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PREFÁCIO

O ESPÍRITO BARROCO

Francisco Ivan da Silva

Se alguém – habituado em ler poesia, diariamente, o hábito

faz o monge – tiver um diálogo constante com os auto-

res barrocos, desde Don Luís de Góngora aos poetas modernos 

vanguarda, especialmente, irá observar, e verá qualquer coisa de 

superação de distâncias e tempo no processo de criação desses 

autores, poetas, pintores e artistas, que no historicismo historio- 

gráfico passam obscurecidos. Esse diálogo constante é a história 

da poesia barroca. E verá o leitor moderno que o Barroco é nosso 

espírito; o espírito barroco que se faz estilo. O tempo vai e vem;    

e vira e revira revisando tudo e apesar da distância é sempre o 

mesmo; a poesia/arte barroca permanece sempre mantida, lida e 

relida e sempre ampliando os horizontes de sua compreensão. É 

coisa natural de sua linguagem; a linguagem que faz que ela siga   

e prossiga ainda que enfrentando exércitos; mas prossiga, assim, 

sem ataduras. A influência dos astros nela atua. É o Barroco; o 

Barroco que supera todos os limites e todas as barreiras e fron- 

teiras, tornando-se, naturalmente um “estilo” universal; estilo/ 

espírito transcriador. O Barroco é a Modernidade; a Modernidade 

é o Barroco. Querer ser barroco ou moderno mais parece idiotice. 

O Barroco é poesia em movimento, poesia em erupção constante. 

Poesia vulcânica, sempre em erupção explodindo sempre em sua 

força natural. Ser Barroco não significa viver sob  a  sombra  de 

um fantasma historicista chamado Barroco, fantasma que tanto 



assombrou o Século XVII, e por isso excluiu o máximo expoente 

de sua etapa áurea; ser Barroco é ser moderno. E como é moderno 

Don Luís de Góngora! A Modernidade se cola a uma tradição que 

não se marca em um tempo histórico. Mas que distância estamos 

daquele tempo fantasmagórico que quis prender os autores bar- 

rocos nas grades da Inquisição! Não sendo nós, a Modernidade 

daquele tempo, são nossos aqueles autores, nós seus os leitores e 

inteligências. Também é próprio do espírito barroco que a lingua- 

gem flua na alma do criador nas circunstâncias de sua existência 

transcriadora. A Modernidade do Século XX atua em sincronia 

com o Barroco do Século XVII. Os autores barrocos são contem- 

porâneos: o instante epifânico da criação é um instante único em 

qualquer tempo e espaço. Assim, a poesia dos poetas da chamada 

generación del 27, na Espanha, a pintura de Picasso ou Francis 

Bacon trazem em si a força e sentidos daquele instante único da 

criação. Instante único e, sem dúvida, sincrônico de conexão com 

toda uma tradição.

Tradição polêmica. Seja o que seja. Aí estão Rubén Darío, 

Alfonso Reyes (1962), (Reyes está lendo, em seu tempo, a poe-  

sia de Góngora) os poetas de 27, na Espanha, (todos esses poetas 

estão escrevendo sob a inspiração de Góngora) os modernistas 

brasileiros de 1922, que proclamavam uma estética nova com 

bases em nossa identidade barroco-colonial, aí está o mineiro uni- 

versal, João Guimarães  Rosa, que com sua linguagem paródico-

-plástica intui versão barroca ao Sertão de Minas Gerais, fazendo 

assim uma revolução radical na estrutura da narrativa moderna 

recuperando técnicas de narrativas do passado – as técnicas de 

Don Quijote, por exemplo –, pondo-as em movimento no Século 

XX, realçando seus fundamentos sintáticos, telúricos/regionais e 

míticos, ainda que com nostalgia descreva a desolação/deterio- 

ração do Sertão... Aí estão os cubanos, José Lezama Lima, Alejo 

Carpentier, Severo Sarduy... Aí estão as Vanguardas, do Dadá ao 

Surrealismo, inclusive a Poesia Concreta do Brasil. São muitos os 



autores deste transplante do Barroco no espaço contemporâneo; 

tradição que emite brilho constelar no espaço de uma poética sin-

crônica. Todos esses autores do Século XX iniciaram a grande 

pesquisa sobre o Barroco como uma constante na história e, mais 

ainda, assumiram esse desafio poético-artístico em suas obras. O 

Barroco é um espaço de conquista e de contra conquista. Com o 

Barroco estamos mergulhados em uma tradição circular de busca 

de uma utopia que esbarra sempre em um passado, e esse pas- 

sado nos impele sempre para o futuro... Somos contemporâneos 

de Góngora, Quevedo, Gregório de Matos etc.

Esta é a novidade que o Colóquio de  Estudos  Barrocos 

traz para a compreensão histórico-crítica da Modernidade literá- 

ria e artística: avançar na pesquisa dos estudos sobre o Barroco, 

em seu caminho utópico, isto é, no caminho da criação literária      

e de seu mais elevado conhecimento. Trata-se, pois de estabe- 

lecer princípios de conexão teórica e conceitual e de  operar  a 

obra de arte poética em sua inter-relação cultural. É assim que 

podemos falar de Barroco e Modernidade e é isto o que destacam 

os estudiosos do Barroco. Nossos Colóquios de Estudos Barrocos 

pretendem refletir a contemporaneidade do Barroco em nossa 

Modernidade; a poesia e arte barrocas em movimento e sincronia; 

e este livro, volume IV, além de uma reflexão sobre o Barroco é 

um experimento coletivo cuja ideia nos incentiva cada vez mais 

no papel de pesquisadores. Não creio que haveria que se fixar 

apenas no Século XVII para falar de Barroco. O Barroco é univer- 

sal. Carpentier, Eugênio D’Ors foram pioneiros ao abordarem o 

Barroco além do Século XVII; são pioneiros da ideia de Barroco 

como uma constante na história da arte e da poesia; descartaram 

a ideia historicista de Barroco como um “estilo seiscentista”, isto 

é, um estilo do Século XVII, período demarcado pela linearidade/ 

continuidade historicista. Carpentier propõe que se substitua essa 

linha historicista por uma “constante humana” como bem notou   



o estudioso barroquista, Lois Zamora: “El escritor cubano Alejo 

Carpentier fue uno de los primeros en elaborar el concepto de 

Barroco novomundista como poética latino-americana y política 

pós-colonial” (2011, p. 137). Na Espanha, Eugênio D’Ors (1944) 

fala de eon para insistir e realçar a ideia de “constante histórica”; 

como se vê, já era uma realidade no começo do Século XX a visão 

barroquista dos primeiros descobridores. Entre Carpentier (1974) 

e D’Ors (1944) há uma relação de igualdade de conceito: o Barroco 

é uma constante/eon que pode ressurgir em qualquer tempo e 

espaço e pode ser sentido em muitas obras e autores diversos.      

A vida e a obra do Aleijadinho, por exemplo, foi contemplada 

muito de perto pelos nossos modernistas. E quem não vê já ante- 

cipado nesse artista oitocentista de Minas Gerais, o corte e traço 

cubistas de Picasso? A arte de um pintor/artista como Picasso só 

pode ser compreendida nos termos de uma tradição e, especifica- 

mente, nos termos da tradição barroca universal da qual faz parte, 

por exemplo, o Aleijadinho. O tempo do Aleijadinho era  outro. 

Mas seus santos profetas respiram ainda hoje aos nossos ouvidos. 

Sua expressão crioula torna mais viva a Expressão Americana 

desde a visão de Lezama Lima. E o que é Barroco? “Barroco é um 

espírito e não um estilo histórico[...]”(LEZAMA LIMA, 1988, p. 

156). Ou como diz Borges (1974, p. 291) “Barroco es aquel estilo 

que deliberadamente agota (o quiere agotar) sus posibilidades y 

que linda con su propia caricatura”. Talvez, no Brasil, Oswald de 

Andrade tenha sido o primeiro a sacar a universalidade e contem- 

poraneidade do Barroco. Há um barroquismo em seus textos de 

caráter filosóficos/messiânicos. São notáveis pelo rigor da inteli- 

gência e alusões ao Barroco; Oswald de Andrade (1978, p. 223) 

abre o mundo barroco através de sua visão sobre a Utopia. “O 

Estilo Utópico seria o Barroco”, afirma em seu texto, Descoberta   
da África.

