, ao 

fazer ―convite ao leitor a travar logo conhecimento com a obra mais virulenta da 
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literatura brasileira‖ (BARROS, 2011, p. 24). Os versos citados, cantados nas festas de 

largo da Bahia, antecedem poemas como os seguintes, que trazem o dado temático 

comum como um exemplo aqui lembrado de ―identificação popular‖ da permanência da 

língua de Gregório de Matos na cotidiana virulência do anedotário de cada dia: 

 

A D. MARTA SOBRAL QUE SENDO-LHE PEDIDA AO POETA UMA 

ARROBA DE CARNE DE UM VEZ, QUE MATARA, RESPONDEU, QUE 

LHA FOSSE TIRAR DO OLHO DO CU. 

 

DÉCIMA 

Ó tu, ó mil vezes tu, 

que se uma arroba de vaca 

te pedia, és tão velhaca, 

que ofreces do teu cu: 

essa carne a Bersabu 

e devias dar em pó, 

a mim não, porque em meu pró 

não me atrevo a escolher 

nem teu cu pelo feder, 

nem pelo pobre do teu có. 

(BARROS, 2011, p. 181) 

A UM SUJEITO, QUE LHE MANDOU UM PERU CEGO, E DOENTE. 

 

DÉCIMA 

Mandou-me o filho da pu- 

um peru cego, e doente, 

cuidando, que no presente, 

mandava todo o Peru: 

alimpei com êle o cu, 

e o botei na onda grata, 

mas é tal o patarata, 

e o seu louco desvario, 

que vendo o peru no rio, 

diz que é o Rio da Prata. 

(BARROS, 2011, p. 190) 

 

Com a edição da L&PM, o poeta vai ao mercado em geral, mas o barroco vai 

também às escolas por meio de uma editoração de difusão dos poemas gregorianos 

pensada para auxiliar no processo de escolarização da poesia de Gregório de Matos. 

Assim é a elaborada pela editora FTD, nome comercial registrado como marcada 

identificadora de empresa iniciada legalmente em 1910, por Frère Theòphane Durand, 

Irmão Superior-Geral do Instituto Marista, entre os anos de 1883-1907, cujas iniciais, 

FTD, foram adotadas como marca registrada para nomear a instituição a fim de 

homenageá-lo. Com fotografias de esculturas de arte sacra barroca, as capas configuradas 

pela FTD remetem o leitor a momento de horizonte de expectativa diverso do da época de 

leitura dos textos reunidos em antologias. As publicações pedagógicas seguintes 

apresentam-se com capas diferentes, embora a disparidade de uma publicação para outra 

consista somente, além da configuração das capas, no fato de a segunda conter respostas 

a um roteiro de leitura elaborado para estudo dos textos, o qual está também na primeira. 
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Quadro 5 – Comparativo entre as capas de obras de Gregório de Matos (1993, 1998) pela FTD 

 

 

Capa de Antologia da Editora FTD, com foto de 

Paulo Leite (1993) 

 

 

 

Capa da editora FTD com ―projeto gráfico de 

Roque Michel Jr‖. e imagens de ―Anjo atribuído a 

mestre Valentin. Séc. XVIII‖. ―Foto: Rômulo 

Fialdini‖ (1998) 

Fonte: Autoria própria 

 

Um diálogo com a tradição iconográfica de representação das feições do Messias 

permite abstração da imagem como símbolos de sofrimento e de religiosidade católica. A 

redução ao detalhe visual em seu mínimo irredutível aos pontos de representação do olhar 

intensifica a possibilidade de a imagem de semblante ganhar sentido e eficácia do 

símbolo de ser lembrado e reconhecido para representar sofrimento messiânico. O nome 

Gregório de Matos, posto em associação com o anjo de contornos e anatomia de arte 

sacra barroca, pelo realismo das formas e pelo dourado aplicado, faz projetar sobre o item 

visual o simbólico sentido de vinculação com igreja católica, assim como ocorre de da 

face humana poder ser abstraído o simbolismo de se tratar Cristo em vias de crucificação. 

A amplitude da aceitação desses dados visuais como símbolos de sofrimento martirizante 

e de instituição religiosa faz com que, mesmo sujeitos a mudanças de sentido ao longo da 

história, ainda representem ideias e instituição quando da publicação das antologias. As 

observações da semiose das capas nesses termos se ancoram na larga tradição que faz 

aceitável recuperar a identidade dos signos imagéticos adotados pelos capitas. No 

conjunto de associação imagem-palavras, as capas, como signo unitário, ganham outras 

dimensões diferentes das que possam advir de serem pensados seus signos em separado 

ou em outra contextualização semiótica. 
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As duas capas da FTD foram elaboradas para a mesma antologia cuja seleção 

dos poemas e organização assinam Francisco Maciel Silveira e Lênia Márcia Mongelli: 

uma capa é de edição voltada para alunos; outra, para professores. A ficha técnica da 

primeira publicação atribui à foto da expressão fisionômica a autoria de Paulo Leite e não 

há registro do que fora fotografado. A sobreposição do título da obra Poesias 

selecionadas: Gregório de Matos à foto de uma face permite ao leitor ao menos duas 

leituras passíveis de criar duas imagens mentais interpretantes para o poeta. Se entender a 

face como a de uma foto de escultura ou de pintura de representação de Cristo pela sua 

semelhança com os objetos de artes sacras de representação do Messias crucificado, bem 

como as marcas em sua fronte a remeterem ao coroamento torturante da história bíblica, o 

leitor constrói para si um Gregório de Matos como poeta religioso, autor de poemas 

cristãos. Se entender a imagem facial como representação do autor propriamente dito, por 

ignorar a iconografia das cenas bíblicas construídas em pintura e escultura pelos artistas 

barrocos, o leitor da antologia da FTD visualiza mentalmente o poeta como homem 

sofrido. Dito assim, por se considerar decisiva a proatividade dos leitores, complemente-

se que salutares são tais impressões de autor e de obra para os leitores colegiais de 

antologia gregoriana posta em circulação por uma editora católica em publicação de 

poesias selecionadas de Gregório de Matos. As capas das seletas escolares em nada são 

esclarecidas pelos dados apresentados pelos organizadores da obra e é pouco 

esclarecedora para a leitura dos poemas coligidos.  

A ficha técnica da segunda publicação identifica as ―Imagens da capa‖ como 

―Anjo atribuído a Mestre Valentin – Século XVIII‖ em ―foto de Rômulo Fialdini‖ sobre 

um ―Fundo‖ registrado como ―Em Proezas de Doutor Gregório de Mattos Guerra‖ 

escolhidos a partir de ―Pesquisa‖ efetivada por ―Andréa Bolanho‖. Ao escrever sobre os 

objetos barrocos, Egydio Colombo Filho assim descreve o trabalho do Mestre Valentim: 

 

Mestre Valentim será, no Rio de Janeiro, o artista aplicado que melhor captou 

o espírito da época e diversificou de modo extraordinário suas atividades. 

Acostumou-se à feitura de objetos religiosos e de mobiliário como banquetas, 

círios, custódias e relicários, ganhando assim notoriedade e fama. Será o 

primeiro no Brasil a fazer aplicação de esmalte sobre o metal. Seus trabalhos 

torêuticos são superiores a seus trabalhos escultóricos, cujos defeitos explicam-

se pela deficiência nos estudos formais dessa arte (COLOMBO FILHO, 2005, 

p. 164). 

 

Um exame da ficha de créditos autorais de elaboração da antologia, seguido de busca por 

dados capazes de ampliar o rol de conhecimentos a partir dela, revela potencialidade para 

gerar uma confusão na construção de símbolos pelo leitor a partir dos signos apresentados 

pela FTD. Trata-se do fato de um conjunto de obras do século XVII, atribuídas ao poeta 
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baiano, ser apresentado por capa, composta por imagem de objeto das artes plásticas de 

artista carioca do século XVIII. Ao percorrer os elementos composicionais da capa 

composta com o nome do poeta, Gregório de Matos, acima de foto de escultura de 

Mestre Valentim sobre o título da obra, Poesias selecionadas, em edição denominada de 

Livro do professor, conforme registrado no canto inferior direito, a FTD apresenta ao 

público esse conjunto imagético-verbal sobre um fundo branco com caracteres 

manuscritos. A impressão gerada inicialmente é de que se trata de publicação marcada 

por especificidades editoriais destinadas a auxiliar a tarefa didática. A ficha técnica da 

publicação esclarece tratar-se o fundo da composição da capa de um manuscrito retirado 

de documento histórico da poesia gregoriana. A edição, porém, nada apresenta de 

esclarecimento-orientação à didatização da leitura da poesia barroca. Eficaz para vender o 

livro ao público a que se destina, o de docentes; eficaz para gerar impressão desejável a 

um poeta publicado e estudado por editores a serviço de empresa católica; a capa cumpre 

seu papel de persuasão comercial ao fazer simular que a edição antológica da FTD 

orienta trabalho docente de poeta vinculado à religiosidade. 

A compreensão de que a cultura do barroco volta-se ao estudo da luz ambiental 

– da fisionomia, da anatomia, das paixões, dos impulsos humanos, a fim de construir 

objetos artísticos de escultura e de pintura, marcados por hiper-realismo para causar 

grande impressão sobre mentes a que a Igreja e a Monarquia objetivavam dirigir 

(MARAVALL, 1997) pelo ideário estabelecido a partir de histórias e personagens 

bíblicos – auxiliaria o leitor a entender as capas da FTD como remissão à cena histórica 

de primeira circulação da poesia gregoriana. Nem os dados da ficha técnica, nem o texto 

introdutório Gregório de Matos Guerra: a barroca eternidade do fortuito e do 

circunstante esclarecem as capas das antologias. A introdução, assinada por Francisco 

Maciel Silveira, nem mesmo poderia esclarecer a capa, posto o fato de haver mais de uma 

composição verbo-visual para a mesma organização antológica. O leitor poderia receber 

as imagens integrantes das capas como fotos de esculturas capazes de efetivar 

representação icônica de corpos em dramatização de movimento com presença 

espetacular teatral: os olhos da imagem de sofrida expressão facial estão decaindo; o anjo 

se sorri e se contém em seu sorrir enquanto flutua. Nem a prosa declaradamente 

acadêmica do texto introdutório assinado por Francisco Maciel Silveira, nem o vívido 

sofrimento do messias, nem a ―realista‖ representação de anjo das capas da FTD 

colaboram para a leitura escolar dos poemas de Gregório de Matos.  

São discrepantes as imagens de autor e as hipóteses de leitura para a mostra da 

obra gregoriana em mãos do leitor das antologias da FTD se comparada uma com outra 
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segundo as capas. Uma associação capas-poemas revela a intenção da editora ao 

selecionar poemas barrocos, apresentados com imagem de face sofrida e com reprodução 

de anjo sorridente. Dos noventa e oito poemas, os vinte primeiros são organizados com 

apelo a motivo religioso como centro temático; o vigésimo primeiro faz analogia de 

beleza de mulher com beleza de anjo, o vigésimo segundo canta o tema do 

arrependimento por bem perdido; o vigésimo terceiro tematiza o amor pastoril. A 

antologia segue com sua coleção excludente de tudo quanto possa revelar o tom 

subversivo empregado pela dicção da poesia barroca. Somente no poema cinquenta e 

quatro o leitor encontra texto que tematiza tópico dissonante da imagem de poeta 

vinculado a sentimento religioso: o tema da prostituição é cantado com subversão da 

tradição bíblico-católica de celebrar a páscoa com pão, símbolo do corpo de Jesus, um 

soneto que escapa à censura do tema, mas que é em nada ácido na linguagem. O poema 

cinquenta e seis é um simulacro de cortejamento dirigido a uma religiosa (mas com 

linguagem amena quanto a erotismo). Dessa forma, somente há laivos de uma poesia que 

fora lida como de protesto nos anos 1970; de ruptura ao empregar termos de baixo calão 

em linguagem com emprego plurilinguístico de léxico português, indígena e africano em 

época de proibição da língua geral proveniente dessas línguas na colônia para hegemonia 

da pureza do português. Da associação do conjunto de poemas com as capas, percebe-se 

que a FTD concilia a existência de uma verve satírica na obra gregoriana com a 

necessidade de comedimento salutar a uma editora católica e pertinente ao 

direcionamento de textos para jovens leitores de até 17 anos. Ou por zeloso cuidado de 

buscar o mais ameno sem perder a necessidade de ser mostra representativa do todo ou 

por inescapável recorrência temática de toda mostra da obra gregoriana, mesmo o baixo 

das ―sangrias‖ feminis, mesmo o censurável do ―frete‖ libidinoso estão na mostra da 

FTD, o poema sessenta e seis apresenta erotismo por metáfora. 

Essa lista de poemas está comentada pelo texto Gregório de Matos Guerra: a 

barroca eternidade do fortuito e do circunstante como todos sendo de ―contradições 

barrocas e contrariedades humanas‖. A abordagem declaradamente didática, embora 

marcada e confessadamente acadêmica, situa o poeta como homem barroco dilacerado 

entre a espiritualidade contrarreformista e a vida terrena. O ―boca do céu e do inferno‖, 

além de estar na dualidade carne-espírito, das angústias da transitoriedade dos bens da 

vida, do desregramento da pornografia, também é homem de diplomática encomiástica 

interesseira. Com menção direta aos versos reunidos, o antologista registra a imagem de 

um escritor circunstancial nos poemas de arrependimento, de mor, de sátira, pois ―nutre-
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se da temporalidade histórica‖. A visada, porém, do crítico em relação ao barroco não é a 

de esgotamento no século XVII: 

 

Sua sorte é que as torpezas do Brasil têm-se revelado imorredouras. Donde, 

nalguns pontos, a viva atualidade de sua sátira. Sua fortuna está em que a 

consciência barroca da fugacidade e instabilidade de todas as coisas angustia-

nos até hoje, aliciando-nos ao gozo pleno do instante, à conversa e versos 

jogados fora. Antes que morte venha quevedianamente impor-nos um ―punto 

en boca‖: o silêncio contra o qual a dessangrada veia poética de Gregório 

sempre se rebelou (SILVEIRA, 1993, p. 15). 

 

Assim é concluída a introdução à leitura de modo a esclarecer a abordagem à barroca 

eternidade do fortuito e do circunstante, elaborada com o cuidado de não somente 

mencionar a diversidade poética gregoriana, indicada como atual por ser representação de 

questões humanas perenes, mas com menção a exemplos de todos os gêneros 

mencionados. Fato curioso para uma história da recepção da obra de Gregório de Matos é 

que o poema conhecido como ―Marinícolas‖, objeto de estudo de Spina que ele não 

publica nem em 1946 nem em 1995, está na edição da FTD como uma das facetas do 

poeta apresentado por Francisco Maciel Silveira. O último dos textos selecionados é 

apresentado ao público leitor do livro de editora católica pela didascália NICOLAO DE 

TAL PROVEDOR DA CASA DA MOEDA EM LISBOA, QUE SENDO BEM VISTO 

D‘EL REY DOM PEDRO II ENCONTRAVA OS REQUERIMENTOS DO POETA: O 

QUAL ENFADADO DAS SUAS DEMAZIAS LHE SADIO O CAXEYRO 

DESTASÁTIRA. 