Sob o signo do Barroco o Grupo de Pesquisa Ponte 
Literária Hispano-brasileira lança este livro, Colóquio Barroco, e 



é, com efeito, o IV volume que se segue à publicação de mais três 

volumes já lançados, este último em comemoração aos 10 anos 

de realização do Colóquio de Estudos Barrocos organização da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como o leitor há  

de notar, são textos exibitórios que marcam uma celebração, onde 

intelectuais, professores e estudantes de universidades nacionais 

e internacionais celebram em ritos, exposições e conferências a 

poesia e arte do Barroco. Fato que adquire projeção mais sólida se 

pensarmos, realmente, no conceito de Barroco, uma poética que 

extrapola o cânon historicista. Os textos aqui publicados sob o 

tema Saberes e Sabores do Barroco foram conferências e apresen- 

tações acadêmicas que vão desvelando a concepção de Barroco e, 

naturalmente, descritos sob a poética do gênero Barroco. Há que 

se considerar a tendência natural da linguagem do livro enquanto 

organização de textos de autores diversos, sua linguagem plural, 

de caráter verbo-visual revista por uma organização pedagógica, 

dirigida a um público especializado que partilha com fruição de 

toda programação do evento.
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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

O livro Colóquio Barroco IV reúne alguns textos que foram 

apresentados como conferências, mesas-redondas e comu-

nicações orais por ocasião do X Colóquio de Estudos Barrocos 

e II Seminário Internacional de Arte e Literatura Barrocas da 

UFRN, realizados em 2014 em parceria com as Universidades 

de Extremadura (Espanha), Universidade de Coimbra (Portugal), 

Universidade de São Paulo e Universidade Federal da Paraíba. 

Sob a coordenação do Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-

brasileira da UFRN, o evento integrou esforços do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem, do Departamento de 

Letras, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras 

Modernas e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Dentro de uma perspectiva pluridimensional, este livro 

propõe fazer chegar aos leitores o resultado de nossas pesquisas, 

que enxergam o Barroco como uma constante universal. Com 

seus saberes e sabores, tema do referido Colóquio, as linhas que 

preenchem os espaços de cada capítulo trarão um pouco do que 

vem sendo discutido ao longo desses anos sobre a modernidade 

do Barroco. 

Ao longo de 19 capítulos, alguns dos quais foram-nos enca-

minhados por especialistas na temática do barroco mas que não 

necessariamente tenham participado do evento, esta obra corro-

bora a vocação dos volumes anteriores: o Barroco como fonte de 

leitura. Trata-se, portanto, do quarto livro publicado pelo Grupo 
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de Pesquisa Ponte Literária Brasileira (GPPLHb), que culmina 

com o décimo aniversário de realização do Colóquio de Estudos 

Barrocos da UFRN. 

No primeiro texto, de autoria da Profa. Dra. Carmen 

Cañete, da Universidade de Extremadura na Espanha, acompa-

nhamos a discussão em torno da comida e da bebida na literatura 

pré-barroca. A autora afirma que, em seu texto, será feito um per-

curso sobre as referências gastronômicas na lírica peninsular. O 

segundo capítulo, de autoria do Prof. Dr. Ciro Soares dos Santos, 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, traz uma discussão 

sobre Gregório de Matos e o Romantismo, quando o poeta baiano 

entra na cena das antologias através de Varnhagem. O Prof. Dr. 

Francisco Israel de Carvalho, pesquisador do GPPLHb, assina 

o terceiro capítulo, no qual investiga a escrita barroca de João 

Cabral em Morte e Vida Severina, objetivando verificar “marcas, 

rastros, confluências do Barroco como expressão da moderni-

dade, na obra cabralina”.

Em “Saberes e sabores da poesia barroca de José de 

Anchieta”, o Prof. Dr. Francisco Ivan da Silva, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, exalta a poesia de Anchieta 

como uma “poesia que se refina em erudição; fenômeno pró-

prio da literatura barroca desde sua origem peninsular”. Já no 

quinto capítulo, o Prof. Dr. Gerardo Andrés Godoy Fajardo, do 

Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da 

UFRN, conduz o leitor para o universo barroco de Don Quijote, 

a máxima expressão da literatura espanhola para o mundo. Num 

ensaio escrito em língua espanhola, Gerardo Fajardo afirma que 

“en el mundo barroco del Quijote la verdad nunca más será única 

ni pura ni desnuda, sino múltiple, confusa y resbalosa”. No 

capítulo seguinte, a Profa. Dra. Leila Maria de Araújo Tabosa, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, convida o lei-

tor a conhecer mais profundamente o universo da obra Neptuno 
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alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz. Para isso, a autora afirma 

que “as bases e as colunas descritas por Sor Juana Inés de la Cruz, 

em Neptuno Alegórico, são emblemas representativos de grande 

parte da alegórica fábrica-obra da poeta barroca”. Ainda sob o 

prisma da monja mexicana Sor Juana, o Prof. Dr. Eduardo Fiori, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dedica-lhe o 

próximo capítulo, intitulado “Sor Juana Inés de la Cruz e a feli-

cidade possível”, no qual nos informa que “em termos práticos, 

o maior feito de Sor Juana foi conquistar o direito de conquistar, 

em uma sociedade em que a mulher era mero objeto da vontade 

masculina, ela criou seu próprio espaço”. 

O Prof. Dr. Manuel Ferro, da Universidade de Coimbra, 

escreve o capítulo seguinte, sob o título “O sabor da escrita no 

Barroco: da alegoria das ‘frutas moralizadas’ ao conceptismo dos 

‘confeitos espirituais’”. Nesse ensaio, o autor discorre sobre a 

relação entre literatura e gastronomia, através da leitura e análise 

de vários teóricos, entre os quais está Isabel Lucas (2014). Num 

diálogo com a autora referida, o pesquisador afirma: “podere-

mos igualmente defender que a cozinha é um espaço de criativi-

dade, a competir com a poesia (LUCAS, 2014, p. 94) e cada prato 

comporta um ritual, como cada ingrediente tem um simbolismo 

(LUCAS, 2014, p. 96)”.

O nono capítulo, de autoria do Prof. Dr. Marcello Moreira, 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, discorre acerca 

do “labirinto cúbico de Penhafiel e o homo quadratus”, no qual 

conclui que “o Labirinto de Anastácio Ayres de Penhafiel, desse 

modo, produz um efeito visivo análogo ao da empresa, mas mais 

engenhoso, pois que puramente retórico, porque tópico, e dialé-

tico, porque metafórico.” No décimo capítulo, a Profa. Dra. Maria 

Aparecida Ribeiro, da Universidade de Coimbra, nos apresenta em 

seu “Sabores do Brasil nos textos barrocos: da originalidade ao cli-

chê” uma discussão sobre textos de informação que “contemplam 
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não só habitantes, seus hábitos e crenças, mas também a Natureza e 

os seus produtos.” Para tal fim, a autora elege algumas proeminen-

tes obras do início da colonização brasileira, como, por exemplo, 

História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 
Brasil, de Pero de Magalhães de Gândavo, e Tratado Descritivo do 
Brasil, de Gabriel Soares de Sousa.

Em “Os dramas do corpo na arquitetônica das concep-

ções bakhtinianas”, a Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves, 

do Departamento de Letras da UFRN, discute a questão do 

corpo com base nos estudos de Bakhtin sobre a obra de François 

Rabelais, concluindo que “pode-se pensar que o sujeito para ele 

é pensado como corporalidade constitutiva e indissociável.” Sob 

o título “O sabor amargo da fé. Práticas e hábitos alimentares nos 

cárceres da inquisição: o caso do médico francês Charles Dellon 

no Tribunal de Goa”, o próximo capítulo está a cargo do Prof. Dr.  

Milton Pedro Dias Pacheco, da Universidade de Coimbra. Em seu 

texto, o autor faz um percurso descritivo e reflexivo sobre a jor-

nada inquisitorial de Charles Dellon, iniciada em Damão, cidade 

indiana, narrando os episódios em que o francês recebia a ali-

mentação na prisão. 

A Profa. Dra. Regina Simon, do Departamento de Línguas 

e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN, convida o leitor 

a se debruçar pelas linhas de seu ensaio sobre o barroquismo na 

obra de Abel Posse. A professora analisa o romance histórico Los 
perros del paraíso por meio da estrutura quaternária: ar, fogo, 

água e terra. Já no décimo quarto capítulo, a Profa. Dra. Reny 

Maldonado, da Universidade Federal de Rondônia, traz à luz 

uma discussão sobre a Generación del 27 espanhola, buscando 

estabelecer um diálogo entre essa geração e Don Luis de Góngora, 

conforme ela mesma afirma: “A Generación del 27 no contexto 

literário é por si uma questão motivadora, instigante, historicista: 

é o convite para o deleite da poesia pura de Góngora”. 
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O livro prossegue com o ensaio “Los emblemas mecánicos 

y la escala del universo divino en el Primero sueño, de Sor Juana”, 

terceiro deste livro dedicado à monja mexicana, Sor Juana Inés de 

la Cruz, desta feita, sob a autoria da Profa. Dra. Rocío Olivares 

Zorilla, da Universidade Autônoma do México. Aqui, a pesqui-

sadora discute, em língua espanhola, sobre a questão da emble-

mática, tão cara ao Barroco, em Primero Sueño, concluindo que 

“para ella [Sor Juana] todas estas muestras del ingenio humano 

confirman la sístole y diástole de un cosmos orquestado desde y 

hacia la divinidad.”

O capítulo seguinte está dedicado ao jesuíta espanhol José 

de Anchieta. O Prof. Dr. Samuel Anderson, do Departamento de 

Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN, apresenta 

uma leitura das marcas barrocas na obra poética de Anchieta, com 

especial atenção aos poemas escritos em língua espanhola. Entre 

tantas observações sobre o polilinguismo anchietano, o autor nos 

informa que “Anchieta é poeta em qualquer uma das línguas, 

contudo, nos parece que, em espanhol, o artista se destaca mais, 

talvez pela construção de imagens, pelos temas, pela fusão das 

culturas no poema, pela sonoridade dos versos – quase beirando 

o som dos tambores nos rituais antropofágicos dos índios.” 

Adiante, a Profa. Dra. Maria Teresa Nascimento, da 

Universidade da Madeira (Portugal), em seu ensaio “Sabores e 

saberes na Ilha dos Amores, em comentários de Manuel de Faria 

e Sousa”, dialogando com o tema do nosso X Colóquio de Estudos 

Barrocos, adverte ao leitor que “faremos incidir a nossa análise 

sobre o episódio da Ilha dos Amores, onde a conjugação de sabe-

res e sabores nos parece particularmente fecunda, não apenas 

porque dessa forma se ilustra a dupla vertente do prémio rece-

bido pelos heróis, mas também, porque é possível encontrarmos 

nessa atribuição a complementaridade entre o doceree o delec-
tare que tantas vezes Faria e Sousa reclama para Os Lusíadas.”



No penúltimo capítulo do livro, a Profa. Dra. Vanessa 

Riambau Pinheiro, da Universidade Federal da Paraíba, faz vol-

tar à cena uma discussão sobre o “lugar do Barroco na Literatura 

Brasileira”. Nesse ensaio, a autora rediscute os pensamentos teó-

ricos de Antonio Candido e Haroldo de Campos sobre a presença 

do Barroco na literatura brasileira. A partir da leitura de Antonio 

Candido, ela afirma: “[…] segundo o autor, o estilo barroco per-

dura ainda hoje no Brasil, como um elemento cultural intrínseco 

à nossa cultura.” Encerrando o livro, o capítulo “A sublimação 
do gênero: uma exposição para sonhar” versa sobre a mostra de 

artes visuais que ocorreu por ocasião do X Colóquio de Estudos 

Barrocos. No ensaio, o Prof. Dr. Armando Sérgio dos Prazeres, um 

dos curadores da mostra e integrante do GPPLHb, tece a seguinte 

consideração: “A Sublimação do Gênero foi uma aula de poe-

sia. Uma aula rigorosa, pensada nos mínimos detalhes, do título 

da mostra à confecção e ampliação das obras. Nada escapou ao 

cuidado e à seriedade da equipe responsável pela produção do 

evento, coordenada pelo Prof. Dr. Francisco Ivan da Silva”. 

Este livro constitui, portanto, um convite a conhecer 

o universo amplo e nodoso dos estudos barrocos. Barroco e 

Modernidade, vale destacar, são duas faces da mesma moeda, 

uma como reflexo da outra. Nesse sentido, os estudos aqui lista-

dos abordam desde o perfil histórico aos liames da modernidade 

do Barroco. Cientes desse arco de pensamento, os autores escre-

veram, cada qual a  seu  modo, sobre essa paixão mundial – o 

mundo barroco –, dando resposta para os saberes e sabores que a 

vertigem das investigações barrocas nos acomete.

Ansiamos, por tudo isso, que os leitores, em alguma 

medida, possam encontrar o que desejam no decorrer dessas 

páginas ou, se assim quisermos, sejam despertados de novos (e 

quiçá saborosos) desejos a partir do encontro com esses saberes. 

Boa leitura!



GRACEJO, MALICÍA, MITOLOGIA E 
POESIA AO DIVINO. COMIDA E BEBIDA 

NA LITERATURA (PRÉ)BARROCA

Carmen María Comino Fernández de Cañete1

Agudeza: Comparación primorosa de  

dos ideas que mutuamente se esclarecen. 

Menéndez Pidal (1992, p. 229)

INTRODUÇÃO

Ao longo da história literária são muitas e significativas as 

referências gastronômicas presentes na lírica peninsular. 

Autores de diversas épocas enalteceram multidões de frutos dedi-

cando-lhes poemas e plasmaram através dos seus versos a impor-

tância da comida e da bebida, presentes sempre nos banquetes 

ou reuniões, formais, informais ou familiares. A comida chegou 

a ser no Siglo de Oro um signo de identidade social e cultural, 

uma alegoria nos poemas sem esquecer as finalidades de deleite 

e comoção. Neste meu ensaio farei um breve percurso, através de 

vários autores peninsulares, analisando em alguns poemas como 

a gravidade própria da temática barroca é contrastadora com a 

maneira de tratá-la. A literatura jocosa foi menos estudada ini-

cialmente do que a séria e grandiloquente poesia barroca, mas 

1 Professora da Universidade de Extremadura-Unex. Facultad de Filosofía y Letras 
(España).
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nem por isso menos atrativa e elucidativa da época em que se 

escreveu.

“BALTASAR DE ALCÁZAR, O POETA GASTRÓNOMO”

Os prazeres da boa mesa e os encantos/defeitos e das 

mulheres são os temas mais recorrentes na obra de um autor 

espanhol, Baltasar de Alcázar (Sevilla, 1530-1606) (RUIZ DE 

LUZURIAGA, 2000). Essas temáticas serão amplamente traba-

lhadas e contrastadas no Barroco. Uma boa definição sobre este 

autor, não muito analisado, é a que aparece na Enciclopedia 
Universal: “Tan original como ingenioso, descuella entre los poe-

tas sevillanos por la travesura, gracia y malicia intencionada de 

sus versos, su imaginación epicúrea y la facilidad con que salva 

todas las dificultades de la métrica” (ALCÁZAR, 1991?, p. 251). 

O seu círculo era aquele do pintor sevilhano Pacheco (o mentor 

de Velázquez), com quem manteve una grande amizade. Ilustres 

escritores da época, como Quevedo o Góngora costumavam a acu-

dir ao talher do pintor.

As obras mais conhecidas de Baltasar de Alcázar são, 

nomeadamente, aquelas que referem temas relacionados com a 

gastronomia. O poema “Cena jocosa2”, composto em redondilhas, 

é uma das composições mais mencionadas e copiadas do autor. 

Nela, em tom festivo, relata e adjetiva os manjares que compõem 

o jantar (vinho, salada, salpicão, morcelas, queijo…). Além da 

afeição que emana do poema, não é de menosprezar o seu valor 

“costumbrista”, pois poucas vezes se conta com tanto tino um 

menu habitual nessa Espanha do Século XVI. Personagens espa-

nholas e portuguesas nomeadas, embora não participem, neste 

jantar do qual transcreverei as primeiras estrofes.        

2 Alcázar, Baltasar de. Cena jocosa: composición festiva copiada a péñola, con ini-
ciales miniadas, por Mauricio Amster y seguida de máximas elocuentes. [Cópias 
de um único manuscrito realizadas por Francisco Pacheco].
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O jantar referido tem lugar numa cidade do Sul de Espanha, 

Jaén, conhecida ainda hoje pelos seus cultivos de azeite. Poema 

narrado em primeira pessoa e em forma aparentemente dialo-

gada, apresenta a alguém – um senhor – que vai contar à sua irmã 

a peripécia de um “caballero” que igualmente vive em Jaén, D. 