 

4.2 Das antologias de universidades às edições para o mercado 

 

Nos anos 1970, José Miguel Wisnik lança seus Poemas escolhidos do espólio 

atribuído a Gregório de Matos. A prática das editoras de republicar antologias 

gregorianas expõe os antologistas a terem seus posicionamentos críticos reapresentados 

aos públicos de diversas gerações sem uma revisão dos elementos de apresentação ao 

leitor da mostra de obra selecionada. Uma equipe editorial poderia intervir para atualizar 

publicações, por exemplo, como de a responsabilidade de Miguel Wisnik que encerra seu 

texto introdutório de 1975 com indicação de ser a ―enorme obra de Gregório de Matos‖ 

um legado ―desfigurado em parte pela má preservação‖, com ―convergência erudito-

popular ainda para ser devidamente avaliados‖ (WISNIK, 2009, p. 27). O texto, em 2009, 

é relançado como a 16ª edição com ―debate‖ sobre a atuação das vanguardas que talvez 

seja desnecessário ser trazido a lume quando a noção de vanguarda a que se referia o 



196 
 

antologista nos anos 1970 já é um dado histórico da literatura ao contrário do que possa 

parecer aos leitores da antologia.  

Wisnik busca textos da tradição impressa, ―preferimos adotar a pontuação 

predominante na edição da Academia, que está mais próxima dos critérios adotados 

atualmente‖, em lugar da de James Amado, ―muitas vezes mais prosódico do que 

sintático‖ (WISNIK, 2009, p. 30). A cena primeira de leitura dos poemas não é trazida 

nos poemas, mas a Introdução com o esboço biográfico remonta o século XVII por meio 

da dinâmica familiar do poeta, sua ida para estudar em Coimbra, sua interação com D. 

Pedro II, seu retorno ao Brasil, seu casamento com Dona Maria dos Povos. Wisnik tem 

por base a biografia do Licenciado Rabelo em sua instauração de um Gregório de Matos 

advogado descompromissado com causas jurídicas, funcionário evadido das funções 

públicas, herdeiro pródigo dos bens familiares, perambulante cantador do Recôncavo 

baiano. O poeta biografado por Wisnik foi deportado para Angola como punição por sua 

virulência satírica às vezes gratuita, além de ser um pitoresco personagem: ―há quem 

insista em fixar alguns gestos como imagem de sua exorbitância: uma cabeleira postiça, 

um colete de pelica, uma vontade de ficar nu, um escritório adornado com bananas‖, 

assim se expressa o antologista para, depois, encerrar: ―morreu piedosamente, segundo 

testemunhos, em 1696‖ (WISNIK, 2009, p. 13). 

O Estudo Crítico integrante da introdução aos poemas selecionados por Wisnik 

(2009)apresenta dados da cena primeira adotados como base para a exegese concretizada 

ao explicitar o efeito, ―momento condicionado pelo texto‖ (JAUSS, 1979a, p. 49-50). 

Veja-se o comentário de Wisnik (2009, p. 13): 

 

Portugal e Brasil, as referências de Gregório. Portugal da Restauração: a 

mentalidade jesuítica, a Contra-Reforma e consciência dividida entre a moral 

pública, ascética, e a prática sensual, privada; as agudezas conceptistas, os 

labirintos formais do cultismo, o pessimismo do desengaño pós-renascentista. 

Nas brechas de tudo isso, a tradição da sátira portuguesa, grossa, palavrosa, a 

desancar desbocadamente os desafetos, a devassar a prática sexual dos 

conventos. Esse mundo, o da Metrópole, superpõe-se, bem ou mal, à Colônia 

do engenho em crise, de influência de um de uma burguesia comercial 

enriquecida que aspira à nobreza, dos mulatos ―metediços‖ aos olhos do 

branco, da sensualidade à solta relatada copiosamente pelas Visitações do 

Santo Ofício. 

 

O parágrafo sintetiza o levantamento da realidade histórica que, para Wisnik, é fator 

gerador da poesia gregoriana advinda de um tempo em que o reino português está em 

condição de pós União Ibérica, de decadente comércio com a África, com a Colônia 

americana em crise devido ao preço do açúcar, com os donos de engenho insatisfeitos, 

com comerciantes em ascensão econômica, com decaída da nobreza dos proprietários de 
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terras, com decréscimo do poder da Câmara da Colônia frente ao poder da Metrópole. 

Esse quadro econômico e político é uma faceta à ―concretização‖ da obra poética de 

Gregório de Matos, elaborada no ―duplo horizonte‖, o ―literário‖ do barroco seiscentista e 

o ―mundivivencial‖ da Bahia seiscentista (JAUSS, 1979a, p. 49-50). 

A vivência baiana que está na poética seiscentista é apresenta pelo antologista 

com citação de versos para ilustrar o registro de crise, da debilitação das Câmaras, da 

ascensão do negociante português, da opressão colonial. Para Wisnik (2009), o poeta 

está ―embrenhado em contradições‖ apontadas por sua poesia em confronto com um 

horizonte de expectativa para sua poesia:  

 

o poeta culto se vê num meio iletrado; a literatura sufocada nos ‗auditórios – de 

igreja, academia, comemoração‘, praticada por sacerdotes, juristas, 

administradores, realiza apologia subjacente de um status quo que soa, como se 

vê, incômodo, para Gregório de Matos (WISNIK, 2009, p. 15).  

 

Nesse cenário, ―a poesia aparece como única possibilidade de salvação‖, em um duplo 

movimento paródico em que o poeta se implica na satirização de dois mundos: ―o 

bacharel, com seu arsenal inútil de leis, sua cultura livresca, sua poesia galante, parece 

tão absurdo diante da realidade da Bahia quanto a realidade da Bahia é absurda aos olhos 

do bacharel‖ (WISNIK, 2009, p. 19), diz o professor com base em Northrop Frye. Para 

exemplo de sua concretização exegética, o antologista realiza análise de poemas a fim de 

apresentar aos leitores sua vivência de reconstrução da obra gregoriana para si: ―diante de 

um mundo trocado pela troca, Gregório põe em jogo a maquinaria das trocas poéticas, 

afiadas também nos seus trocadilhos, jogos paronomásticos, em suma, numa série de 

deslocamentos de significante e significado‖ (WISNIK, 2009, p. 19).  

O antologista oferece a seus leitores o resgate de dados da estrutura dos poemas 

em seus trocadilhos, suas correlações rítmicas e morfológicas, suas paronomásias, suas 

assonâncias para demonstrar uma poética de idealização do passado, de agressão ao 

mulato, de denúncias das pretensões de nobreza dos caramurus com atenção ao fazer 

poético do Barroco seiscentista a ser verificado nos poemas para sua fruição. Gérard 

Genette é parafraseado a fim de oferecer uma chave teórica para os leitores saberem 

apreciar a poesia selecionada por meio de uma recepção à luz do conceito de barroco: ―a 

poesia barroca tende a transformar toda diferença em oposição, toda oposição em 

simetria, e a simetria em identidade. Nos limites desse trajeto, o diferente torna-se 

idêntico, o outro torna-se o mesmo [...] (WISNIK, 2009, p. 23, grifo do autor). Com base 

no mesmo teórico, o antologista ensina sobre o barroco em Gregório de Matos, ao tratar 

de jogo de oxímoros e de estabelecimento de quiasmos:  
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esse tipo de formulação, que, como mostra Gennette, indica que no mundo 

tudo é diferente e tudo é a mesma coisa (tudo dá no mesmo), permite ao 

homem barroco resolver no nível da linguagem as tensões que a sua 

consciência dividida não resolvia por outro lado (WISNIK, 2009, p. 23, 

grifo do original). 

 

O público leitor encontra orientação para recepcionar a poética do barroco e viver a 

poiesis por meio de ensino advindo de Octávio Paz para entender como o ―antagonismo 

simétrico entre matéria e espírito penetra, no barroco, o domínio da própria linguagem‖ 

quando Wisnik cita diretamente Paz: ―se o século XVII havia esquecido que o corpo é 

uma linguagem, seus poetas souberam criar uma linguagem que, talvez por causa da sua 

própria complicação, nos dá a sensação de um corpo vivo‖ (PAZ apud WISNIK, 2009, p. 

24).  

Wisnik sequencia seu estudo crítico de introdução aos poemas escolhidos 

segundo a mesma organização interna estabelecida para os poemas conforme os 

categoriza, por isso o barroco é assim tratado primeiro quanto à poesia satírica para, 

depois, o leitor poder ver como ler os poemas em que há ―sensualidade exaltada‖, ―poesia 

amorosa‖, ―poesia religiosa‖. A poesia erótico-irônica de Gregório de Matos ―aponta o 

reverso da medalha de sua poesia lírica nas explosões de uma poesia que fala diretamente 

do corpo, mas que nem por isso libera o corpo‖; enquanto a poesia de amor ―faz uma 

suma das imagens maneiristas e barrocas a respeito do amor, como uma verdadeira 

exposição, metalinguística, do código poético-ideológico, para depois terminar optando 

pela experiência direta‖; e, por fim, a poesia religiosa, para o poeta, ―aparece como a 

única coisa que o salva, perante si mesmo, perante os outros, perante Deus‖ (WISNIK, 

2009, p. 26). 

Em suas Observações sobre os critérios adotados, de Miguel Wisnik, o leitor 

para o qual se destina a publicação é explicitamente definido assim como a intenção do 

livro: ―o nosso objetivo é colocar Gregório de Matos ao alcance dos estudantes desde já, 

em especial os universitários, para quem as edições de obras completas atualmente 

existentes são pouco funcionais‖. O professor cita Afrânio Peixoto e James Amado, 

remete os leitores às antologias de Sérgio Buarque de Holanda e de Segismundo Spina e 

demonstra entender antologia como instrumento de ensino (WISNIK, 2009, p. 30): 

―quanto à organização geral da antologia, tendemos a dividi-la segundo um critério 

temático‖ cuja ―divisão que pareceu mais didática foi esta‖: poesia de circunstância, 

poesia amorosa, poesia religiosa. Para mediar a fruição compreensiva dos estudantes de 

poesia, o professor Wisnik cria subcategorias poéticas segundo temática identificável: os 
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textos de circunstância são os de sátira social, os graciosos sobre cotidiano e os 

encomiásticos; os poemas de amor são os lírico-amorosos e os erótico-irônicos, a poesia 

religiosa é a ―que tematiza a culpa e o perdão‖, assim como ―a vida como trânsito‖.  

A categorização da poesia segue a ordem de impressão dos poemas 

acompanhados por notas descritas pelo antologista: 

 

Quanto às notas, elas visam a esclarecer expressões estrangeiras (especialmente 

espanholas e latinas), elementos mitológicos e enciclopédicos em geral, termos 

que caíram em desuso ou que são usados em sentido muito especial, em certo 

contexto, com já foi dito, registro de variantes. Em vários casos, o sentido de 

uma palavra no texto só pôde ser pensado em termos de levantamento de 

hipóteses (WISNIK, 2009, p. 31). 

 

Mesmo centradas na decifração dos textos para os leitores, o conjunto de notas segue o 

propósito didático-mediador da recepção por causa do qual ocorre a divisão didática por 

temas. Tanto a categorização dos poemas quanto as suas anotações revelam relevância 

para o antologista quanto ao lugar do leitor a viver experiência estética estudantil, mais 

do que haveria uma intenção extradidática de cunho ideológico na edição de Wisnik dos 

poemas gregorianos quando do seu lançamento em 1975. Mesmo sem intenção 

deliberada teoricamente ou identificável abertamente como sendo de encaminhar a 

vivência de poiesis, aisthesis, katharsis (JUASS, 1979a), o leitor encontra no texto 

introdutório e nas notas dos poemas subsídios para viver o fenômeno da fruição dos 

poemas ao realizar sua concretização da obra gregoriana como a efetivada para a 

elaboração da antologia. 

Reiteradamente relançada a antologia do legado gregoriano com capa integrada 

por texto marcado pela tônica da autoridade de um professor da Universidade de São 

Paulo a reunir mostra da poesia atribuída a um poeta plural em seus temas, sai em 2010 a 

público com ―nota do organizador‖: 

 

salvo pequenas correções, ajustes e acréscimos pontuais, esta antologia da 

poesia de Gregório de Matos, com introdução e notas, é a mesma que se 

publicou pela Editora Cultrix em 1975. Nesses 35 anos muitas contribuições, 

inovações e disputas agitaram a fortuna crítica do autor. Permanece pouco 

alterado, no entanto, o quadro que motivou àquela altura o esforço de preparar 

esta seleção, a convite do saudoso poeta e editor José Paulo Paes: a falta de 

coletâneas acessíveis, capazes de introduzir o estudante e o leitor de literatura 

brasileira no conhecimento desse importante poeta do século XVII. Vale notar, 

também, que, passado esse longo tempo, continua irrealizada a necessária 

edição crítica da obra de Gregório de Matos (WISNIK, 2010, p. 3). 

 

A nota fora uma oportunidade de esclarecer que, no início dos anos 2000, Marcello 

Moreira e João Adolfo Hansen (2003)  trabalhavam em pesquisa, que resultaria na tese 

Critica textualis in caelum revocata? Uma proposta de edição e estudo da tradição de 
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Gregório de Matos e Guerra, para construir edição crítica da poesia gregoriana a ser 

lançado em 2013 em cinco volumes dedicados ao Códice Asensio-Cunha. A nota poderia 

esclarecer ao público sobre a existência da edição crítica de sonetos gregorianos, 

elaborada por Francisco Topa, em 1999, depois de criar Mapa do labirinto de códices 

manuscritos da poesia gregoriana.  

A reedição antológica de 2010 circula, outra vez, com provocação de Wisnik, 

quando trata dos estudiosos e da obra do escritor barroco:  

 

 o seu itinerário desloca efetivamente os eixos da poesia acadêmica, auto-

satisfeita na sua própria retórica. E essa auto-satisfação acadêmica tem hoje 

(como não podia deixar de ser) os seus exemplos de sempre, e chega a rondar 

ou instalar-se nas próprias vanguardas, a mobilidade insatisfeita da poesia de 

Gregório de Matos acaba sendo um sinal do seu melhor inconformismo 

(WISNIK, 2009, p. 27).  

 

Augusto de Campos (1978), após elogiar a elaboração editorial da antologia gregoriana 

no prefácio na qual está a observação acima, responde:  

 

pena, apenas, que o prefácio termine, inesperadamente, com uma vaga e 

gratuita insinuação contra as ―vanguardas‖, acusadas, não se sabe porque, de 

―auto-satisfação acadêmica‖, e assim opostas a Gregório. É, no mínimo, 

estranho esse piparote nas vanguardas em águas gregorianas. Seria antes de 

perguntar, indo ao lado adverso – o da crítica universitária ou outra, já nem 

digo acadêmica, porque seria redundância – onde andavam as ―retaguardas‖ 

quando as maltratadas vanguardas postulavam a reavaliação do Gregório 

(CAMPOS, 1978, p. 92). 

 

Construindo-se, assim, um debate sobre a paternidade da valorização da poesia 

gregoriana, Augusto de Campos remete seu leitor ao texto de Haroldo de Campos (1975), 

Poética sincrônica, ensaio publicado pela primeira vez em 1967, no qual se lê: 

 

Gregório de Matos: um de nossos poetas mais criativos. Infelizmente nos falta 

ainda uma edição rigorosa e cuidadosa de sua obra. GM soube levar a mistura 

de elementos do Barroco à própria textura de sua linguagem, através da 

miscigenação idiomática de caldeamento tropical [...]. Acredito que o enfoque 

de GM ganharia nova luz se se levasse em conta a questão da dignidade 

estética da tradução, como categoria da criação (CAMPOS, 1977a, p. 209).  

 

O leitor poderá, também, atentar para o estudo Ruptura dos gêneros na Literatura latino-

americana, publicado pela primeira vez em 1972, no qual poderá saber que: 

 

É bastante sintomático que se possa encontrar algo de no baiano Gregório de 

Matos (1633-1696), a mais alta figura da poesia barroca brasileira e um de 

nossos poetas (do ponto de vista sincrônico) mais atuais. Gregório, 

cognominado o ―Boca do Inferno‖ pela virulência de seu estro, leva a 

miscigenação de elementos própria do período até a textura mesma da sua 

linguagem, entremeando nela, para efeitos de contraste e de grotesco, 

vocábulos tupis (indígenas) e africanos. Neste sentido, sua linguagem, como 
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disse Octávio Paz da de Lezama, é já uma caldo criollo, temperado no trópico 

(CAMPOS, 1977b, p. 35). 

 

Como o prefácio de Wisnik (2009) foi publicado pela primeira vez em 1975, data de anos 

antes de sua crítica às vanguardas, ao trabalho vanguardista de Haroldo de Campos 

ressaltado por Augusto de Campos de modo que fica demonstrado como a republicação 

antológica pode fazer ressurgir debates já ultrapassados. 

A Universidade de São Paulo (USP) faz reedição da antologia do estudioso de 

filologia, de crítica textual, dedicado a estudos da literatura barroca na USP. Segismundo 

Spina, em 1995, reelabora o livro lançado inicialmente em 1946, A poesia de Gregório de 

Matos. Uma comparação dos dois livros é necessária para compreender a história de 

leitura antológica da poesia gregoriana. A nova seleta de Spina vai ao público com a 

seguinte apresentação: 

 

Figura 31 – Capa de Silvana Biral para o projeto gráfico de Marcos Keith Takahashi à edição de 

Segismundo Spina de A poesia de Gregório de Matos – editora da Universidade de São Paulo. 

 

Fonte: Spina (1995)  

 

Na capa da antologia de Segismundo Spina, publicada pela EDUSP, a 

abrangência do título contrasta com a simplicidade da composição. O design é 

harmonizado pela associação de retângulos: um preto, outro magenta. As cores das faixas 

retangulares laterais harmonizam-se, respectivamente, com o sintagma A poesia de, 

grafado em preto; e o sintagma Gregório de Matos, em magenta. A simplicidade 
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harmoniosa do projeto visual contrasta com a ambição do título A poesia de Gregório de 

Matos, com uma indicação de completude, seja de abordagem seja de reunião poética. O 

novo livro, da vida intelectual de Segismundo Spina, tem nome com indicação de 

relevância que uma antologia lançada pela mais tradicional universidade do país natal de 

um poeta há de ter para a história da leitura de sua poesia. O interpretante do objeto, 

Gregório de Matos, e do objeto, poesia, em conjugação desses signos verbais com 

símbolo-nome da EDUSP é o de um poeta para o qual cabe avalição acadêmica de sua 

poesia. 

Francisco Topa, em 1997, publica Recensão, de cotejamento do número 2 da 

Pequena biblioteca de literatura brasileira, dedicado a Gregório de Matos, assinado por 

Segismundo Spina, em 1946, com a obra de retomada dessa edição por estímulo de 

Haroldo de Campos ao amigo professor universitário, A poesia de Gregório de Matos, 

republicação da EDUSP para editoração inicial da Assunção. Topa (1997) diz-se movido 

pela curiosidade de saber como a obra do filólogo retoma a do aluno do curso de letras ao 

se apresentar com a inicial expectativa de encontrar, na reedição, um diálogo do 

antologista com os estudos voltados ao poeta do barroco desenvolvidos após a publicação 

de 1946.  

Como Spina (1995) não dialoga com os estudos biográficos de Fernando da 

Rocha Peres, nem com as investigações promovidas por João Carlos Teixeira Gomes, por 

João Adolfo Hansen e por Rogério Chociay, por exemplo, o comentarista da universidade 

do Porto busca demonstrar que a mostra poética vai a público ―evidenciando graves 

lacunas de informação‖, pois o autor ―foi incapaz de proceder a uma reformulação 

efectiva da obra, comprometendo assim a seriedade e a utilidade da nova edição‖ (TOPA, 

1997, p. 559). O pesquisador europeu indica como equívoco o fato de o professor 

brasileiro prosseguir com a adoção do texto de Manuel Pereira Rabelo como fonte para 

buscar dados biográficos. Gregório de Matos é apresentado romanceadamente com base 

em poemas como um advogado desleixado e pornográfico, ao que Topa (1997) chama de 

biografismo sem base documental.  

A abordagem às edições gregorianas demonstra repetição de uma na outra, pois, 

indica o resenhista, Spina (1946) tece notas à obra do poeta barroco predominantemente 

de ordem lexical sobre morfologia, provérbios, latinismos; além de abordar a questão do 

plágio com refutação dos argumentos de Sílvio Júlio, mas não considera João Carlos 

Teixeira Gomes (1985). O filólogo editor, na seção Bibliografia, leva notícia aos leitores 

de haver somente 5 códices, quando já eram conhecidos 10 documentos na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro notificados ao público por James Amado, em 1969; 2 códices 



203 
 

na Biblioteca Nacional de Lisboa, indicados por Gilberto Mendonça Teles, em 1989; e 1 

documento na Lybrary of Congress em Washinton. O estudo, publicado na Revista da 

Faculdade de Letras: língua e literatura do Porto, indica que o antologista, em sua 

Introdução aos poemas, faz indicações bibliográficas deficitárias, pois, dos 53 títulos 

indicados, apenas 8 são de depois de 1950, quando inúmeros autores dedicam-se a 

estudar a obra do poeta e a reunir mostra de seus poemas.  

Topa (1997, p. 560) critica a mostra de versos propriamente dita: ―a imagem que 

esta antologia reflecte da obra de Gregório de Matos é pouco fidedigna‖, pois 50 poemas 

extraídos da edição de Afrânio Peixoto, com seus volumes publicados em 1923, em 1930 

e em 1933 por Spina, em 1946, excluem os fesceninos. Para Topa, seriam talvez 

inaceitáveis para a década de 1940, mas já assimiláveis para a de 1990. A reeditada obra 

apresenta cerca de um terço de poemas religiosos e morais, mais poemas do que os lírico-

amorosos, quando a sátira é metade da obra gregoriana. Tanto na recolha de composições 

segundo a tópica cantada quanto segundo as formas poéticas, ―falta fidedignidade‖ à obra 

gregoriana na nova edição, segundo Topa (1997), pois o editor faz predominar sonetos 

(32 exemplares); enquanto, no espólio gregoriano, predominam as décimas (apenas 1 

exemplar em Spina). O autor do levantamento de todos os códices gregorianos de que se 

tem notícia, como pesquisa de doutoramento, critica o filólogo editor de poemas do 

século XVII por republicar texto como sendo de Gregório de Matos. Para Topa (1997), 

recorrência em diferentes códices pode já determinar o não pertencimento à pena do 

poeta as obras atribuídas a artistas outros. São os casos citados os poemas iniciados por 

―É a vaidade, Fábio, nesta vida‖, ―Ramilhete do ar, e flor do vento‖, ―levou um livreiro a 

dente‖, ―Quando os meus olhos mortais‖, ―Dizem que as almas que vão‖.  

Para Topa (1997, p. 560), ―Spina tinha obrigação de conhecer a bibliografia 

disponível sobre o assunto e, no caso optar pela inclusão dos poemas duvidosos, de 

informar o leitor‖. O elaborador de O mapa do labirinto da poesia atribuída a Gregório 

de Matos (2001) cita Hansen, mas não adere à generalização do processo de atribuição 

para constituição autoral da obra etiquetada pelo nome Gregório de Matos. Embora o 

antologista afirme haver consultado Afrânio Peixoto e James Amado, sua reedição é 

consumada com mais proximidade com a edição da Academia Brasileira de Letras do que 

com a da editora Janaína. Para a republicação, o filólogo atualiza os regimes de emprego 

de pontuação e de maiúsculas, assim como a convenção de ortografia em relação ao que 

Topa julga, com citação de exemplos, haver ―insuficiências gerais‖ e ―série de falhas 

evidentes na fixação dos textos dos poemas antologiados‖ (TOPA, 1997, p. 560).  
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Em 1995, outra vez, o pioneiro antologista pratica crítica das fontes com leitura 

biografista tanto nos textos de apresentação dos poemas quanto nas notas de comentários, 

a pesar de ser predominantemente de caráter lexical, tal como fizera em 1946. Embora 

seja possível aderir ao que diz Topa (1997), que discorda, então, do que vai como 

―ADVERTÊNCIA‖ de Spina para os leitores da nova edição sobre ser, ―no conjunto, e no 

aprimoramento das partes‖ do livro, ―uma reformulação substancial‖, a ponto de fazer 

dele ―uma obra diferente‖ (SPINA, 1995, p. 15), há um fator, desconsiderado pelo 

recenseador de códices gregorianos, capaz de fazer da antologia incentivada por Haroldo 

de Campos algo diferente da antiga publicação: a presença da noção de barroco.  

Ausente na primeira publicação antológica elaborada por Spina(1946), uma 

abordagem da poesia gregoriana à luz da noção de barroco, como aspecto da crítica 

introdutória à obra editada na segunda antologia, é fator de diferenciação das duas 

recepções a ser levado em conta como atualização da leitura à qual Topa (1997) não deu 

atenção nos termos a seguir. Na INTRODUÇÃO, além dos fatores indicados por 

Francisco Topa, depois de apresentar a seção Biografia, o antologista apresenta 

PERNAMBUCO E BAHIA NO SEU TEMPO, descritos como locais do Brasil 

implicados na gênese social dos poemas reunidos. Vê-se o lugar como terra de 

degredados, aventureiros, cortesãos, criminosos e bandidos, assim como terra em que 

―Gregório, pois, refletiu esse brilhante reino açucareiro, e ninguém melhor do que ele 

representou essa etapa de nossa prosperidade econômica‖ (SPINA, 1995, p. 25) ao 

tematizar o tipo caramuru da Bahia e a vida de pecados. Desse cenário, emanam os dados 

empregados para a composição poética fruto de desenvolvimento intelectual mostrado em 

O APRENDIZADO LITERÁRIO. A LINGUAGEM. Nessa seção da nova publicação, 

não se usa a expressão ―desgraçado cultismo‖, como fizera o livro da juventude do 

antologista na introdução aos poemas; mas aborda o ―culto ao exagero‖ da ―moda cultista 

e conceptista‖, ligada à prosa e à oratória coexistentes com a poesia do artista barroco, 

educado pelos jesuítas, leitor de Góngora e Quevedo quando estuda em Portugal. O poeta 

seiscentista emprega língua culta europeia, mesclada com contribuição tupi e africana, 

incorporada a seu acervo lexicográfico empregado para registro poético da ―paisagem 

brasileira, na sua natureza, na sua vida social e na sua realidade linguística‖ (SPINA, 

1995, p. 31).  

A propósito disso, diga-se, o selo editorial acadêmico em antologia assinada por 

filólogo repercute nas dificuldades a ser enfrentadas por pesquisas indicadas pelo 

antologista: publicação dos apógrafos, construção de uma ―gramática da linguagem‖ 

gregoriana, estabelecimento de texto devidamente para propiciar estudo linguístico ou 
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literário da obra gregoriana, levantamento de vocábulos para estudo lexicográfico 

(SPINA, 1995, p. 32). O investigador linguístico-literário indica levantamento inicial de 

arcaísmos mórficos e semânticos, além de ―formações pessoais‖ criadas pelo poeta, assim 

como provérbios e frases feitas, gírias; para lançar proposta de busca por uma gramática 

gregoriana que, para o professor filólogo, revelará uma interferência camoniana maior do 

que a cultista e a conceptista, imperantes no século XVII. Spina (1995) cita a antologia de 

Fritz Teixeira de Salles (1975) que empregou a expressão ―barroco quinhentista‖ para 

tratar do estilo gregoriano em sua antologia Poesia e protesto em Gregório de Matos. 

Para Spina, o poeta está ―preso à linguagem do século XVI nos seus poemas lírico-

amoroso, religiosos e morais‖ com ―virtualidades excelentes para a poesia épica‖ 

(SPINA, 1995, p. 34). Para o antologista da década de 1990, porém, barroca é a dicção de 

artista como o mostra editor em A POESIA SACRA E O BARROQUISMO DO POETA.  

Por um lado, o antologista, em repetição do que faz na primeira seleta, imagina 

uma biografia de pecados, contraditória com parte da poesia do poeta fortemente religiosa 

para quem ―era a própria personificação do Pecado‖, no dizer do editor, para quem, ―se 

sua sátira teve o intuito de moralizar os costumes, esqueceu-se o poeta de que quem 

pretende pautar a vida alheia deve começar por si a reforma‖ (SPINA, 1995, p. 67). Por 

outro lado, como novidade, apresenta uma abordagem ao barroco em seus engenhos 

verbais:  

 

o barroquismo de Gregório teve também uma solução estilística no 

vocabulário, na sintaxe e nas habilidades versificatórias: antíteses, torneios 

expressivos de fuga à designação comum da realidade, hipérbatos [...], jogos 

verbais, metáforas e outras modalidades de simbólica cultista e conceptista 

(SPINA, 1995, p. 67).  

 

Nem a pluralidade linguística, nem temática, nem a imensidão de poemas, nem a 

variedade de fontes literárias percebidas pelo antologista  levaram-no a desenvolver a 

hipótese de haver uma coletividade responsável por elaborar a poesia seiscentista como 

defendido por João Adolfo Hansen em Leitura Coloniais, em 1999. Para Spina, o 

GREGÓRIO LÍRICO é um homem a elaborar para registro de suas aventuras amorosas; 

para documento de festas coloniais, para manifestação do gosto pela dança lundu, para 

confissão de ―problemas amorosos‖, para expressar ―platonismos‖, para fazer encômio, 

para cantar a natureza; enquanto o GREGÓRIO SATÍRICO escreve poemas por causa da 

―atmosfera política, religiosa e econômica‖, para retratar sua época, para fustigar o clero, 

os mulatos, os políticos, os caramurus, embora explicite que ―se considerarmos que a 

sinceridade literária é um problema insolúvel – porque antes de tudo literatura é ficção – 
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teremos que encarar a produção literária do autor como fruto independente de fatores de 

ordem pessoal (SPINA, 1995, p. 60). 

Não obstante, o traço barroco dos versos ditos religiosos, em A POESIA SACRA 

E O BARROQUISMO DO POETA, consiste na confissão de circunstância dilemática do 

homem ao tempo de ação da Contrarreforma, depois de a sociedade viver momento de 

aburguesamento e paganização no século XVI, antes de sofrer a recristianização. O poeta 

é mostrado aos leitores como sendo artista cujo aprendizado de literato se deu com 

―ascendência respeitável: o Góngora das Soledades e o Quevedo do El Parnaso Español‖ 

(SPINA, 1995, p. 63). O artista barroco é apresentado como sendo sem os misticismos de 

frei Agostinho da Cruz e de santa Teresa, mas com ―notas de uma religiosidade 

necessária‖, com expressão genuflexa de arrependimento, com incompreensão teológica 

da vida, para conversa direta com Deus. Para o antologista, barroco e religião estão 

vinculados em Gregório de Matos, pois assim afirma: ―é nota característica do 

barroquismo espiritual de Gregório esta ânsia contínua de identificação com a divindade‖ 

(SPINA, 1995, p. 64). 