Lope de Sosa (ou Sousa). Provavelmente seja uma personagem 

real (“Tenía este Caballero/un criado português […]”) de origem 

portuguesa que esteve em Castela por causa do apoio ao rei D. 

Juan I. Posteriormente foi destinado a Jaén como Aguacil mayor 
de su Concejo (SALIDO CARRASCO; SALIDO SÁNCHEZ, 2007, 

p. 281-285). O propósito explícito do narrador é contar a história 

de dom Lope de Sosa a seguir o jantar. Sob este início da “cosa / 

más brava dél que has oído”, a importância da comida e os seus 

pormenores sao os que ocupam quase a totalidad do poema. O 

jantar é a festa e é à volta dele que a conversa terá lugar. Apenas 

iniciar a história, esta é detida para dar passo ao gozo dos senti-

dos e do raciocínio mais cómico: a vista, o cheiro, o bom vinho 

e o preço, a consideração da taberna “delicada fue / la invención 

de la taberna”, os rezos e bendições, alegria, a pena de acabar tão 

cedo, o tratamento personificada de um alimento bem apetitoso, 

a “morcilla”, como “grande senhora / digna de veneración”. Ao 

final do poema, ficamos sem conhecer a história do “Caballero” 

pois, após a copiosa comida, vem o sono.

“Cena Jocosa”
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       En Jaén donde resido
vive don Lope de Sosa,
y diréte, Inés, la cosa
más brava dél que has oído.
       Tenía este caballero
un criado portugués...
Pero cenemos, Inés,
si te parece, primero.
       La mesa tenemos puesta;
lo que se ha de cenar junto;
las tazas de vino a punto;
falta comenzar la fiesta.
       Rebana pan. Bueno está.
La ensaladilla es del cielo;
y el salpicón, con su ajuelo,
¿no miras qué tufo da?
       Comienza el vinillo nuevo
y échale la bendición:
yo tengo por devoción
de santiguar lo que bebo.
       Franco fue, Inés, este toque;
pero arrójame la bota;
vale un florín cada gota
deste vinillo aloque.

       ¿De qué taberna se trajo?
Mas ya: de la del cantillo;
diez y seis vale el cuartillo;
no tiene vino más bajo.
       Por Nuestro Señor, que es mina
la taberna de Alcocer;
grande consuelo es tener
la taberna por vecina
       Si es o no invención moderna,
vive Dios que no lo sé,
pero delicada fue
la invención de la taberna.
       Porque allí llego sediento,
pido vino de lo nuevo,
mídenlo, dánmelo, bebo,
págolo y voime contento.
       Esto, Inés, ello se alaba;
o es menester alaballo;
sola una falta le hallo:
que con la priesa se acaba.
 
       La ensalada y salpicón
hizo fin; ¿qué viene ahora?
La morcilla. ¡Oh, gran señora,
digna de veneración! […]

Outro poema conhecido do mesmo autor, Baltasar del 

Alcázar (1976), intitulado “Preso de amores”, escrito também em 

redondilhas, possui a peculiaridade de que, cada duas estrofes, se 

repete a rima e o último verso. É um canto às duas grandes paixões 

do poeta: o jantar (presunto, queijo, beringela) e as moças, ainda 

que hoje em dia possa parecer muito estranho sopesar e comparar 

à companheira com as viandas. Num tom novamente jocoso, o 

autor deleita-nos com o seu deleite e a comicidade da sua dúvida. 

Gosta mais da comida ou de Inés? Esta questão é plasmada ana-

logicamente como num juízo com alegações, personificados os 

alimentos e sublimados como símbolos identidade nacional “la 

española antigüedad”. O novo contexto comercial da época histó-

rica dá passo ao encontro do mercantilismo subjacente “hará que 

Inés sus favores/me los venda más baratos”. O raciocínio preside 

esta espécie de silogismo barroco que permite chegar a uma con-

clusão lógica nas duas últimas estrofes (“A lo menos este trato/
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[...] hará que [...]”) (“pues tendrá por contrapeso [...]”). Como se 

vê a última estrofe é iniciada pela conjunção “pues”, típica de 

quando se chega a um final conclusivo:

“Preso de amores”

       Tres cosas me tienen preso
de amores el corazón, 
la bella Inés, el jamón 
y berenjenas con queso. 
       Esta Inés (amantes) es 
quien tuvo en mí tal poder,
que me hizo aborrecer 
todo lo que no era Inés. 
       Trájome un año sin seso, 
hasta que en una ocasión 
me dio a merendar jamón 
y berenjenas con queso. 
       Fue de Inés la primer palma,
pero ya júzgase mal 
entre todos ellos cuál 
tiene más parte en mi alma. 
       En gusto, medida y peso 
no le hallo distinción,

ya quiero Inés, ya jamón, 
ya berenjenas con queso. 
       Alega Inés su beldad, 
el jamón que es de Aracena,
el queso y berenjena 
la española antigüedad. 
       Y está tan fiel en el peso 
que juzgado sin pasión 
todo es uno, Inés, jamón, 
y berenjenas con queso. 
       A lo menos este trato 
de estos mis nuevos amores,
hará que Inés sus favores, 
me los venda más baratos. 
       Pues tendrá por contrapeso
si no hiciere razón, 
una lonja de jamón 
y berenjenas con queso.

Noutro poema de Baltasar de Alcázar intitulado (1976) 

“Su modo de vivir en la vejez” – nova série de redondilhas – 

composto no ocaso da sua vida, quando já estava de cama, pre-

cisando de contínuos cuidados e de um regime de comida leve 
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que, como se pode ler no poema, consistia em ovo cozido para o 

pequeno-almoço, carne de ave “assada e cozida” para o almoço e 

torradas em vinho doce para o jantar. Dieta terapêutica para um 

homem que morreu aos 76 anos e que se atreveu a contá-la com 

tanta graça e engenho como na mocidade e dirigida, desta vez, a 

um senhor cujo nome – de ressonâncias bíblicas –, “Sarmiento”, 

conota a produção e o cultivo da terra. Jogos de conceitos e de 

palavras são frequentes neste poema em que contrasta o tema 

crepuscular da doença e morte com o tom de festivo e descon-

traído (“y a quien otros llaman vino/porque nos vino del cielo”). 

Novamente a última estrofe começa por uma conjunção “mas” 

que adquire o sentido de chegar a uma conclusão adversativa: 

“Mas todo es vano artificio/puesto me dicen mis males/que han 

de faltar los puntales/y allanarse el edifício”.

“Su modo de vivir en la vejez” 
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Deseáis, señor Sarmiento,  
saber en estos mis años,  
sujetos a tantos daños,  
cómo me porto y sustento.  
 
Yo os lo diré en brevedad,  
porque la historia es bien breve,  
y el daros gusto se os debe  
con toda puntualidad.  
 
Salido el sol por oriente  
de rayos acompañado,  
me dan un huevo pasado  
por agua, blando y caliente.  
 
Con dos tragos del que suelo  
llamar yo néctar divino,  
y a quién otros llaman vino  
porque nos vino del cielo.  
 
Cuando el luminoso vaso  
toca en la meridional,  
distando por un igual  
del Oriente y del ocaso,  
 
me dan asada y cocida  
una gruesa y gentil ave,  
con tres veces del süave  
licor que alarga la vida. 

Después que cayendo, viene  
a dar en el mar Hesperio,  
desamparado el imperio  
que en este horizonte tiene;  
 
me suelen dar a comer  
tostadas en vino mulso,  
que el enflaquecido pulso  
restituyen a su ser.  
 
Luego me cierran la puerta,  
yo me entrego al dulce sueño,  
dormido soy de otro dueño;  
no sé de mi nueva cierta.  
 
Hasta que, habiendo sol nuevo  
me cuentan cómo he dormido:  
y así de nuevo les pido  
que me den néctar y huevo.  
 
Ser vieja la casa es esto:  
veo que se va cayendo,  
voile puntales poniendo  
porque no caiga tan presto.  
 
Más todo es vano artificio;  
presto me dicen mis males  
que han de faltar los puntales  
y allanarse el edificio.

DOMINGOS RODRIGUES, O ARTISTA DA COZINHA

O autor português Domingos Rodrigues (1637-1719), no 

livro Arte de Cozinha... (RODIGUES, 1683), publicado pela pri-

meira vez em Lisboa em 1680, oferece uma aportação essencial 

quanto ao conhecimento da história da valorização da fruta em 

Portugal. É também uma reconstrução do passado dando a conhe-

cer um universo da análise temática da fruta. Espelha igualmente 

nas suas receitas culinárias a expansão marítima portuguesa, os 

ingredientes do Oriente, da Índia, que perpetua do anterior perí-

odo histórico, assim como dos espaços cada vez mais coloniais 

de África e América integrantes também no império português. 