O editor apresenta mais sobre os motivos poéticos do barroco ao indicar o 

amargor da sensação do tempo, a ―preocupação latejante do efêmero‖, ―tendência para 

humanização do sobrenatural‖ como temas, associados ainda com as condições pessoais 

do poeta: ―a marginalidade em que viveu‖ e ―uma consciência nítida do pecado‖, a 

―associação do burlesco com o sagrado‖, o ―prazer de impressionar‖, a ―finitude 

humana‖, a ―a instabilidade da fortuna‖, o ―sentido dilemático da vida‖. No livro da 

maturidade do acadêmico filólogo incentivado por Haroldo de Campos coexistem os 

termos gongorismo e cultismo com barroco e barroquismo depois de o estudante 

universitário da obra pioneira não empregar a palavra barroco para se referir à poesia do 

século XVII. Para Hansen (1999, p. 172), a poesia seiscentista do recôncavo baiano é 

registro resultante de apropriações aurais de leituras coloniais realizadas em voz alta em 

situações de interação pública com textos compostos segundo ―adequação a esquemas 

aristotélicos de gêneros poético-retóricos‖ com gênese na opção escolástica por 

transmissão oral da tradição canônica. Para Spina, ―a poesia chamada Gregório de 

Matos‖, não é advinda de uma coletividade; mas da pena pessoal de um único homem, 

elaborada segundo influência de seu meio social, mas com a marca do século anterior à 

sua ação de poeta. 

Uma antologia pode ser uma estrutura fechada em listagem de todos os poemas 

elencáveis pelo editor segundo seu critério ou pode ser uma composição aberta com 

poemas além de alguns dos casos reunidos pela edição segundo suas limitações. No 
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exterior da seleta pode haver obra com configuração capaz de escudar sua inclusão, mas 

que o crivo dos editores julga escusável imprimir pela forma escolhida para compor o 

livro. Ocorre assim com o poema O marinícolas (SPINA, 2008) em relação às antologias 

de Spina, pode-se ver, por analogia com Eco (2010) sobre o escudo de Aquiles, pois a 

forma da seleta limita o universo do incluído, mas sinaliza para a existência de algo a 

mais.  

 

ADVERTÊNCIA 

No decurso de elaboração do presente trabalho imaginávamos inserir na 

seleção dos textos poéticos a poesia ―O Marinícolas‖, das mais notáveis se não 

a mais representativa do valor satírico, já pela pujança e originalidade da 

linguagem que a poesia oferece.  

De interpretação dificílima (pois custaram-nos alguns meses de pesquisa sérias 

e apuradas) decidimos suprimi-la do conjunto, por vários motivos de ordem 

didática: a extensão e profundeza da análise interpretativa e o conteúdo 

licencioso que tingem a forma e o fundo da poesia, incompatíveis com o 

trabalho de coleção e de caráter divulgativo por que se apresenta o nosso. 

Prometemos, todavia, colhêr, a primeira oportunidade para publicar essa poesia 

de Gregório, notabilíssima sob todos os prismas da filologia: um riquíssimo 

arsenal léxico de palavras peculiares à sua época; um jogo de linguagem 

metafórica de que Gregório precisou dispor para pintura de um tipo social que 

centralizou o escandaloso período político da regência de D. Afonso VI em 

Portugal; importantes referências históricas a personagens ilustres e fatos 

alusivos, acrescido ainda da novidade da metrificação. 

Ao que nos consta, a poesia até agora não teve uma crítica que na realidade 

merece. Em breve sairá, pois, a publicação, possìvelmente de mais algum 

trabalho monográfico (SPINA, 1946, p. 53). 

 

A Monografia do ―Marinícolas‖ de Segismundo Spina foi publicada ainda em 

1946, mesmo ano da sua coleção de poemas com a nota de advertência sobre o corte do 

poema, publicado em 1930, como parte das Obras de Gregorio de Mattos editadas pela 

Academia Brasileira de Letras. O texto foi republicado por James Amado, em 1969, com 

a didascália NICOLAO DE TAL PROVEDOR DA CASA DA MOEDA EM LISBOA, QUE SENDO 

BEM VISTO D‘EL REY DOM PEDRO II ENCONTRAVA OS REQUERIMENTOS DO POETA: O 

QUAL ENFADADO DAS SUAS DEMAZIAS LHE SACODIO O CAXEYRO DESTA.  

Mesmo assim, a lista de poemas elencados aos olhos dos leitores por Spina, em 1995, 

mantém a exclusão dos versos estudados pela monografia, por certo, mais uma vez, uma 

sucumbência à censura, de todo, por decisão pessoal. Com o coroamento de vida 

intelectual, o público recebe o livro de Segismundo Spina (2008), já como Prof. Emérito 

da Universidade de São Paulo – Poesias com anexo anunciado na capa: exegese da poesia 

mais controvertida de Gregório de Mattos: o ―Marinícolas‖. Não somente o trabalho 

monográfico de 1946 mas também o poema Marinícolas acompanham os poemas 

compostos pelo consagrado professor de língua e literatura da Universidade de São Paulo 

no volume lançado pela Ateliê Editorial, em 2008. 
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A mudança de perspectiva ao considerar a poesia seiscentista à luz da categoria 

barroco implica um triunfo do uso do termo no debate em torno das artes do Século de 

Ouro. Segismundo Spina deixa, porém, sua trajetória com a marca de haver negado ao 

público fruir um poema por ele tido como de relevância, pois a FTD já o publicara 

largamente para leitura escolar. Mesmo que não houvesse o ânimo de fazer ver um poeta 

de ―temperamento apaixonado e incapaz de submeter suas paixões às regras da sociedade 

colonial‖, daí que, ―ao ler certos poemas/sonetos de sua vasta Obra poética, precisamente 

os mais cruéis e terríveis, não podemos evitar o riso‖, tal como o comenta de modo 

natural Ivan da Silva (2013, p. 271), poderia ao menos haver rompido barreiras internas e 

feito publicar uma mostra da sátira, o poema Marinícolas, em 1995. A honestidade 

intelectual de Haroldo de Campos (1995) é perceptível pela transparente crítica de elogio 

ao atendimento do amigo de publicar nova seleta gregoriana na década de 1990. O crítico 

paulista chama o Spina, de 1946, de ―católico‖ em suas escolhas editoriais antes de 

elencar todos os feitos do amigo, além mesmo de seu pioneirismo em fazer imprimir o 

poeta seiscentista. 

Antes de prosseguir com o estudo das antologias com selo editorial acadêmico 

ligado ao nome de Gregório de Matos, indique-se uma especificidade histórico-biográfica 

final na atuação antologista de Segismundo Spina. A edição da EDUSP atesta uma 

afinidade fraternal dos intelectuais Haroldo de Campos e Segismundo Spina tornada 

pública não somente do prefácio da seleta cuja reedição ou reformulação o poeta paulista 

incentivou que fosse realizada pelo filólogo brasileiro, mas também no livro Para 

Segismundo Spina: língua, filologia e literatura (1995). No mesmo livro em que o 

prefácio é publicado sob o título Sobre a poesia de Gregório de Matos, Dino Preti 

publica Câmera aberta sobre o passado: algumas cenas da vida de Segismundo Spina 

(PRETI, 1995), texto no qual há dados sobre o fazer intelectual do antologista gregoriano 

que permite fechar uma compreensão da afinidade intelectual dos dois acadêmicos.  

Preti cita títulos como Na madrugada das formas poéticas, Introdução à 

edótica: Crítica textual, Manual de versificação românica medieval, A Lírica 

Trovadoresca, uma amostra da lista de dezenas de obras elencadas na cessão Curriculum 

Vitae ao final fina do livro Para Segismundo Spina. O livro é responsável por documentar 

o fazer intelectual um praticante da crítica da ―poética diacrônica‖, com sua busca por 

extrair características literária da história, importante trabalho de ―levantamento e 

demarcação do terreno‖ (CAMPOS, 1975b, p. 207) para efetivação de uma Poética 

sincrônica. Como a prática de uma poética sincrônica tem um caráter eminentemente 

―retificador sobre as coisas julgadas da poética histórica‖, conforme estabelece Haroldo 
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de Campos (1975b, p. 207), uma prática inexiste sem a outra. Haroldo de Campos, então, 

demonstra sua afinidade acadêmica pelo trabalho de Segismundo Spina em uma relação 

de complementariedade ao incentivar a edição de A poesia de Gregório de Matos pelo 

colega pesquisador de abordagem diacrônica do fazer poético-literário. 

Quando a antologia Gregório de Mattos: o boca de todos os santos é publicada 

em 1997, a atribuição do Estado para si do direito de controlar a produção de bens 

culturais responsável por queimar parte da edição de James Amado da poesia gregoriana 

em 1969 já dera lugar a outra condição social de maior liberdade. O licenciado em Letras 

pela Universidade Católica de Salvador estuda e faz publicar a poesia de Gregório de 

Matos pela universidade privada Tiradentes. A seleta é apresentada ao público pela 

seguinte capa: 

 

Figura 32 – Capa de Edson Costa para a antologia Gregório de Matos: o boca de todos os santo da autoria 

de Gilfrancisco, 1997. 

 
Fonte: Gilfrancisco (1997) 

 

A capa, elaborada por Edson Costa, traz uma inovação da antologia, a de subverter o 

epíteto de o poeta de ser ―O boca do inferno‖ com a sentença ―O boca de todos os 

santos‖. Uma consideração crítico-biográfica do antologista faz relação do prefácio com 

o título da seleta para justificar qual representação do escritor a capa apresenta para 

instaurar uma para os leitores: ―seus vícios e sua forma transformam-no em um poeta 

vivo, mencionado e aplaudido pelo povo, porque os ‗bocas do inferno‘, ainda sobrevivem 

na Bahia de Todos os Santos, sob todas as tempestades‖ (GILFRANCISCO, 1997, p. 44). 

Ser ―O Boca de Todos os Santos‖ da capa significa, então, para o antologista, ser a voz de 
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todos, encarnar representação de uma coletividade. Considerada a acepção de ―santo‖, 

não como a de alguém que por processo canônico é sacramentado por poder religioso 

segundo normas de apuração de atuações miraculosas após morrer, ou, mais simples 

concepção, como algo separado do cotidiano secular, mas entendido o signo ―santos‖ 

como uma coletividade de habitantes de dado lugar, aliás, regionalismo comumente 

empregado com esse valor, mesmo sem ler o esclarecedor comentário do antologista, é 

possível entender os ―santos‖ como aqueles por quem falaria Gregório de Matos. Desde a 

capa, então, o pesquisador indica como sente a poesia seiscentista, como discurso atual 

para os leitores da década de 1990 de um ―Gregório de Mattos‖ ainda com iniciativa e 

autoridade para falar por outrem, por uma coletividade. 

A enumeração dos componentes da edição gregoriana da Universidade 

Tiradentes revela um livro integrado por listas organizadas por um professor universitário 

não interessado em dizer que tudo elencou do existente ou que nada surgirá a ser 

elencado, mas revelar tudo quando possa interessar a seus leitores para auxiliar sua 

experiência com a poesia. A edição apresenta-se com duas orelhas: uma sobre o 

antologista; outra sobre o poeta. A primeira é composta para informar o início de carreira 

do editor no âmbito do jornalismo, sua atividade profissional em pesquisa histórica, sua 

licenciatura em Letras e um rol de publicações acadêmicas, entre elas, uma sobre o poeta: 

Manifestações literárias no Brasil-colônia: Gregório de Mattos. A segunda é elaborada 

para indicar a representatividade do poeta na poesia do Brasil, sua ação fundacional em 

composição satírica, sua publicação manuscrita e um rol de dados poéticos. A autoridade 

do ethos de pesquisador e escritor do antologista serve para instaurar uma imagem de 

poeta como a de ―maior figura da poesia brasileira‖, de ―autêntica brasilidade‖, de uma 

―sátira forte‖, de ―lirismo religioso impressionante‖ e de versos ―eróticos‖ em uma poesia 

situada em ―época de dominação barroca‖. A orelha cria expectativa de se apresentar 

como a síntese, salutar para tal componente editorial, dos demais elementos de orientação 

de leitura, assim como indicativa do material poético publicado; quando elenca os temas 

extraídos da cena primeira de leitura-produção da poesia gregoriana, quando atuou o 

―cronista da vida alegre, natural, dissoluta, perigosa, carente, piedosa, opulenta, pobre, 

falsa, contrastiva, pecaminosa, insegura, brutal da cidade de Salvador‖.  

Samuel Anderson (LIMA, 2013), em Gregório de Matos: do barroco à 

antropofagia, resenha a antologia de subtítulo o boca de todos os santos – edição 

comemorativa dos 360 nos de nascimento do poeta, considerada a data de 1636: ―trata-se 

de uma obra que buscou reunir o máximo de informações sobre a vida e a poética‖, 

―reunião de tudo que já tinha sido escrito sobre o poeta, desde obras completas aos 
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artigos científicos‖, apresenta ―uma visão moderna, sem ranços do historicismo‖ (LIMA, 

2013, p. 72). Nos termos da teoria da Recepção da escola de Constance, podem-se ver os 

índices de abertura para discutir a leitura da poesia gregoriana na antologia para explicar 

sua criação ―pelo contexto histórico e social de recepção‖ (JAUSS, 1978, p. 282). Sob a 

forma assim descrita, o texto de estudo gregoriano da autoria de Gilfrancisco (1997) 

efetiva concretização de leitura como passagem da recepção, em termos de Jauss , como 

histórico de leituras efetivadas, para atingir a valoração crítica exposta pelo antologista. 

Para refutar José Veríssimo Aripe Júnior sobre ser Gregório de Matos poeta dos menos 

interessantes, Gilfrancisco indica dados da poética gregoriana de versos elaborados com 

―alusões, referências, expressões‖ em uma mestiçagem poética reflexo da mestiçagem 

racial. Para refutar a tese de desmerecimento por imitar Quevedo e Góngora, o 

antologista alega haver, na poesia gregoriana, ―talento bastante para sobrepujar os 

letrados da época‖ (GILFRANCISCO, 1997). Para refutar Antonio Candido sobre a 

neutra contribuição do barroco, o editor cita a presença de Antônio Vieira nas letras 

seiscentistas e Segismundo Spina (1946) sobre Gregório de Matos haver sido o primeiro 

jornal da colônia. A cena primeira de leitura da poesia barroca é descrita não somente em 

termos do horizonte de expectativa pautado pela poesia dos poetas espanhóis mas ainda 

em termos mundivivenciais com o Estado português com sua máquina burocrática, com 

seu tráfico negreiro, com nobreza togada.  

O poeta é tido como o fundador da literatura brasileira, como o diz Sílvio 

Romero. Observa-se, já nessa passagem crítica do ensaio do antologista, um movimento 

retórico de exposição de uma leitura concretizada para a poesia barroca gregoriana. 

 

Na realidade, as origens da literatura brasileira permanecem num delicado 

enredo de intrigas e suspense. Segundo Antônio Cândido, ela começa no 

Arcadismo, pois Gregório de Mattos não teria existido, no sentido literário da 

existência, em perspectiva histórica, uma vez que só foi redescoberto com o 

Romantismo, embora tenha permanecido na tradição oral e em obras 

manuscritas, achando o mesmo improvável que Gregório tenha contribuído 

para formar no nosso sistema literário, permanecendo nas sombras até o final 

do século XIX. (25) O poeta concretista e ensaísta Haroldo de Campos, 

fazendo uma leitura semiológica da exclusão (sequestro) de Gregório de 

Mattos do Barroco, na formação da literatura brasileira, revirando as folhas 

historiográficas do passado, procura dar ao poeta baiano o lugar que lhe cabe 

na História da Literatura Brasileira, mesmo que este tenha ficado 

provisoriamente confinado na memória local e na tradição manuscrita. Haroldo 

defende o argumento de que a literatura brasileira já nasceu grande, madura, 

com nomes como Gregório e Vieira, e que a questão maior não é se ficar 

perdendo tempo para descobrir as origens da nossa literatura, mas sim as 

vertigens, os cortes, os saltos (GILFRANCISCO, 1997, p. 44-45). 