Apesar deste se contrair, se salva uma memória gastronômica 
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com os seus vestígios, destacando-se as receitas como elementos 

marcantes do patrimônio cultural português3. Os frutos frescos, 

secos, em doce ou conserva, constituem parte importante quer da 

alimentação medieval quer da alimentação moderna.

A Arte de Cozinha... de Domingos Rodrigues, com a lin-

guagem culinária do Século XXVII, reflete a experiência de um 

Mestre da cozinha da casa Real no tempo em que reinava D. Pedro 

II, e a sua mulher – a rainha – era filha do Duque de Nemours 

e nascida em Paris. A comida portuguesa alarga ingredientes e 

saberes próprios da gastronomia francesa. A festa e a boa comida 

nos banquetes mostram a importância social que a festa tem no 

Barroco e a caracterização que adquire na literatura. As festas 

barrocas fazem-se “para ostentação e para levantar admiração”, 

indica Maravall (2007, p. 487). Como sinal exterior de riqueza 

do príncipe ou do Rei, necessário ao seu prestígio e a seu êxito, 

era essencial numa época em que, afirmava Calderón de la Barca 

(1973) que “a vida é sonho”.

Vamos conhecer, através da Arte de Cozinha..., de 

Domingos Rodrigues (1821), uma receita de sopa com doce. 

Incluída na Primeira Parte que “trata do modo de cozinhar vários 

guisados de todo género de carnes e conservas, tortas, empadas 

e pastéis”, está no capítulo I “De differentespratos de sopa”. A 

nona receita mostra como do fruto da amendoeira, tão abundante 

em Portugal, se consegue fazer uma simples, saborosa e corada 

“Sopa de amêndoas”:

3 Carla Gabrieli Galvão de Souza (2005, p. 5), exprime que “O patrimônio cultural 
sempre foi valorizado sob seu aspecto material, a exemplo dos monumentos, 
igrejas, centros históricos, obras, objetos, enfim, bens tangíveis que apresentam 
características históricas, artísticas, paisagísticas, arqueológicas e/ou arquitetôni-
cas. O patrimônio cultural em sua dimensão imaterial, representado pelas mani-
festações culturais, pelos usos e costumes de um povo, pela comida, pelos modos 
de criar, de fazer e de viver etc., foi por muito tempo esquecido, não sendo objeto 
da tutela estatal”.
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A sopa de amêndoas se faz deitando-se em meia 
canada de leite oito gemas de ovo, meio arrátel4de 
açúcar, quatro onças de amêndoas muito bem pisadas 
e uma quarta de manteiga: tudo isto junto, depois de 
muito bem batido, ponha-se em um tacho a cozer em 
lume brando; e como for engrossando, lance-se em 
um prato (ou frigideiro) ponha-se a corar na torteira, 
ou no forno, e corado, leve-se a mesa (RODRIGUES, 
1821, p. 45).

D. LUIS DE GÓNGORA E D. FRANCISCO DE QUEVEDO

Como indicámos, na lírica peninsular barroca poesia e 

gastronomia unem-se; grandes poetas escreveram versos relacio-

nados com a arte de o bem comer ou com produtos gastronómi-

cos. Comida e bebida também se unem na boa mesa em poemas 

jocosos e/ou satíricos tais como as “Letrillas Burlescas” de D. Luis 

de Góngora y Argote ou os “Sonetos Satíricos” de D. Francisco 

de Quevedo. Poemas que provocam o riso, carregados de concei-

tos agudos, emblemáticos da poética seiscentista na medida em 

que, tematizando conceitos mundanos, os eleva em estilo pela 

ação estética e/ou o testemunho ético. A analogia central do texto 

costuma ser antitética, com mensagens entrelinhadas. Eis alguns 

exemplos em que se incorporam motivos tirados da literatura 

popular, como os provérbios, e da vida social barroca, como a 

perseguição dos judeus.

O poema que a seguir vou transcrever completo por 

merecer uma atenção especial, “Ándeme yo caliente y ríase la 

gente”, é de grande efeito estético e perfeita construção estrutural, 

ainda que possa aparentar poucas pretensões intelectuais; joga 

com a sabedoria popular e com a ironia barroca perante a vida 

4 Arratel: antiga unidade de medida de peso, equivalente a 459g. ou 16 onças; 
libra.
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de governantes e mercadores. Nesta letrilla, podíamos dizer que 

o que Góngora leva a cabo é, em suma, uma versão satírica do 

tópico do Beatus ille, servindo-se para isso de um motivo tradi-

cional: o popular provérbio do qual provêm os versos que encabe-

çam a composição e pelos quais é conhecido o poema: “Ándeme 
yo caliente/y ríase la gente”. De fato, o conteúdo fundamental do 

poema não é outro que uma deformação burlesca de aqueles moti-

vos com os quais costumava desenvolver-se convencionalmente 

esse tópico clássico cuja fonte última costuma a ser Horácio e o 

seu poema do mesmo título, “Beatus ille”, que tinha vertido frei 

Luis de León (1990) no seu celebérrimo poema “Oda a la vida 

retirada”.

Ora bem, o que Horácio (1990) elegantemente expõe no seu 

Épodo II “Beatus ille qui procul negotiis…” é uma exaltação do ideal 

epicúrio (limitando com o estoicismo), da sobriedade e da auste-

ridade de una vida simples, afastada de todo afã ou preocupação. 

Tão nobres ideais, na letrilla de Góngora dão lugar a um desenfa-

dado canto hedonista que devemos pôr em relação com os con-

trastes do barroco. Frente à reflexão pessimista sobre a vida, um 

vitalismo burlesco, embora também suspeitoso, como o que da 

tom a este poema.

Robert James, na sua edição, indica que o poema “Ándeme 

yo caliente/y ríase la gente” poderia ser considerado como uma 

espécie de proclamação de anticonformismo e, em certa medida, 

como manifesto ou prefácio da posterior obra do poeta. Aos vinte 

anos, sendo ainda estudante em Salamanca ou estando recém-

-chegado a Córdoba, dom Luis expressa de uma forma festiva 

(e, com certeza, exagerada e paradoxal) “uma filosofia que, for-

mulada mais tarde em tom sério e solene, será o eixo da pro-

dução poética mais pessoal, nomeadamente das “Soledades” 

(GÓNGORA Y ARGOTE, 1981).
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Na referida edição de Robert James o poema é o XXIV de 

Letrillas de Góngora y Argote, datado em 1581, e começa pelo 

tradicional provérbio espanhol.

Luis de Góngora,  Letrillas Burlescas

Ándeme yo caliente
y ríase la gente
Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno1,
y las mañanas de invierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
Coma en dorada vajilla
el Príncipe mil cuidados
como píldoras dorados:
que yo en mi pobre mesilla
quiero más una morcilla
que en el asador reviente,
y ríase la gente.
Cuando cubra las montañas
de nieve blanca el Enero,
tenga yo lleno el brasero
de bellotas y castañas,
y quien las dulces patrañas
del Rey que rabió me cuente,
y ríase la gente.

Busque muy en buena hora
el mercader nuevos soles;
yo conchas y caracoles
entre la menuda arena,
escuchando a Filomena
sobre el chopo de la fuente
y ríase la gente.
Pase a media noche el mar
y arda en amorosa llama
Leandro por ver su dama;
que yo más quiero pasar
del golfo de mi lagar
la blanca o roja corriente,
y ríase la gente.
Pues Amor es tan crüel,
que de Píramoy su amada
hace tálamo una espada
do se junten ella y él,
sea mi Tisbeun pastel,
y la espada sea mi diente,
y ríase la gente

Para se apreciar com mais facilidade, passou a dar algu-

mas notas esclarecedoras/ complementárias de frases ou vocá-

bulos do poema com indicação em número dos versos em que 

aparecem. Os primeiros versos Ándeme yo caliente y ríase la 
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gente retomam um provérbio existente já na coletânea Refranero 
o provebios en romance5, de Hernán Núñez (1555). Esta obra deve 

situar-se por volta de 1550, embora não se imprimisse até cinco 

anos depois (1555). Alude à pouca consideração das aparências, 

sobretudo externas e contrastadas com a comodidade e com a 

vida descomplicada.

6. Naranjada é “conserva doce que se faz de laranja6” 

segundo o Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián 

de Covarrubias Orozco (1995).