 

Os dados da recepção precedentes à leitura concretizada por Gilfrancisco (1997) ainda na 

introdução à reunião poética com ampliação nas notas de leitura-mediação à compreensão 
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dos textos cita a ensaística de Haroldo de Campos precedente ao seu livro de 1989, O 

sequestro do barroco na formação da literatura brasileira, situado em seu debate com o 

estudo de Antonio Candido Formação da literatura brasileira, cujo prefácio da primeira 

edição data de 1957. Já em 1970, O crítico observava no clássico Dialética da 

malandragem: 

 

É pois no plano do estilo que se entende bem o desvinculamento das Memórias 

em relação à ideologia das classes dominantes do seu tempo -, tão presente na 

retórica liberal e no estilo florido dos "beletristas". Trata-se de uma libertação, 

que funciona como se a neutralidade moral correspondesse a uma neutralidade 

social, misturando as pretensões das ideologias no balaio da irreverência 

popularesca. 

Esta se articula com uma atitude mais ampla de tolerância corrosiva, muito 

brasileira, que pressupõe uma realidade válida para lá, mas também para cá da 

norma e da lei, manifestando-se por vezes no plano da literatura sob a forma de 

piada devastadora, que tem certa nostalgia indeterminada de valores mais 

lídimos, enquanto agride o que, sendo hirto e cristalizado, ameaça a labilidade, 

que é uma das dimensões fecundas do nosso universo cultural.  

Essa comicidade foge às esferas sancionadas da norma burguesa e vai 

encontrar a irreverência e a amoralidade de certas expressões populares. Ela se 

manifesta em Pedro Malasarte no nível folclórico e encontra em Gregório de 

Matos expressões rutilantes, que reaparecem de modo periódico, até alcançar 

no Modernismo as suas expressões máximas, com Macunaíma e Serafim Ponte 

Grande. Ela amaina as quinas e dá lugar a toda a sorte de acomodações (ou 

negações), que por vezes nos fazem parecer inferiores ante uma visão 

estupidamente nutrida de valores puritanos, como a das sociedades capitalistas; 

mas que facilitará a nossa inserção num mundo eventualmente aberto 

(CANDIDO, 2004, p. 45). 

 

A fantasmagoria de ser Gregório de Matos uma manifestação colonial é substituída por 

Candido pela noção de originador de uma constante na literatura brasileira por esse 

exercício de leitura com desvinculação da arte em relação à ideologia na atenuação de 

abordagem sociológica dos parágrafos transcritos. Além disso, a continuidade da reflexão 

revela o fato de haver sido o Modernismo o responsável por multiplicar-se a leitura das 

Memórias de um sargento de milícias, fenômeno semelhante ao que a sátira modernista 

propicia em relação à barroca, numa inversão em que a coisa refundada revela a 

fundadora no plano a-temporal da poesia. O ensaio maior de estudo de Haroldo de 

Campos (1989) sobre o sequestro da poesia gregoriana é contextualizado em dezenove 

anos por essa observação de constância poética barroco-modernismo no ensaio de 

Antonio Candido (2006) sobre a formação da literatura brasileira. 

Diga-se mais, para pensar o debate em torno do barroco no tempo da publicação 

de Gilfrancisco (1997), há que se observar o fato de, tacitamente, Antonio Candido 

reconsiderar seu posicionamento frente às considerações de Haroldo de Campos,  quando 

Candido publica o ensaio de introdução aos estudos de Sérgio Buarque de Holanda, 
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reunidos em Capítulos de literatura colonial, publicados pela primeira vez em 1991. Para 

Candido, o fato de Sérgio Buarque fazer valoração positiva à obra Vila Rica de Cláudio 

vem ―a realçar o panorama de um século XVII já brilhante graças a Gregório de Matos‖ 

(CANDIDO, 1991, p. 15), poeta do barroco, cujo valor está em congregar a concepção da 

epopeia com a da narração objetiva, comenta o prefaciador dos ensaios de Sérgio 

Buarque. Em 1965, com a publicação pela primeira vez de Letras e ideias no período 

colonial, ao comparar o poeta baiano com pregador Antônio Vieira, Candido (2006) 

sentencia julgamento: ―Gregório de Matos (1633-1696) foi o profano a entrar pela 

religião adentro com o clamor do pecado, da intemperança, do sarcasmo, nela buscando 

guia e lenitivo‖ ao que acrescenta: ―ao orador junta-se este poeta repentista e recitador 

para configurar ao seu modo, e também sob o signo do Barroco, a oralidade característica 

do tempo, que permaneceu tendência-limite no meio baiano até os nossos dias‖ 

(CANDIDO, 2006a, p. 102). O fato de a ―exposição didática‖ de 1965 sobre Letras e 

ideias incluir ―escritores de diretriz cultista, ou conceptista, presentes na Bahia, de 

meados do século XVII a meados do século XVIII‖ (CANDIDO, 2006, p. 99), no sistema 

de articulação autor-público-obra, estabelecido no ensaio Formação, de 1957, objeto de 

análise por Haroldo de Campos em 1989, não pela convenção metodológica, mas pelo 

sequestro de Gregório de Matos, torna, desde sempre, anódina toda discussão sectarista 

de críticos e estudantes com representatividade de menor monta do que a dos dois 

intelectuais ao menos implícita e parcialmente concordes como são em seu debate 

ensaístico. 

De toda forma, mesmo sendo ainda retomado como debate ferrenho quando 

parece ser mais sistematização de certo consenso crítico o diálogo de Haroldo de Campos 

com Antonio Candido, Gilfrancisco toma partido. Ao se alinhar do lado do barroco leva 

em conta a discussão ainda em voga no século XXI e arremata sua introdução aos poemas 

gregorianos depois de citar Augusto de Campos ao final do século XX: ―para Augusto de 

Campos, Gregório é nosso primeiro antropófago, que deglute e vomita o barroco europeu 

e o retempera na mulatália e no sincretismo tropical. [...] O fato é que continuamos 

barrocos em pleno fim do século XX‘‖ (GILFRANCISCO, 1997, p. 52). O Gregório de 

Matos está na ordem do dia com artistas que fazem cinema e música atentos ao poeta 

seiscentista. O antologista indica os filmes O boca do inferno (1974), A volta do boca 

(1978) e Saíte Bahia (1982), todos com direção de Agnaldo ―Siri‖ Azevedo. 

O presente de leitura está na antologia com a indicação de o barroco ser 

retomado por linguagem contemporânea como é a da música popular. A composição em 

que Moraliza o poeta seu desassossego na harmonia incauta de um passarinho, que 
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chama sua morte a compassos de seu canto com nota sobre haver sido musicado por 

Marcus Vinícius para a peça Boca do inferno com obtenção do primeiro lugar em 

concurso teatral e gravação no LP Nordestino, Disco Marcus Pereira MPA-94, 1979. A 

seção poética é integrada também pelos Epílogos do Juízo anatômico dos achaques que 

padecia o corpo da república, em todos os membros, e inteira definição do que em todos 

os tempos é a Bahia. O editor elabora nota sobre a condição histórica do Brasil no século 

XVII ser de colônia, não de nação, época de pequenos agrupamentos urbanos como 

Pernambuco e Bahia, de acúmulo de capitais pela burguesia de países como França, 

Holanda e Espanha, de vida de Gregório de Matos em meio à recuperação das terras 

coloniais dos danos do conflito com holandeses e do medo de novos conflitos. Na mesma 

nota, o antologista imagina um Gregório de Matos que, nesse tempo, ―percorria a cidade 

como trovador audacioso, cujos olhos eram rápidos para ver a opressão colonial e o 

ridículo de uma sociedade feudal escravocrata‖ (GILFRANCISCO, 1997, p. 38), antes de 

indicar o fato de o poema haver sido musicado por Gerônimo com gravação no LP 

Dançarino, EMI-ODEON, 1990. As notas de leitura complementam que o passar do 

tempo faz permanecerem coerentes as afirmações do prefácio de que ―em Gregório 

vamos encontrar o misto de homem de letras e cantador popular‖ (GILFRANCISCO, 

1997, p. 38) e de que ―pode ser cortesão, acadêmico, injuriado, zombador; riu, 

ridicularizou e enxovalhou‖ e de que ―seus vícios e sua forma transformam-no em um 

poeta vivo, mencionado e aplaudido pelo povo, porque os bocas do inferno, ainda 

sobrevivem na Bahia de Todos os Santos, sob todas as tempestades‖ (GILFRANCISCO, 

1997, p. 44). 

A Editora Hedra, com capa de Júlio Dui e Renan Costa Lima, apresenta a 

publicação de Desenganos da vida e outros poemas (PEREIRA, 2013) com fundo 

ornamentado por reprodução de elemento arquitetônico decorativo. Pode-se bem ver uma 

capa composta com foto de objeto secular empregado em edificações barrocas, os 

azulejos coloniais, pela angulosidade das curvas em suntuosa composição relacionada 

historicamente com poder político-religioso e de efeito decorativo de expansão ao infinito 

de superfícies em ligações curvas entre os pontos. No decorativismo de profusão arabesca 

em ligação simbólica com glória e poder, as peças fotografadas perdem seu caráter 

simbólico de demarcar presença portuguesa na colônia, como tiveram os azulejos 

coloniais, para assumir representação estética da capa da antologia aberta a receber outros 

significados. Pode-se, porém, recuperar a ligação da historicidade do objeto fotografado 

com a historicidade do poema cuja didascália está no título da antologia Desenganos da 
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vida humana e outros poemas para se perceber a semiose da capa em diálogo com o 

estudo de INTRODUÇÃO aos poemas. 

 

Figura 33 − Capa de Júlio Dui e Renan Costa Lima para antologia gregoriana da editora Hedra, 2013. 

 
Fonte: Pereira (2013)  

 

A complexidade profusa provocada pelo acúmulo de imagens abstratas com 

variações de formas faz confluência para o estabelecimento de estilo ornamental na 

composição verbo-visual. A recuperação de dados históricos relacionados com a era 

colonial auxilia a perceber a constituição icônica de valor simbólico, aproveitada para 

compor a capa. Em Azulejo colonial luso-brasileiro: uma leitura plural, Olímpio 

Pinheiro descreve os azulejos do século XVII: 

 

Excetuando os frontais de altar e os ―registros‖ (imagens devocionais) raros no 

Brasil, o período de Seiscentos é marcado pelo Azulejo chamado tapete, 

tapetes cerâmicos padronizados policromáticos, com predominância do azul de 

cobalto ou deste e amarelo do antimônio, mas apresentado também verdes de 

cobre, marrom ou avinhado de ferro e contornos de violeta de manganês. Seu 

caráter policromático vai diminuindo à medida que se caminha para o fim do 

século, ficando então reduzido às variações tonais do azul e seus lavis 

(aguadas) sobre fundo branco (PINHEIRO, 2005, p. 138). 

 

Como exemplo cronológico dessa passagem histórica, pode-se ver a foto do lavabo da 

Sacristia da Igreja do Convento de Santa Teresa na Bahia e a foto aproveitada para capa 

da antologia da Hedra. 

 



216 
 

Figura 34 – Lavabo da Sacristia da Igreja do Convento de Santa Teresa, Salvador, BA (Museu de Arte 

Sacra)  

 

Fonte: Pinheiro (2005) 

 

 

Há uma sugestão de movimento ocorrida pela passagem de arranjos de formas 

curvo-arqueadas para formas arabesco-estreladas em ângulos de noventa graus no interior 

de cada unidade composicional da imagem de fundo da tarja com o nome do poeta, o 

título da antologia e o nome de seu organizador. As linhas da escrita empregada 

apresentam-se com nitidez propiciadora de leitura sem exigir aguçamento perceptivo, 

pois a cor branca empregada para impressão dos elementos verbais está em harmonia 

com a mesma cor branca de detalhes das peças justapostas para compor imagem ao fundo 

de tarja aplicada sob a técnica da transparência. Tal efeito ocorre com o contraste de 

diferentes tons de cada peça, efetivado por meio da variação de cor branca empregada em 

cada uma delas para se misturar à azul cobalto. Sobre retângulo transparente, encontram-

se todos os signos verbais (fora somente o nome da editora Hedra, no canto inferior 

esquerdo) indicadores de Gregório de Matos como o Autor, Desenganos da vida humana 

e outros poemas como o título, e Iuri Pereira como o responsável pela Organização. 

Como a imagem icônico-ornamental ao fundo, a represetação do autor oferecida ao 

público relaciona-se com meditação filosófica, que, pela mescla de dados verbais com 

imagéticos, pode-se relacionar com o tempo de elaboração poética ou com o tempo de 
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leitura, hipóteses a ser verificadas posteriormente por via dos demais elementos 

composicionais do livro. 

A expressão ―Desenganos da vida‖ é referência a um dos poemas classificáveis 

como sapienciais do barroco brasileiro. A editora investe em uma imagem autoral 

singularmente diferente da vendida por outras editoras. O poema anunciado pela 

didacália subtítulo do livro:  

 

É a vaidade, Fábio, nesta vida, 

Rosa, que da manhã lisonjeada, 

Púrpuras mil, com ambição dourada, 

Airosa rompe, arrasta presumida. 

 

É planta, que de abril favorecida, 

Por mares de soberba desatada, 

Florida galeota empavesada, 

Sulca ufana, navega destemida. 

 

É nau enfim, que em breve ligeireza, 

Com presunção de Fênix generosa, 

Galhardias apresta, alentos presa: 

 

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa 

De que importa, se aguarda sem defesa 

Penha à nau, ferro à planta, tarde à rosa? 

(PEREIRA, 2013, p. 102) 

 

A leitura do poema revela um soneto no ―idioma barroco‖ com ―acumulação de 

metáforas‖ em ―jogos de estilo das oposições, dos contrários, das antíteses‖, sendo o 

poema advindo da pena de um poeta, como  descreve Francisco Ivan, que fez ―comunhão 

antropofágica‖ devoração estilística de ―Góngora, Quevedo e, naturalmente, parodia 

Petrarca, Camões, Sá de Miranda‖ (IVAN DA SILVA, 2013, p. 275-278). A Hedra 

destaca um poema barroco no século XXI a tematizar a condição humana atemporal de se 

deparar com o vazio do vazio de nada que tudo da vida é, tal como discutido ser tema 

central de parcela da poesia gregoriana a retomada paródico-recriativa do Eclesiastes 

bíblico no estudo Deus e o diabo na poesia de Gregório de Matos (SANTOS, 2011a). As 

metáforas da precariedade humana ―rosa‖, ―planta‖ e ―nau‖ acumulam-se em processo de 

disseminação e recolha para revelar a razão de desengano na finitude exacerbada 

representada no jogo de antítese entre o querer sobrelevar-se humano frente aos bens do 

mundo quando tudo somente tem inconstância.  