7-8. As mil preocupações (cuidados) do príncipe não 

terão solução (“como píldoras dorados”) por comer em “vajilla 

dorada”.

17-18. Dulces patranas. Pelas patranhas ou conto “El rey 

que rabió7” entende-se qualquer conto antigo ou de tradição oral. 

“Dulce” é, obviamente, uma piscadela ao leitor. 

20. Nuevos soles: “novos climas”, “novos países”, “novos 

continentes”, para fazer comércio e engrandecer fortunas.

23. Filomena: o rouxinol. Recorrente na literatura como 

símbolo do canto amoroso.

27. Leandro passava cada noite a nado o estreito de 

Dardanelos para se encontrar com a sua amada Hero, até mor-

rer uma noite afogado. Ela suicida-se atirando-se também ao mar. 

Góngora faz burla desses desgraçados amantes e daqueles que 

menciona a seguir.

5 Este refraneiro é considerado praticamente o primeiro de grande importância 
pelo número de provérbios coligidos y por outras razões, como a riqueza linguís-
tica do texto em todas as áreas da linguagem, especialmente na do léxico.

6 Tradução literal minha.

7 Com o mesmo título “El rey que rabió” é uma zarzuela cómica em três atos, 
divididos em oito quadros. Texto original de Miguel Ramos Carrion e Vital Aza. 
Música de Ruperto Chapí. Estreiada em 20 de abril de 1891 no Teatro de Zarzuela 
de Madrid.
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29-30. “pasar / del golfo de mi lagar / la blanca o roja cor-
riente” quer dizer engolir o vinho branco ou tinto.

32-35. Píramo e Tisbe: outros dois amantes lendários da 

mitologia grega e romana. A história deles encontra-se entre o 

mito e a literatura. A trágica lenda foi narrada pela primeira vez 

por Ovídio. As roupas ensanguentadas de Píramo fazem supor 

a Tisbe que ele foi morto, pelo que Tisbe se suicida cravando-se 

uma espada, na qual Píramo também se ensarta quando a vê. Por 

isso, a espada é o leito conjugal (tálamo) dos amantes. O poeta faz 

burla disso na conclusão do poema.

Góngora é universalmente conhecido por essa elaborada 

arte fixada com a etiqueta de “culteranismo”, mas não é menos 

certo que possui outra faceta: a de cultivador e revitalizador da 

poesia tradicional. Ele teve um papel fundamental na revitaliza-

ção do romance que se levou a cabo no Barroco. Também parti-

cipou na renovação do vilancico e a letrilla. Até que chegou às 

suas mãos, essa forma métrica, a letrinha tinha sido um género 

menor limitado a temas religiosos ou rústicos e vulgares. Góngora 

começou a cultivar a letrilla em 1581 e converteu-a num veículo 

idóneo para expressar a sátira burlesca. Observemos no poema 

que comento como Góngora funde elementos tradicionais e cul-

tos, aunando ambos para redobrar a sua intenção burlesca. Parte, 

como fizesse noutras letrillas, de um refrão, mas ao longo do 

poema a centelha humorística salta pela colisão entre elementos 

populares e alusões mais ou menos rudes e grotescas a referentes 

mitológicos. O próprio tema escolhido éculto e Góngora passa-

-o pelo filtro da poesia tradicional, o que em si próprio é uma 

proposta provocadora. Lembremos que a letrilla, basicamente, 

não era outra cosa que um vilancico de tono satírico8. No caso 

8 O vilancico era uma forma estrófica derivada do zéjel, que tinha sido construído, 
no siglo X, pelo poeta hispano-muçulmano Mucáddamben Muafa. A estrutura 
métrica comum a todos eles, reduzida à sua essência, consiste em conceber o 
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de Góngora, a disposição métrica da letrilla é uma sextilha que 

destaca pela simplicidade expressiva. O poeta serve-se de expres-

sões da linguagem coloquial (“muy en buena hora”) e do uso da 

metonímia (“morcilla”, “mantequilla”, “bellotas”, “castanhas”…) 

ao longo do poema para ir realçando o contraste entre as duas 

atitudes perante a vida. É o resultado de elevar o ideal de vida à 

mediocridade do cotidiano.

O poema de Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 

1580 – Villanueva de los Infantes, 1645) que vamos observar, 

Soneto 519 – 1609 é de tensão burlesca e encerra também um 

pensamento filosófico: menos preço do dinheiro. Prefere a fartura 

e o sossego do mendigo à inquietude magnífica dos poderosos. Se 

quiser encarecer os encantos da vida retirada que não ambiciona 

o poder – um dos grandes temas de toda a poesia de Quevedo 

– quem melhor para expressá-lo que um pobre mendigo; mas, 

repare-se, um mendigo jovial e inteligente que possui a arte da 

agudeza verbal (JURALDE POU, 201-?; SCHOWART, 201-?).

poema como formado por um estribilho e um pé. No pé é onde estão a mudança, 
a volta e a repetição do próprio estribilho. Originalmente, todo isso estava pen-
sado para o canto e a dança. O solista cantava a mudança e o verso de volta. O 
coro, traz o verso de volta, intervinha cantando o estribilho, inteiro ou em parte, 
segundo os casos. A diferença entre o zéjel e o vilancico vem marcada, essencial-
mente pela diferente extensão de cada uma das partes.
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Mejor me sabe en un cantón la sopa Capa do livro El parnaso español, de 
Francisco Quevedo (1713)

Mejor me sabe en un cantón la sopa, 
y el tinto con la mosca y la zurrapa2, 
que al rico, que se engulle todo el mapa, 
muchos años de vino en ancha copa.

   Bendita fue de Dios la poca ropa, 
   que no carga los hombros y los tapa; 
   más quiero menos sastre que más capa: 
   que hay ladrones de seda, no de estopa.

   Llenar, no enriquecer, quiero la tripa; 
   lo caro trueco a lo que bien me sepa: 
   somos Píramo y Tisbe yo y mi pipa.

Más descansa quien mira que quien trepa; 
regüeldo yo cuando el dichoso hipa, 
él asido a Fortuna, yo a la cepa3.

Outro poema de Quevedo, soneto 829, edição de J. M. 

Blecua, é dedicado satiricamente a Góngora e contém apenas 

uma palavra relacionada com a comida: o toucinho. Visto que 

este poeta deveu ser de linhagem judia (hebreu), com este único 

termo Quevedo consegue ridiculizar a Góngora de forma espan-

tosa e fazer-nos saber a quem está dedicado o soneto antes de 

mencioná-lo em diminutivo e de fazer alusão ao seu nariz:

Yo te untaré mis obras con tocino,
porque no me las muerdas, Gongorilla, 
perro de los ingenios de Castilla, 
docto en pullas, cual mozo de camino.

Apenas hombre, sacerdote indino, 
que aprendiste sin christus la cartilla; 
chocarrero de Córdoba y Sevilla, 
y, en la Corte, bufón a lo divino.

¿Por qué censuras tú la lengua griega 
siendo sólo rabí de la judía, 
cosa que tu nariz aun no lo niega?
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No escribas versos más, por vida mía; 
aunque aquesto de escribas se te pega, 
por tener de sayón la rebeldía.

FÁBULA DE POLIFEMO E GALATEA 
POR JERÓNIMO BAÍA

Um dos aspetos evidentes da produção poética barroca é o 

de intercalar referências camonianas, bíblicas, práticas ao divino, 

além da característica inserção de traços dialógicos e versões fei-

tas em português e em espanhol de poemas latinos, como é o caso 

da Fábula de Polifemo y Galatea, presente nas Metamorfoses de 

Ovídio (1841). É vertida para espanhol por D. Luís de Góngora y 

Argote9, 1612, quem soube dar corpo à sua revolução culterana 

do barroco peninsular. Escrita em oitavas reais com um total de 

sessenta e três estrofes, contém uma apresentação das persona-

gens diferente a de Ovídio, mais psicológica. A Fábula é vertida 

novamente, e desta vez para o português, pelo autor Jerónimo 

Baía10 (1688), mas contém três estrofes menos do que a versão 

castelhana. 

A composição de Jerónimo Baía com o mesmo título que 

o de Góngora, Fábula de Polifemo e Galatea, está presente na 

compilação barroca portuguesa a Fénix Renascida. Compilada 

por Matias Pereira da Silva e impressa em Lisboa na oficina de 

António Pedroso Galrão, contém fábulas emblemáticas da imita-

ção da poesia portuguesa tanto pela emulação do processo gongó-

rico quanto por satirizá-la (CARVALHO, 2007).

9 Nasceu em Córdoba, 11 de julho de 1561 – morreu em Córdoba, 23 de maio de 
1627.

10 Coimbra, 1620-30? – Viana do Castelo, 1688.
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Folha de rosto do livro A fénix renascida

Fonte: Fotografia do acervo pessoal da autora

As fábulas seiscentistas, tipo de imitação poética em que o 

artifício da imitação ornada é a marca do género em que se refere 

diretamente ao modelo, aproximam-se às clássicas. Entre os auto-

res portugueses, os casos das imitações das fábulas de D. Luis de 

Góngora y Argote são referências desse procedimento. 

Da Fábula de Polifemo e Galatea só na Fénix Renascida 
existem quatro versões, sendo que uma das imitações escrita 

por Jacinto Freira de Andrade é composta em estilo burlesco. 

Focalizar-me-ei na Fábula de Jerónimo Baía que, comparada à de 

Góngora, reduz um pouco o número de estrofes e a caraterização 

das personagens. Inicia-se o poema português com uma estrofe 

que se corresponderia com a estrofe quarta da Fábula do escritor 

cordovês.

ESTROFA IV. Góngora ESTROFE I. Jerónimo Baía

Donde, espumoso, el mar sicilïano
el pie argenta de plata al Lilibeo 
(bóveda de las fraguas de Vulcano
o tumba de los huesos de Tifeo), 
pálidas señas, cenizoso, un llano,
-cuando no del sacrílego deseo- del 
duro oficio da. 
Allí una alta roca
mordaza es a una gruta de su boca.

Donde Neptuno com grilhões de argento
Prende o robusto pé do Lilibeo,
Que ao céu dá gosto, à terra da tormento,
Glória de Jove, inferno de Tifeu;
Entre um monte, que tem no monte assento, 
colosso o monte, o campo coliseu,
Cerra o penhasco uma caverna fria,
Donde a noite não sai, nem entra o dia.
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Na sétima estrofe da versão composta por Jerónimo Baía, 

enumeram-se as frutas do outono tardio que extravasam o sur-

rão do gigantesco pastor. Diz respeito ao tema do nosso Colóquio 

“Saberes e sabores do Barroco” através dos frutos “pera”, “abru-

nho”, “camoesa”, “romã”, “castanho” e da substância doce pre-

sente no sabor do “mel”.

Faço a transcrição com grafia atualizada quando possível:

  VII. Largo pomar, mas breve surrão era
 Do pastor o surrão com que se ampara;
 Ruivo o medronho, desmaiada a pera,
 O humilde abrunho, a camoesa clara;

Mel para o gosto, para a vianda cera,
 A pródiga romã, e a fruta avara
 Do castanho: uma fea11, outra fermosa,
 Uma, de espinhos é, outra de rosa.

A primeira vez que aparece o vocábulo “dulce” na Fabula 
de Góngora é na estrofe em que o poeta descreve a ninfa, Galatea, 

dando a conhecer o nome e a procedência dela, filha de Vênus que 

soma doce[mente] nela o terno das Graças, funcionando “dulce” 

como advérbio (estrofe XII). Encontra-se à diferença da estrofe em 

que é apresentada por Jerônimo Baía.

ESTROFE XII. Góngora ESTROFE X. Jerónimo Baía
Ninfa, de Doris hija, la más bella, 
adora que vio el reino de la espuma. 
Galatea es su nombre y dulce4 en ella 
el terno Venus de sus Gracias suma.

Do globo azul a ninfa mais fermosa
Tão firme adora como segue amante,
Pois consagrado à luz, que brilha em rosa,
É colosso do sol, do sol gigante;

Nas oitavas 22ª, 23ª e 24ª da Fábula de Jerónimo Baía apa-

recem, igualmente outros frutos naturais, como os procedentes 

da amendoeira (“néctar do gosto”) e produtos elaborados, como a 

11 Não realizo a integração do –i– anti-hiático em palavras como fea, já que, 
para além de desnecessário, seria desrespeitoso com a pronúncia da época, s. 
XVII-XVIII.
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manteiga. É quando o belo pastor, Ácis12, se aproxima para beber 

da fonte em que Galatea13 tinha ficado dormida. Frutas e água 

limpa no cenário deste primeiro encontro. É na estrofe em que 

o jovem pastor (rico de tudo o que pode oferecer um pobre orto, 

do que as vacas dão e do mel que se cria no oco dos carvalhos) 

atingido pela seta de Cúpido, oferece esses alimentos à ninfa mais 

fermosa, Galatea, tendo o cuidado de não acordá-la. Perante tal 

delicadeza ela acaba por não sentir mais o temor inicial e por se 

render ao amor:

Mimos lhe deixa em vime bem composto
Da amendoeira, que na flor, e fruita,
Gala do predo é, néctar do gosto,
E um breve panal delícia muita:
De leite menos alvo que seu rosto,
Manteiga crua e branda lhe tributa,
Bem que menos por uma e outra banda
A Galatea crua Ácis abranda.

O “breve panal” é um elemento doce que pode ter conse-

quências diversas. Assim na estrofe XXIV:

“O doce favo branda foi cadea, 
que lhe deixou mais grave a leve planta 
O favo. Que tal Venus razão era 
não ser preza com ferro, mas com cera”.

Na oitava XXV, Jerónimo Baía enumera os presentes que 

Galatea encontra ao acordar e que foram mencionados de maneira 

semelhante na estrofe anteriormente transcrita, “Manteiga, mel, 

amêndoas peregrinas/No prado achou […]”, e que servirão para a 

deleitar, atrair e levar até à morte de amor. A comida, os frutos, o 

12 Ácis. Pastor siciliano que seduziu a ninfa Galatea, pretendida – entre outros – 
pelo Cíclope Polifemo.

13 Galatea. Neride por quem Polifemo se apaixona, mas que entrega o seu amor ao 
pastor Ácis, desencadeando assim a vingança do Cíclope.
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doce panal não fazem parte de uma receita nem de menu nenhum, 

são regalos da Natureza. Mas novas consequências inesperadas:

XXVI “No doce mel doce veneno sente,
E tal, que derreter o favo espera
Não a cera com o Sol, mas o Sol com a cera”.

Fruitos que serão como:

“Veneno, que do néctar é desdouro
Porém bebendo mais, mais se embebia,
Menos sedenta está no rio, e frágua
De fogo salamandra, adisse em água”.

As citações dos poemas têm por base textual a edição prín-
ceps d’A Fénix Renascida (SYLVA, 1746).

ROMANCES SATÍRICOS DE JERÓNIMO BAÍA

Nos romances satíricos de J. Baía, os conventos das freiras 

são objeto de escárnio visto que as “jubiladas” se dedicavam a 

ensinar às novas freiras as “maneiras”, como conseguir comida 

abundante dos senhores e das Beatas senhoras que lá iam. A 

comida é o fim, é o prazer; o rezo é o troco. “A umas beatas” 

começa com um epíteto engenhoso, Bealí/eras Senhoras, “que dá 

o tom proemial da mordacidade que seguirá por todo o poema” 

(CARVALHO, 2004, p. 362):
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“A umas beatas” (HATHERLY, 1997, p. 166-70).
Romance satírico burlesco

Bealíteras Senhoras,
Em cujas venturosas casas
Como em adegas mosquitos
Andam bandos de Beatas.
Por saber que gostais delas
Vos repetirei as traças,
Que a uma nova no oficio
Dava outra jubilada.
Juntaram-se numa Igreja,
Que Jubileu celebrava,
E depois de despejarem
Cada qual sua cabaça,
Disse a mais velha à novel:
Bofé, Madre, pouco basta
para sustentar um corpo,
O principal é esta alma.
Com um par de bolos de azeite,
E dois arráteis de passas,
Um pão mole com manteiga,
Que trouxe esta pobre manga,
Meditarei eu agora
Até que daqui me saia
A jantar com uma devota,
Deus me aceite estas passadas.
Enquanto se fazem horas,
Pois no hábito é novata,
Lhe quero ensinar as regras
Desta procissão cansada.
 […]