A capa elaborada por Júlio Dui e Renan Costa Lima para a antologia da editora 

Hedra, edição de Iuri Pereira (2013), é enigmaticamente referencial e abstrata aos olhos 

do leitor, assim como traz elemento de remissão à cena primeira de leitura da poesia 

gregoriana. Além de trazer dado relacionado com o passado secular de onde provém a 
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poesia gregoriana, a publicação escolhe elementos cuja configuração gera atualização da 

recepção da arte barroca para concretização de leitura contemporânea. A justaposição da 

capa da antologia barroca com a da capa de livro de estudos barrocos mostra a primazia 

da criação dos artistas-artesãos seculares em criar imagens com propriedade de 

autossemelhança, tais quais as dos estudos de física do caos: 

 

Quadro 6 – Comparativo entre as capas da editora Hedra (2013) e da EDUFRN (2008) 

 

 
Capa de Júlio Dui e Renan Costa Lima para 

antologia gregoriana da editora Hedra, 2013. 

 

 

 
Capa com objeto fractal para livro Colóquio 

Barraco com idealização do design de Francisco 

Ivan da Silva para a editora EDUFRN. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Como reprodução fotográfica da decoração da época seiscentista empregada em 

templos, mosteiros, residências; a capa, composta por elemento referencial de imagem de 

azulejos, remete o leitor à cena social do horizonte de expectativa de primeira leitura da 

obra do poeta barroco brasileiro. Os azulejos da capa da editora Hedra são abstratos 

trabalhos criativos em formas e cores, com ênfase na busca de harmonia equilibrada de 

composições sem um referencial de significado para os significantes imagéticos 

articulados. Como fotografia de elemento arquitetônico já desgastado pelo tempo em suas 

cores e tonalidades, o elemento de fundo da capa traz o tema da perduração dos objetos 

artísticos elaborados há tempos. Como justaposição de elementos não verbais 

configurados com a propriedade fractal da autossemelhança de imagens caoticamente 
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ordenadas em infinita repercussão de continuidade de uma na outra em 

complementariedade infinita de partes que correspondem ao todo em autossemelhança, a 

capa atualiza a recepção da arte barroca quanto à leitura contemporânea de tratá-la à luz 

de noções da geometria da física do caos.  

Os quarenta e sete poemas selecionados estão agrupados em conjuntos sob 

rótulos indicativos de serem ―Amorosos‖, ―Satíricos‖, ―Devocionais‖, ―Encomiásticos‖, 

―Descritivos‖, ―Morais‖. O conjunto antológico é precedido por texto sobre a vida de 

Gregório de Matos, sobre a composição da antologia Desenganos da vida e outros 

poemas e sobre o antologista Iuri Pereira. Além desses itens de esclarecimento sobre os 

elementos verbais da capa, ―Autor‖ e ―Organização‖, há uma ―Introdução‖ que elucida o 

dado ―Título‖ ―Desenganos da vida‖, por meio de leitura de poema ―atribuído a Gregório 

e Matos (mas também a Antonio da Fonseca e Francisco de Vasconcelos)‖ para guiar os 

leitores da antologia por ―uma breve incursão‖ na ―rede de significados‖ passíveis de 

serem atribuídos ao texto cuja didascália é tomada para dar nome ao trabalho editorial de 

Iuri Pereira: ―Desenganos da vida metaforicamente‖.  

A ―Introdução‖ explicita o que vai ser mostrado na capa da antologia da editora 

Hedra: ―Gregório de Matos‖ é um ―autor‖, de forma que sua escrita desenvolve temas 

variados em formas poéticas também variadas; não confessa uma biografia. A reflexão 

efetivada por Iuri Pereira, propiciada pelo poema sobre o ―conhecido e muito glosado 

desengano‖ (PEREIRA, 2013, p. 20) como tema típico da estética barroca reafirma a 

imagem autoral de homem em sintonia com sua época e com discurso útil para 

representar questões humanas por merecimento do que se atribui a Gregório de Matos a 

autoria de poemas da Bahia seiscentista. O poeta baiano é ―autor‖ de poemas sobre 

―desenganos da vida‖ assim como de ―outros‖ no sentido de ser personalidade histórica 

de autoridade literata frente aos ―códigos culturais‖ em que ―se formou‖ como escritor 

(PEREIRA, 2013, p. 9). O artista tem o reconhecimento de emular os paradigmas dos 

modelos poéticos vigentes à altura do código retórico de exploração metafórica aguda 

praticada no meio intelectual da época seiscentista.  

Iuri Pereira (2013) adota a compreensão de haver necessidade de vinculação da 

obra gregoriana com o ―corpo místico‖ da cena social seiscentista, embora apresente, de 

forma pontual, visão de que  

 

o que os desafios de leitura da poesia gregoriana oferecem é a possibilidade de 

percebermos que muitas categorias que utilizamos como naturais são 

convenções fortes que ao longo de seu uso foram perdendo suas marcas 

convencionais, e se tornando pressupostos rígidos e passivos de operaçao 

leitora (PEREIRA, 2013, p. 9-10).  
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A seleta desenvolve com exemplos o que a tese de Hansen e Moreira (2013) defendem 

para a leitura histórica como construída com recuperação do momento primeiro de 

recepção da obra com vinculação à cena de elaboração-leitura tal. Os pesquisadores 

etendem ser um princípio de compreensão associar os poemas com a posição de escritura 

em dado códice. Para eles,, a recuperação das circunstâncias de escrita e da alocação em 

manuscrito determina a recepção da poética satírica seiscentista brasileira. O antologista 

compreende a noção de ―autor‖ tal como  estudam os pesquisadores, por orientar seus 

leitores no sentido de perceber a possibilidade de renovação de leitura dos poemas 

gregorianos pela quebra de convenções históricas do romantismo. 

A Introdução complementa a capa na medida em que apresenta o poeta como 

―autor‖, por ser detentor de uma autoridade responsável por textos em circulação durante 

o século XVII, com o reconhecimento coetâneo e posterior de operar um procedimento 

artístico-intelectual em consonância com o realizado por Luis de Góngora e por Sor Juana 

Inés de la Cruz. A introdução aos poemas da editora Hedra é como uma resenha da 

abordagem de Hansen e Moreira (2013) à poesia do códice gregoriano Asensio-Cunha 

aplicada à análise exemplificativa do poema anunciado pela capa em comparação com 

soneto similar da autoria de Francisco Vasconcelos. A seleta é, finalmente, iniciadora de 

um novo ciclo de antologias teoricamente contextualizado pela orientação filológica dos 

pesquisadores, mas que ainda não é material um número exemplar por desconsiderar, por 

exemplo, a origem-ordenação de um único códice.  

Iuri Pereira (2013) noticia a existência e a história de donos do Códice Asensio-

Cunha editado por Hansen e Moreira (2013), sem tratar dessa publicação por uma ironia 

cronológica que torna já na temporalidade de um antes de a seleta da Hedra, embora seja 

atualizadora da recepção gregoriana quanto a rigor histórico. A difusão da poesia 

gregoriana em antologias entra em início de um novo ciclo antologista com o códice 

editado por Peres e La Regina no ano 2000, que é antecipação na proposta defendida por 

Hansen e Moreira (2013) de se fazer editar cada livro de mão em separado devido às 

especificidades de cada volume. A edição crítica do códice Asensio-Cunha, organizada 

por João Adolfo Hansen e por Marcello Moreira, em 2013, tem os quatro primeiros 

volumes com poemas apresentados pela editora Autêntica com capas de Diogo Droschi. 

Os projetos gráficos são realizados sobre imagens de Ulisse Aldrovandi, conforme consta 

das fichas técnicas de cada livro. 

As imagens das capas mostram o que factual ou ficcional possa ser desvio do 

modelo socialmente estabelecido; uma raridade ou um capricho da natureza, pois ganham 



221 
 

nova verdade de sentido, não relativamente à ontologia do poeta, mas referencialmente 

aos poemas atribuídos a Gregório de Matos. As gravuras de Ulisse Aldrovandi fazem o 

leitor interrogar-se acerca do imaginário social de onde provém a obra, o contexto que viu 

nascerem as figuras inquietantes de deformação corporal. A crítica filológica de Hansen e 

Moreira (2013) à antologia reunida no Códice Asensio-Cunha apoia a leitura das imagens 

não em ligação com o homem, não em um plano moral, mas na ordem do signo de 

representação da poesia seiscentista. As gravuras de Ulisse Aldrovandi nas capas da 

edição de Hansen e Moreira (2013) ganham outro plano de significação que não o 

científico do naturalismo ou o ideológico da Contrarreforma, torna-se um signo de 

poética seiscentista.  

Na Itália, os interesses naturalistas de Ulisse Aldrovandi levam-no a ser 

colecionador de raridades da natureza; numa época em que, na Península Metafísica, a 

Espanha, a representação da natureza está ―sobrecarregada de sentido simbólico e 

conteúdo ideológico‖ com ―el monstruo, la anomalia, la rareza fisísica‖ a se prestarem ―a 

una intensa presion moralizadora que trata de encontrar en ello las huellas de la caida, del 

pecado, acaso también de la posesión demoníaca‖ (FLOR, 1999, p. 267). Fosse ou não 

alvo da força da Contrarreforma no século XVII, o certo é que, no XXI, o emprego dos 

ícones corporais da coleção de casos reunidos por Aldrovandi é de natureza metafórico-

metonímica para fazer surgir representação de poemas a ser fruídos pelos leitores.  
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Figura 35 – Capa de Diogo Droshi para o volume 1 do Códice Asensio-Cunha editado por 

Hansen e Moreira para editora Autêntica, 2013. 

 

Fonte: Hansen; Moreira (2013) 

 

 

Figura 36 – Capa de Diogo Droshi para o volume 2 do Códice Asensio-Cunha editado por 

Hansen e Moreira para a editora Autêntica, 2013. 

 

Fonte: Hansen; Moreira (2013). 
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Figura 37 – Capa de Diogo Droshi para o volume 3 do Códice Asensio-Cunha editado por Hansen e 

Moreira para editora Autêntica, 2013. 

 

Fonte: Hansen; Moreira (2013). 

 

 

Figura 38 – Capa de Diogo Droshi para o volume 4 do Códice Asensio-Cunha editado por Hansen e 

Moreira para a editora Autêntica, 2013. 

 

Fonte: Hansen; Moreira (2013). 

  

A justaposição apresenta as sobrecapas, o modo pelo qual os volumes são 

apresentados aos leitores. O projeto gráfico apresenta-se com fundo bege sobre o qual são 

postos em sintaxe o anúncio dos conteúdos dos livros com os nomes dos editores ao canto 

superior esquerdo, João Adolfo Hansen e Marcello Moreira, responsáveis por edição e 
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estudo de Gregório de Matos e de seus poemas atribuídos encontrados no Códice 

Asensio-Cunha. O negro e o cinza dos demais elementos verbais contrastam com o 

vermelho do nome do poeta harmoniosamente por destacá-lo pela cor e pela centralidade 

no texto verbo-visual. O colorido dos signos linguísticos se coordena com as cores dos 

elementos icônico-imagéticos de sorte que há um intento compositivo recuperável 

visualmente, mas que deve ser cotejado com os conteúdos dos livros para recuperação 

daquilo que representa e pode representar para o leitor a xilogravura colorida para se 

verificar se há arbitrariedade em sua escolha ou se há correlação unitária na edição 

poética. Também a historicidade dos objetos visuais escolhidos para integrar as capas 

presta-se a levantar que signo interpretante pode ser gerado na representação mental dos 

leitores pela semiose do designer. 

As figuras de Ulisse Aldrovandi (1522-1605), naturalista falecido no início do 

século XVII, estão no livro Monstrorum historia de 1642 (ECO, 2010). Originalmente, 

foram xilogravuras cujas placas estão preservadas na universidade de Bolonha na Itália e 

no Museo di Palazzo Poggi (conforme Figuras 37 e 38 a seguir). 

 

 

Figura 39 – Xilogravura criada para reprodução de imagem criada por Ulisse Aldrovandi (1522-

1605) 

 

Fonte: Museo di Palazzo Poggi Via Zamboni, 33. Bologna. Lederlein Christoph detto Cristoforo 

Coriolano 1550 (?)/ post 1603. Matrice xilografica. legno di pero/ intaglio cm 18,5 (a) 14,6 (la) 2,2 (p) secc. 

XVI/ XVII (1585-1642) 
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Figura 40 – Xilogravura criada para reprodução de imagem criada por Ulisse Aldrovandi (1522-

1605) 

 

 

Fonte: Biblioteca Universitaria di Bologna - Via Zamboni, 33/35 – Bologna - Lederlein 

Christoph detto Cristoforo Coriolano -1550 (?)/ post 1603 - matrice xilografica - legno di pero/ intaglio -cm 

18,6 (a) 14,3 (la) 1,6 (p) - secc. XVI/ XVII (1585 - 1648) 

 

Ulisse Aldrovandi participa do espírito barroco de buscar a tudo conhecer, por 

isso dedicou-se a perscrutar os reinos vegetal, mineral e animal do velho e do novo 

mundo até em suas especificidades de exceção. Conseguiu dar por realizado seu sonho 

primeiro de tudo o saber, embora tenha sido a equipe da ―oficina de arte‖ (os artistas John 

Blacks, Jacopo Ligozzi; os designers: o florentino Lorenzo Benini e o alemão Cornelius 

Schwindt; o impressor Christopher Coriolanus, por exemplo) de Ulisse Aldrovandi que 

deu vida e publicou com representação iconográfica postumamente parte de suas 

descobertas naturalistas, catalogadas em 13 volumes de livros publicados entre 1599 e 

1668, pela atuação de pintores, gravadores e impressores. Aldrovandi participa de um 

teatro humano vital em uma Itália com a presença do pensamento de busca por 

compreensão religiosa do mundo embora seja médico, filósofo, naturalista. Suas 

descobertas de exceções, do que são signo suas gravuras reaproveitadas para as capas da 

editora Autêntica, frente à normalidade, foram usadas para legitimar o sistema de regras 

de pensamento de demonização da vida. 

Umberto Eco, em A vertigem das listas (2009), contextualiza a prática de Ulisse 

Aldrovandi no corte do fazer dos colecionadores, ocorrido com o advento do 

Renascimento quando a busca por objetos de lugares longínquos e por relíquias religiosas 

passou a dividir lugar com a busca pelos recessos do corpo humano. A vertigem das listas 

descreve a Monstrorum historia e demais livros Ulisse Aldrovandi como catálogos ou 
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listas de coisas com correspondente material em prática de organizar gabinetes de 

curiosidades, wunderkammer, ―câmaras das maravilhas‖ de variedade de objetos, símbolo 

da utopia de tudo saber do espírito do tempo. O hiper-realismo das gravuras de 

Aldrovandi é ressignificado na edição gregoriana. 

Se a informação de ser Poemas atribuídos os reunidos pelos pesquisadores for 

insuficiente para a desvinculação ontológica do poeta das imagens monstruosas pela 

ligação antológica realizada via conceito de atribuição, a impossibilidade de ligar o nome 

do poeta é garantida pelo volume cinco, por ser relacionado completamente à poesia 

atribuída ao poeta de forma a fazerem das gravuras símbolos representantes da poesia. Os 

pesquisadores instauram para si um leitor especializado ou um investigador em busca de 

especialização na leitura da poesia seiscentista, daí recorrer à volumosa publicação 

acadêmica. O quinto volume (Figura 39) com estudo crítico consolida a mediação 

editorial de redescoberta da poesia de Gregório de Matos efetivada pelos investigadores 

como abordagem histórica da poesia gregoriana necessária para orientar as recepções da 

obra: 

 

Figura 41 – Capa de Diogo Droshi para o volume 5 do Códice Asensio-Cunha editado por Hansen e 

Moreira para editora Autêntica, 2013. 

 

Fonte: Hansen; Moreira (2013) 
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Figura 42 – Representação de Hermafrodita, Hermaphroditus bíceps. 

 

 

Fonte: Ulisse Aldrovandi, do livro Monstrorum historia. 

 

 

A capa do quinto volume se diferencia da dos demais pelo anúncio de 

apresentação, edição, notas e glossário como conteúdos desenvolvidos por João Adolfo 

Hansen e Marcello Moreira, no intuito de fazer da publicação livro Para que todos 

entendais a Poesia atribuída Gregório de Matos e Guerra. Os estudiosos abordam 

Letrados, manuscritos, retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e 

XVIII. O volume 5 garante coesão entre todos os volumes quanto às capas elaboradas 

para representar imageticamente tematização deformadora própria da sátira tal como 

explicada pelos investigadores da cultura manuscrita do Brasil.  

Segundo Rodriguez de la Flor ―hermafroditismo, androginia‖ são objetos de 

representação enigmática em imagens como a da mulher barbada: o século XVII é  

 

ese tiempo largo de elaboracion cuidadosa de una imagen social extendida de 

la mujer barbuda, o del enigma que detras de ella —de su efigie— se insinua: 

la indeterminación sexual. Entendida esta como flotacion de los signos o, en su 

sentido mas fuerte, como coexistencia asombrosa de signos sobre una misma 

superficie de inscripción (FLOR, 1999, p. 274-276).  

 

Com sua coexistência ambígua de signos, poderia bem ser a mulher barbada empregada 

nas capas da edição gregoriana, com similar representação da sátira, a configurar imagem 

de androgenia, hermafrodismo e homossexualidade, tal como há nas capas da edição de 

Hansen e Moreira (2013), mais que em todas, no volume 5, com os siameses andrógenos.  
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Figura 43 – Puella pilosa annorum duodecim 

 

Fonte: FLOR (1999, p. 285) 

 

Fernando Rodriguez de la Flor (1999) observa o vínculo da condição moral com 

o estado físico na Espanha seiscentista quando considera a retratação do patológico nas 

representações espanholas para a mulher barbada nos quadros de Sanchés de Contán e de 

José Ribera. Fosse empregada a mulher barbuda de Aldrovandi ou sendo empregada a 

siamesa hermafrodita, o mesmo ―hermafroditismo que queda, por cierto, sintetizado en 

esa flotacion de signos, en esa coexistencia del ‗yo‘ y el ‗tu‘ que se evidencia claramente 

en el cuadro [...], emblema autentico de un yo geminado, de una vida que se nutre de los 

dos generos‖, ocuparia lugar de representação da sátira operada pelo capista em 

atualização da leitura que se possa fazer das imagens diversas da historicamente 

reconstruída por Rodriguez de la Flor (1999, p. 281). 

Há um dramatismo da carne na representação siamesa andrógena de Aldrovandi 

em uma personagem que se toca, assim como nas demais personagens em pose para a 

representação nas gravuras empregadas nas capas. Mesmo na ilustração naturalista, já não 

é mera iconicidade a relação com o objeto, o real é buscado criativamente pela escola de 

artes do pesquisador italiano pela fusão arte-ciência do barroco, é o vivido por sua equipe 

de criadores de soluções visuais. De toda forma, ressalte-se, embora sejam objetos dos 

signos transtornos endócrinos, ou mutação genital, ou diferenciação sexual, ou anomalia 

genética; outros são os interpretantes. Nem mesmo é cenificação meramente do sexo que 

imediatamente se possa cogitar a leitura autorizada pela publicação de Hansen e Moreira 

(2013) para as capas, conforme se pode ver na abordagem filológica aos poemas 

efetivada no quinto volume, com suas listas de dados e de teóricos adotados e discutidos 

para fundamentar a leitura histórica da poesia gregoriana proposta pelos pesquisadores.  
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Os pesquisadores ampliam as informações pertinentes à leitura da poesia editada 

segundo semioticamente representada nas capas dos livros. Aristóteles está na 

historicidade tanto dos objetos de Ulisse Aldrovandi, na discussão em torno da condição 

da Espanha de realidade metafísica, quanto na orientação de leitura prescrita por Hansen 

e Moreira (2013) para os poemas atribuídos a Gregório de Matos como tematização do 

feio. 

 

A matéria geral do gênero cômico é a feiura, que é física, como feiura do 

corpo, e moral, como feiura da alma. A feiura física corresponde a incontáveis 

espécies de deformações e misturas corporais; a feiura da alma divide-se em 

duas espécies básicas, a feiura da estupidez e feiura da maldade. Nas letras e 

nas artes antigas, a figuração da feiura física metaforiza a feiura corporal. Os 

gregos chamavam o feio de aiskhró, os latinos, de turpitudo (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 401-402). 

 

O ghéloin é subgênero do feio a que os latinos dos séculos XVII e XVIII chamam 

ridiculum, o pequeno riso, ou o ridículo. Em Aristóteles: ―o feio-mau (kakós-turpe) 

deforma a medida racional do bom-belo‖: ―sensivelmente, a deformidade é feia; 

moralmente, viciosa e, intelectualmente, errada‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 402). 

Segundo essa ótica, percebe-se a poesia satírica ajustada ao sistema de pensamento 

imperante na Europa e com ressonância na América portuguesa. O tratamento temático 

da poesia satírica coletada em manuscrito tem sua operação sobre a deformidade 

simbolizada nas figuras de Aldrovandi impressas nas capas da editora Autêntica como 

um dado a mais, adicionado ao códice, uma atualização leitora propiciada pela recepção 

dos pesquisadores editores. 

A sátira deforma quando pinta em conformidade com o princípio ut pictura 

poesis de Tesauro. Os especialistas explicam como o cômico joga suas tintas com ―a 

formulação do inverossímil‖ que é ―apta para representar a não unidade dos tipos viciosos 

e de suas ações desproporcionadas e vulgares‖: 

 

pela esquematização incongruente das caricaturas, pela amplificação das 

paixões, pela monstruosidade dos mistos, o cômico deforma, como imagem 

fantástica, a imagem icástica da opinião, fazendo que seu destinatário ouça, ou 

leia e veja, nos efeitos discursivos e pictóricos, a contradição entre sua 

memória dos opináveis e verossimilhanças das matérias figuradas –endoxa 

retóricos e eikona poéticos– e a deformação com que são tratados. No 

intervalo, evidencia-se para o destinatário o ponto fixo da virtude donde o 

monstro deve ser visto, como desproporção proporcionada a um fim: 

divertindo com a maravilha dos excessos, a figuração simultaneamente ensina 

e move, pois captura a desproporção com a correção icástica da voz do 

personagem satírico, que adere a valores da opinião estabelecida (HANSEN; 

MOREIRA, 2013, p. 377-378). 
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Na relação do fazer poético com as artes plásticas, assim como anamorfose implicava o 

estabelecimento de um lugar fixo para recuperação da forma do que é aparentemente 

disforme, a poesia também se completa pela audiência e é constituída aberta à acepção 

para ter existência na leitura. A deformação poética como recurso discursivo buscado em 

função do público vitupera aqui, elogia ali: o mesmo dado do mundo pode ser vício ou 

pode ser virtude, ―conforme a conveniência das inconveniências‖ para gerar o cômico. A 

valoração de nexo corpo-moralidade estabelecida pelo corpo místico Estado-Igreja 

imperantes na colônia da Península metafísica é valor histórico passível de ser atribuído 

aos elementos da coleção de casos fabulosos do gabinete artístico de Aldrovandi. Uma 

vez reaproveitadas as gravuras para as capas, passam a simbolizar a poesia advinda 

daquela cena histórica por meio da mistura monstruosa caricatural quando chocadas à 

memória dos leitores. 

Os dados da cena da palavra reconstruída teoricamente para a leitura dos poemas 

gregorianos esclarece o caráter deformado das figuras ligadas à obra atribuída ao nome 

Gregório de Matos. Pelo tópico Aetas (―idade‖), é vicioso o velho apaixonado por freira. 

O satírico põe-se como velho experiente a comparar corrupção do presente com bons 

tempos passados: ―por meio desse lugar, pode-se observar que a sátira é modulada por 

tensões dramáticas‖ de uma persona que ―afirma ser homem razoável, dado à 

simplicidade virtuosa e à conversação simples, mas faz uso extremamente complexo e 

refinado de técnicas retóricas para dizê-lo‖ ‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 412); 

afirma veracidade do que diz, mas distorce com exageros; ataca o vício, mas demonstra 

particular inclinação pelo escândalo; afirma a finalidade moral da não agressão, mas 

agride e demonstra prazer em rebaixar as vítimas; afirma ser homem sóbrio, mas age de 

modo irracional. São convenções do gênero satírico a gênese da poesia coligida no códice 

Asensio-Cunha, ―não as contradições psicológicas e morais do homem doente e tarado às 

quais que a crítica brasileira romântica e positivista propõe desde o século XIX se apega‖. 

As ―tensões e contradições são contradições e tensões construídas tecnicamente pelo 

poeta como ficção dramática de contradição: há método e racionalidade na confecção dos 

efeitos fictícios de desmedida e desequilíbrio irracionais do personagem satírico‖ 

(HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 412-413). A inquietante coexistência de opostos 

apaziguados como partes equânimes de um mesmo está nas figuras de hermafrodismo, na 

geminação andrógena, na coexistência homem-bode a compor o mesmo ser, tal como se 

constata nas capas dos livros. 

A deformidade corporal das capas representa a técnica poética verificada no 

códice em poemas de tematização da Habitus corporis (―constituição física‖). 



231 
 

Quintiliano retoma Aristóteles com a compreensão de ser a beleza uma prova da luxúria; 

a força uma marca da insolência e também seus contrários, a feiura e a fraqueza são 

lugares comuns para sátiras de dois tipos. O tipo latino notatio, notinha ou perífrase 

verbal, condensa descritivamente o caráter feio e mau do tipo. Exemplo de sátira do tipo 

notatio em Gregório de Matos são os versos: ―pariu a seu tempo um cuco / Que no bico 

era tucano‖. O outro tipo, a grega progymnásmata, apresenta técnica exposta em textos 

de redatores gregos em Roma, entre os séculos II e IV, retomados no início do século 

XVII, publicados pelo editor veneziano Aldo Manúcio – progymnásmata de Aftônio e 

Hermógenes, adotadas no ensino da Companhia de Jesus a partir de 1540. A técnica 

apresentada por Vinsauf em Poetria Nova: 

 

consiste de traçar um eixo vertical imaginário que vai da cabeça aos pés do tipo 

que se elogia ou ataca; o eixo é dividido em sete partes, correspondentes à 

cabeça, ao rosto, ao pescoço, ao peito, ao ventre e partes inferiores do corpo, 

até os pés, sendo preenchidas com imagens baixas, deformadas e misturadas, 

com que se faz o monstro, que é o que se demonstra e mostra como 

deformação. A técnica corresponde ao ut pictura poesis da Arte Poética de 

Horácio: pela exageração e deformação das coisas que preenchem as partes e 

pela mistura delas, produz-se uma indistinção pictórica, como se o poeta 

fizesse um esboço rápido e grosseiro do tipo atacado usando um carvão ou uma 

brocha. O esboço não tem a minúcia do desenho claro e nítido feito à ponta de 

pincel que se olha atentamente de perto, mas se apresenta como borrão‖ – 

gêneros antigos eram compostos para leitura em alta voz – caricatura sobre o 

eixo imaginário exige visão e audição à distância e, ‗devido à sua generalidade 

de esboço, é adequada à recepção pública que ouve uma só vez quando é 

falada‘ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 414). 

 

Os autores exemplificam a satirização na poesia gregoriana segundo esse procedimento, 

ao apresentarem poema sobre um indivíduo cujas partes do corpo agem como se tivessem 

vida própria. O nariz de Câmara Coutinho faz o tipo satirizado ser pintado como monstro: 

corpo animado por duas ou mais vontades que se agitam nele como incongruência 

irracional e malvada: ―o procedimento de retratos caricaturais é obviamente muito 

‗intelectual‘, pois é a aplicação racionalmente ordenada de preceitos, mas o efeito da 

descrição física do tipo aparece para o destinatário como sem artifício e ingênuo, o que 

imediatamente agrada‖. Na poesia, a deformidade como tema e como técnica são 

recursos retóricos tanto quanto nas capas; já nem é estudo biológico nem estigma, mas 

metáfora da poesia, assim como as outrora gravuras de coleção de monstruosidade do 

livro de Ulisse Aldrovandi. 

O mistério da má formação genética, da concomitância de sexos em mesmo ser 

impressionantes da compreensão está nas gravuras de Aldrovandi. O estudo crítico do 

códice Asensio-Cunha explica como o tópico dos Sexus (―Sexo‖) está em Quintiliano 

com homem a usar arma para roubar-matar, enquanto a mulher usa veneno: os ―poemas 
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são misóginos, desenvolvendo os lugares comuns da vaidade, inconstância e futilidade da 

mulher‖ (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 418). Aproximáveis da poesia de tópica da 

divisão sexual está a mulher da gravura de Aldrovandi assim como a deformidade 

congênita fálica da capa do volume um (Figura 33), a insinuação de autoerotismo da capa 

do volume cinco (Figura 39). Na poética dos textos selecionados para compor o códice 

Asensio-Cunha, há o tema do sexo desonesto  com ―gradações dos vícios sexuais na 

caracterização de tipos sórdidos, como a prostituta, o pederasta, o adúltero, o marido 

corno, o proxeneta, o fanchono, o sodomita etc.‖. Nos textos, 

 

a obscenidade sexual de estilo sórdido é adequada para descrever partes do 

corpo e ações indecentes dos tipos viciosos. Nos poemas atribuídos a Gregório, 

o lugar é aplicado segundo os preceitos com o Direito Canônico define 

catolicamente os pecados sexuais em ordem de gravidade crescente: sexo 

incontinente no casamento; sexo solitário, ‗molície‘ ou masturbação; sodomia 

ou sexo nefando com pessoa do mesmo sexo; sexo bestial com animais; sexo 

com o Diabo (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 418). 

 

No corpo tematizado pela sátira de Gregório de Matos, tanto quanto nas corporeidades 

retratadas nas gravuras de Ulisse Aldrovandi, encontra-se o mesmo que Rodriguez de la 

Flor (1999) entende haver em torno da figura misteriosa do hermafrodita: ―el problema 

escenificado, no cabe duda, es el del sexo, entendido en cierto modo como jeroglifico 

inextricable de la vida Humana‖ (FLOR, 1999, p. 302). Na indiscutível interseção da 

poética estudada pela pesquisa de Hansen e Moreira (2013) com a organização das capas 

editadas para o códice Asensio-Cunha; há abertura para os leitores verificarem diferentes 

pontos. Os leitores antologistas têm, na crítica editorial dos pesquisadores, não somente 

uma fonte de informações para orientar publicações como também um exemplo de 

integração de todos os elementos compositivos do livro em uma edição antológica, como 

ocorre nessa antologia codicológica crítica de Hansen e Moreira (2013) em continuidade 

da prática fundada por Peres e La Regina, no ano 2000. 

Hansen e Moreira (2013) devem ser adotados como fontes de pesquisa de 

antologista tanto para fisgar poemas quanto para estabelecer critério de edição e para 

formular orientação de leitura. Gregório de Matos permanece no cerne de debate sobre o 

cânone literário brasileiro, com sua fixação em permanente pressão para mobilidades, 

exclusões, inclusões por força de descobertas investigativas, de renovação crítica, 

reformulação historiográfica. O retorno ao códice Asensio-Cunha é de busca não por 

firmar texto supostamente original ou por determinar espólio irrefutavelmente autoral, 

mas por sistemático estudo de cada livro compilador de mostra de um poeta com obra 

inapreensível em completude, por isso antológico desde as primeiras leituras. As capas 
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permitem aos leitores especializados, ou em busca de especialização na poesia 

seiscentista, associar a deformação da sátira na escolha de temas e no trato temático com 

as deformações genéticas representadas pelo naturalista Ulisse Aldrovandi. As coberturas 

são devidamente adequadas ao ensino de como deve ser lida a poesia satírica em sua 

deformidade aparente, em deformadora caricaturização do outro pela caracterização de 

monstruosidade alvo da corrosão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há responsabilidades coletivas a ser assumidas por antologistas e por editoras, 

em cenário histórico em que suplementos literários com apreciações de críticos 

contratados por jornais impressos já não desempenham o papel de determinar ou 

influenciar ou mediar a leitura do público consumidor de objetos editoriais literários. 

Quem se proponha a trabalhar com publicação de mostra poética, seja organizando livro, 

seja empreendendo sua distribuição-circulação, há de exigir inovação e avanço na 

composição de edições atualizadas com estudos orientados por pesquisas historiográfico-

biográficas e linguístico-estéticas. Isso é necessário a fim de evitar repetir espaços 

comuns, de replicar discurso ultrapassado, de reproduzir noções teóricas diacrônicas em 

relação ao horizonte de expectativa da época de produção de dada antologia em cenário 

histórico em que a crítica acadêmica cresce em relevância por superar apreciação 

idiossincrática. 

A instigante saga biográfica de homem de Estado – que ora se coadunou com os 

interesses de manutenção do status quo, ora se rebelou frente às imposições de 

convenções do estatuto social – faz despertar interesse por uma poesia atribuída a seu 

nome em momento histórico, como foi o século XVII, quando se processa a formação de 

povo novo pela mescla de culturas indígena, africana e europeia em território colonizado. 

O cumprimento de dever ético das editoras e dos antologistas de investir para republicar 

perante o público somente o que não esteja superado na história de leitura da poesia de 

Gregório de Matos pode se desdobrar em maiores ganhos comerciais. O cômico, o 

obsceno, o sarcástico, assim como os motivos poéticos tematizados na poesia gregoriana, 

são dimensões do corpus textual seiscentista atribuído ao poeta baiano capazes de 

instaurar sua imagem como a de poeta ainda atual quanto ao prazer poético que pode 

despertar nos leitores, ainda atual quanto à renovação de compreensão de mundo que 

pode proporcionar a quem compra livros para estudo ou para lazer.  

O anedotário em torno de Gregório de Matos constitui uma zona de atração de 

leitores para convivência com obra de um homem de casta social de esfera do poder 

econômico-estatal que teria se recusado a usar batina, que teria se envolvido com 

mulatas. Os dados biográficos levantados sobre a vida do poeta despertam curiosidade 

para conhecer a expressão poética de artista que viajara do Brasil para Europa, da Europa 

ao Brasil, do Brasil à África e da África outra vez ao Brasil em época de precárias 

condições de viagem em embarcações. A documentação comprobatória da trajetória 
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gregoriana revela um poeta em convivência tanto com a corte monárquica quanto com o 

poderio católico, assim como com a governança colonial.  

A compreensão de uma obra é processo infinito com perduração gerada pela 

reinterpretação realizada em atualização do passado pelo presente de leitura de fruição 

estética compreensiva. O processo hermenêutico operado pelos antologistas a fim de 

mediar o contato dos leitores com legado poético, caso desconsidere a relação 

compreensão-intepretação-fruição, é falho em adequar essas variáveis do processo de 

leitura ao público. Desde a capa, uma antologia tem poder de propiciar condições a 

leitores de fundir o horizonte de elaboração com o horizonte de expectativa de recepção 

da obra literária. Uma seleta deve surgir especificamente para sanar uma necessidade de 

atualizar relação entre o passado e o presente (STANTON, 1998, p. 21), mesmo que haja 

intenções, seja ideológica seja comercial.  

Cada nova reunião de poemas de um escritor deve trazer marcas históricas 

indicativas de diferenciações relativas às anteriores. Cada edição há de ser provocada por 

necessidade e fruto de avanços crítico-teórico-didáticos no campo dos estudos dedicados 

à obra do autor cujos trabalhos sejam publicados segundo um recorte de seleção. 

reguardadas as possibilidades criativas de ação editorial e especificamente em se tratando 

de uma publicação com exigência de critério histórico-editorial, equívoca há de ser 

edição antológica ainda vinculada a passado de ensejo de uma totalidade da qual se pinça 

mostra que não seja pautada nos ensinamentos de Hansen e Moreira (2013) sobre como 

se configuram os livros de mão como resultados de protocolos de leitura para poemas de 

emulação poética formal e temática. Assim também se diga de uma seleta que tenha a 

poesia gregoriana e a poética barroca como estanque cristalizada no século XVII por 

desconsiderar o seu ressurgimento atualizado na poesia contemporânea como assinalado 

por Francisco Ivan da Silva (2014). 

O percurso descritivo das capas de antologias leva a algumas inferências 

induzidas quanto à compreensão desse gênero de texto verbo-visual e sobre a prática de 

compor signos visuais para apresentar mostra poética. Não só a multiplicidade de 

informações necessárias à leitura de uma capa como também a sua potencialidade de 

oferecer ensino sobre obra editada, sobre o autor e sobre dados de cultura artístico-

literária exigem o registro de estudo das soluções visuais construídas pelos designers 

gráficos aplicados à criação de projetos verbo-visuais de apresentação de livros. Os 

elementos visuais escolhidos e os sentidos pretendidos-permitidos, assim como nexos 

para com demais elementos da composição antológica, poderiam ser sempre abordados 
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seja por seus autores, seja por estudiosos convidados, pois, além de auxiliar os leitores, 

também legaria indicações para futuros projetos gráficos de outros capistas.  

A imposição consuetudinária de prática de registro descritivo, analítico, 

interpretativo da associação do nome do poeta com os elementos composicionais da capa 

e de sua organização como texto verbo-visual com unidade comunicativa por certo 

geraria o surgimento de mais rigor na composição de antologias e na elaboração de 

projetos gráficos para sua exposição à venda. O nexo intersemiótico de informações 

verbais com visuais permite a compreensão de ser necessário estudo para indicar o 

processo de semiose das capas de antologias gregorianas adequado ao ensino de como ler 

a representação sígnica instaurada pelo capista, posto o fato de se tratar de composições 

em sintaxe verbo-visual ligadas com polêmicas crítico-teóricas associadas à imagem de 

autor e de homem, assim como à recepção da obra do poeta barroco. 

O mero registro do nome do capista, mesmo junto com referência de objeto 

fotografado, ou copiado por ele, ou com indicação da natureza de sua criação imagética 

(uma ilustração, uma fotografia, por exemplo), é insuficiente para orientar o leitor no 

processo de recuperação da gestalt e mais ineficaz ainda para auxiliar na construção de 

signos interpretantes do autor e da obra hipoteticamente potencializado pela constituição 

semiótica composta pelo capista. A ausência de dados com esse propósito didático 

despreza o potencial de as capas de seletas de um poeta constituírem, por si sós, uma 

história da leitura de uma poesia século a século; principalmente em florilégios, dado o 

caráter amostral da obra editada como menor parte de um todo de que foi selecionada, 

segundo critérios profícuos ou por ação parcial, partidária, unilateral do recorte da obra 

poética, o registro mais detalhado do que permitiria o colofão auxiliaria o aprendizado e o 

aprimoramento do ofício de capistas. Como, nem mesmo nesse espaço, possivelmente 

existente em publicações, observa-se registro de auxílio à leitura de edições gregorianas, 

percebe-se a pequena valorização do elemento textual de maior poder comunicativo de 

informações sobre o artista e sua poesia a um leitor sujeito à imediatez da imagem em 

veicular informação. 

Como, nos livros estudados, inexiste indicação de papel, impressão, técnicas de 

montagem e escolha visual operada para compor as capas, muito menos uma discussão 

dos signos escolhidos e, menos ainda, da constituição de capa como signo em seu 

conjunto de signos, desperdiça-se a possibilidade de construir uma história do design com 

possibilidade infinita de reutilização de escolhas bem-sucedidas e de ruptura inventiva via 

recombinações de dados. Não havendo tais informações, menos ainda há indicações de 

intenções e escolhas deliberadas para composição. Assim como, via de regra, antologias 
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trazem estudo introdutório à leitura dos poemas, o estabelecimento de tradição normativa 

da necessidade de explicitar técnicas e elementos referentes às capas de seletas de forma 

suficiente para leitores conseguirem atribuir sentido ao que veem exigirá dos capistas 

mais esmero do que o demonstrado em parte de mostra estudada. Essa prática permitirá 

aos leitores em geral receber mediação para construir interpretante a ser reformulado 

quando da apreciação dos poemas e, na mesma medida, permitirá designers gráficos em 

particular captar orientação para aprimoramento da prática de design de capas 

antológicas. 

O público exposto a uma capa de livro está em situação de construir inferência 

frente a texto verbo-visual passível de propor, orientar ou mesmo de cercear uma 

construção de leitura para as obras poéticas a partir de uma representação mental 

inicialmente constituída semioticamente. Tal fato não implica a existência de um sentido 

imanente intrínseco ao texto, nem a negação de liberdade própria do sujeito, mas a 

resultante do entendimento da necessidade de o leitor empregar repertório linguístico-

cultural para estabelecer relações intersemióticas dos elementos verbo-visuais com os 

dados demandados para a efetivação do processo de atribuição de sentidos em criação de 

signo para representar a obra e o poeta ou mesmo a própria antologia. O caso Gregório de 

Matos de prática de compor seletas exige conhecimentos sobre a cultura do barroco 

referentes à arquitetura, à escultura e à pintura seiscentistas. Ademais, conhecimento da 

biografia do poeta e capacidade de associação de elementos do livro com dados do 

contexto de elaboração da mostra poética são exigidos do leitor. Válido tanto para o texto 

literário quanto para imagético-visual, a composição somente vem a existir como 

fenômeno comunicativo quando da atuação leitora. A indicação de por qual razão e de 

que maneira são compostas as capas evitaria ocorrer equívocos de compor texto 

dificultadores da leitura poética nos casos de o leitor estudar em maiores detalhes textos 

equivocados para apresentação da obra. 

As seletas fazem pensar a representatividade social de figurar na capa de uma 

antologia o nome de uma autoridade intelectual como responsável editorial, assumida 

frente à composição do objeto editorial antológico. Existe uma obrigação de antologias 

ou inovar na leitura orientada para os leitores ou replicar orientação ainda atual, posto o 

fato de que, entre críticos, antologistas ou não, há diálogo, senão direto, por meio de 

resposta-citação, no mínimo, por relações intertextuais no âmbito do tema abordado 

quando da elaboração de notas, prefácios e demais elementos composicionais de 

antologia. Dirigido à recepção dos leitores consumidores de antologias, há um fluxo 

discursivo de repetição-inovação de receptores elaboradores de antologias de modo a 
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fazer surgir dever ético de editoras reeditarem somente repetição daquilo que seja ainda 

razoável se dizer sobre dado poeta, guardadas particularidades de opções de posições 

assumidas frente à possibilidade de polêmicas, o que somente é salutar para a construção 

de apreciação crítica antológica ou não. A reiteração, por isso, de verdades já 

circunscritas como válidas somente para um passado pode gerar equívocos na recepção 

de uma obra poética. A editoração de antologias deve assumir, por isso, a 

responsabilidade de fazer circular somente publicações capazes de contribuir para o 

avanço na compreensão de um legado poético.  

Spina (1946) e de Varnhagen (1850) permitem uma inferência relativa aos 

desdobramentos de recepção da obra do barroco do Brasil. Uma constante paira na 

história de leitura da poesia de Gregório de Matos: intercâmbio do fragmentário para o 

unitário e do unitário para o fragmentário, constituídos dos estados, no sentido dado pelos 

pesquisadores da recepção poética da poesia brasileira seiscentista, Hansen e Moreira 

(2013), para dar mais precisão ao que se deseja dizer: 

 

a compreensão de uma dada obra implica, necessariamente, o estudo das 

‗transações, sempre instáveis e renovadas, entre a obra e a pluralidade de seus 

estados‘, entendendo-se ‗estados‘, aqui, não como a sucessão de etapas 

redacionais ou escriturais – sentido dominante em crítica textual −, mas como 

conjunção particular de aspectos linguísticos e bibliográficos. Os ―estados‖ de 

que fala Roger Chartier são, em suma, modalidades de inscrição dos textos, 

cujo reconhecimento subverte a forma tradicional de lê-los. Ora autorialmente, 

ora semioticamente, porque preconiza a materialidade dos objetos e as práticas 

de inscrição presentes no que é propriamente bibliográfico como 

condicionantes e participantes da significação (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 

122-123). 

 

Nos estados em que se move a obra de Gregório de Matos em sua história de leitura, há 

sempre uma passagem de imensidão à amostragem, ou seja, de uma totalidade 

inapreensível para uma reunião editada. Da dispersão oral à passagem para folhas 

volantes, até a reunião em livros de mão, há o caminho percorrido pelos poemas a que 

tiveram acesso Varnhagen, Peixoto, Amado. Os pesquisadores dedicam-se a constituir 

suas edições poéticas em intercâmbio do atomizado disperso ao unitário editado, do 

celular oral ao manuscrito em folhas, até o amostral copiado em códices.  

O prognóstico que se pode fazer é que, assim como as antologias posteriores ao 

Códice organizado por James Amado, ao término da década de 1960, influenciaram as 

antologias de 1970 a 2014, também a edição crítica de Hansen e Moreira (2013) do 

Códice Asensio-Cunha interferirá nas seletas gregorianas de 2015 em diante. Da busca 

por uma amostra a partir de uma totalidade, há de se buscar ver o rigor editorial de mostra 

poética retirada de exemplar de poeta com obra em atomização em livros de mão. Sem 
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desprezo da liberdade leitora, o entendimento da singularidade de cada livro manuscrito 

há de gerar antologias segundo critérios históricos de edição ainda que com propósitos 

hodiernos do editor e da editora. A coerção editorial propiciada pelo saber sobre a cultura 

literária originadora dos livros de mão há de ser harmonizada com liberdade de 

concretização de leitura dos editores para se julgar a eficácia de uma antologia 

gregoriana.  

Na história da cultura ocidental, há um autor com obra tal que as tentativas de 

catalogar a completude de sua poesia gera sempre perturbadora sensação de infinitude. A 

pesquisa das antologias representou uma experiência muito excitante de busca por 

compreender como mudou, de época para época, o modo de perceber seu legado. Cada 

antologia da poesia de Gregório de Matos, dos livros de mão às edições de bolso, 

expressou o espírito do tempo de elaboração da edição e do antologista, o da crítica, bem 

como o da era de composição poética. Não apenas pelo posto nos capítulos de leitura de 

A vertigem das antologias: Gregório de Matos mas ainda pelo silenciado diante dos 

dados de compreensão da experiência dos editores do barroco; pode-se bem ver como a 

história vivida de leituras da poesia seiscentista instiga a busca por mais saber. Não 

somente pelo que foi necessário deixar de lado para viabilizar uma conclusão reticente 

necessária aos fins da pesquisa mas também pelo que é próprio verificado da natureza do 

objeto de estudo; eis um percurso investigativo impossível de ser concluído sem um et 

cetara. Novas antologias ampliarão a sequência de livros a integrarem uma cronologia de 

concretizações hermenêutica do espólio gregoriano de modo a ampliar mais e mais a 

recepção de um poeta antológico por essência. 
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