Para embrulhar em uma pressa
Carne cozida, e assada.
Chapéu não traga sempre,
Mas porém tenha-o em casa,
Nunca se perde emprestá-lo
A quem quer ir embuçada.
[…]
E perdoe, se me atrevo
Com bom zelo a encaminhá-la,
Que este hábito me desculpa,
Pois somos Irmãs em armas.
Não tenho que lhe dizer
Do repolego da toalha,
O hábito só lhe lembro
Que tenha a manga bem larga.
Porque sucede ocasião,
Que um alqueire de castanhas
Nos quer dar qualquer Senhora,
Sem homem ter onde as traga.
[…]
Mas isto aqui para nós
É andar lá pela rama,
Não tarde muito em gabá-las,
Que com isto se enche a manga.
[…]
Os graves Religiosos,
E Pregadores de fama,
O sobrenome ao menos
É necessário que saiba.  […]

“AO MENINO DEUS EM METÁFORA DE 
DOCE”, DE JERÓNIMO BAÍA

Enquanto discurso poético, a poesia ao divino deve 

desempenhar a finalidade própria de seu gênero, o deleite; mas 

faz isso enquanto instrui e move os ânimos segundo a doutrina 

que a sustenta. Pela análise do seguinte poema, “Ao Menino Deus 

em metáfora de doce” de Jerónimo Baía, que ilustra a vertente da 

poesia de agudeza seiscentista em Portugal, pretendo considerar 
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o aspeto essencial da comunhão das finalidades empreendida 

pelo verossímil do discurso poético. Há em todo o poema o pro-

pósito de exaltação por meio da correspondência entre dois con-

ceitos do conhecimento humano, de naturezas muito diversas: o 

sabor do doce e o Ser divino em forma humana, o menino Deus. A 

argumentação desenvolve-se a partir da ideia de que a fruição do 

prazer da revelação divina é real e infinita, enquanto a fruição do 

poder advindo do doce é finita. É a alegoria e a matéria. 

O procedimento central da poesia ao divino e promo-

ver analogias entre a presença divina oculta no mundo sensí-

vel e a possibilidade de o homem participar dessa divindade 

(CARVALHO, 2004, p. 305). A metáfora eucarística pode ser sin-

tetizada no facto de que o doce é manjar soberano que eleva os 

espíritos (15ª estrofe), não os corpos, limitados estes que são, mas 

é regalo que “os espíritos levanta /tornando aos mortos vivos”. A 

forma dialogada em que se apresenta o poema é significativa do 

encontro com os pastores, da consubstanciação e da entrega. Os 

efeitos suscitam a simpatia do leitor aos afetos.    
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“Ao Menino Deus em metáfora 
de doce”

Quem quer fruta doce? 
Mostre cá, que é isso? 
É doce coberto, 
É manjar Divino. 
Vejamos o doce, 
E depois que o virmos, 
Compraremos todo, 
Se for todo rico. 
Venha ao portal logo, 
Verá que não minto, 
Pois de várias sortes 
É doce infinito. 
Descubra, minha alma; 
Mas ah, que diviso
Envolto em mantilhas 
Um infante lindo. 
Pois de que se admira, 
Quando este Menino 
É doce coberto, 
É manjar Divino?
Diga-o como é doce,
Que ignoro o prodígio; 
Não sabe o mistério? 
Ora vá ouvindo. 

Muito antes de Santa Ana 
Teve este doce princípio, 
Porque já do Salvador 
Se davam muitos indícios. 
Mas na Anunciada dizem 
Que houve mais expresso aviso, 
E logo na Encarnação 
Se entrou por modo Divino. 
Esteve pois na Esperança 
Muitos tempos escondido, 
Saiu da Madre de Deus, 
Depois às Claras foi visto. 
Fazem dele estimação 
As Freiras com tal capricho, 
Que apuram para este doce 
Todos os cinco sentidos. 
Afirmam que no Calvário 
Terá seu termo finito, 
Sendo que no Sacramento 
Há de ter novo artifício.
Que seja doce este Infante 
A razão o está pedindo, 
Porque é certo que é morgado, 
Sendo unigênito Filho.

Exposto ao rigor do tempo, 
Quando tirita nuzinho, 
Um caramelo parece 
Pelo branco, e pelo frio. 
Tal doce é, que porque farte
Ao pecador mais faminto, 
Será de pão com espécies 
Substancial doce Divino. 
É manjar tão soberano, 
Regalo tão peregrino, 
Que os espíritos levanta, 
Tornando aos mortos vivos. 
Tão delicioso bocado 
Será de gosto infinito 
Manjar real verdadeiro, 
Manjar branco parecido. 
Que é manjar dos Anjos dizem
Talentos mui fidedignos, 
Por ser pão de ló, que aos Anjos
Foi em figura oferecido.

O prodígio, o mistério, o sacrifício, o Sacramento, a eter-

nidade remanescem envolvidos nesta metáfora doce do manjar 

Divino. Soneto emblemático da poética seiscentista na medida 

em que, tematizando conceitos mundanos, os eleva em estilo pela 

ação doutrinária do testemunho ético. A analogia central do texto 

é antitética.

“CUENTAN DE UN SABIO QUE UN DÍA…”, 
CALDERÓN DE LA BARCA

Para finalizar este ensaio, não gostaria de esquecer que, ao 

contrário dos prazeres e da pretensa boa mesa, no período barroco 

perpassa o peso de uma grande crise peninsular. A comida, neste 

poema a ausência dela, é representativa da pobreza dos países e 

da desvalorização da sapientia. Enternecedor e duro é o assunto.
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Calderón De La Barca (1973), La vida es sueño14, Jornada I, 

Escena II: após o belo solilóquio de Segismundo, Rosaura relata o 

que lhe tinham contado…

Cuentan de un sabio, que un día 
tan pobre y mísero estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas yerbas que cogía. 
¿Habrá otro, entre sí decía, 
más pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvió, 
halló la respuesta, viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las hojas que él arrojó.
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GREGÓRIO DE MATOS VAI AO ROMANTISMO 
OU O POETA BARROCO DE VARNHAGEN

Ciro Soares dos Santos1

Hans Robert Jauss (1979) lança a si perguntas sobre o que 

vem a ser a experiência estética, sobre como ela tem se 

manifestado na história da arte e sobre qual interesse pode ganhar 

para a contemporânea teoria da arte. O teórico, em A estética da 
recepção: colocações gerais, apresenta seu pressuposto funda-

mental de que a arte se manifesta como “atividade produtora, 

receptiva e comunicativa” (JAUSS, 1979, p. 43). Qual significado 

se pode atribuir à experiência estética de Varnhagen (1816-1878) 

para o legado gregoriano? Como o Heródoto brasileiro comunica 

sua leitura desses poemas? Como ela se manifesta na história 

literária brasileira? A Atividade artística receptiva, comunica-
tiva e produtiva no trabalho do diplomata antologista da obra 

de Gregório de Matos ocorre no contexto do segundo Império do 

Brasil em sintonia com a estética e a política da época. A seleta 

de explora as potencialidades de uma antologia para resgatar, 

ampliar e problematizar o cânone literário na medida em que 

suas escolhas de editor fazem circulartextos do poeta do Século 

XVII tanto em diálogo com o debate artístico-literário dos escri-

tores do Século XIX em relação aos poetas do Século XVII; como 

em harmonia com o legado romântico em processo de elaboração 

como resposta ao cânone árcade da poesia brasileira.

1 Doutor em Literatura Comparada pelo PPgEL da UFRN, com bolsa CAPES-PDSE 
Visit Assistant in Research – Universidade de Yale.
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Quando o Tomo I do Florilégio da poesia brasileira ou 
coleção das mais notáveis composições dos poetas brasileiros 
falecidos, contendo as biografias de muitos deles, tudo precedido 
de um ensaio histórico sobre as letras no Brasil foi impresso em 

Lisboa pela Impresa Nacional em 1850, o Brasil era governado 

pelo Imperador Dom Pedro II. O Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), em meados do Século XIX, órgão criado por 

iniciativa do Cônego Januário da Silva Barbosa e do Marechal 

Raimundo José da Cunha Matos, era parte de projeto político 

continuador de busca por estabilidade política ameaçada desde 

a Renúncia de D. Pedro I. O ministro criador do Instituto foi o 

elaborador do Ato Adicional à Constituição Imperial, modifica-

ção responsável por tornar una a Regência, o que possibilitou o 

segundo regente, substituto de Diogo Antonio Feijó, o seu oposi-

tor Araujo Lima, chegar ao poder: “sob o novo regente, Bernardo 

Pereira de Vasconcelos seu ministro, criou o Colégio Pedro II; 

iniciou-se nesse tempo o Instituto Histórico” (RIBEIRO, 1953, p. 

389, grifos do autor), outubro de 1838. Quando Varnhagen (1850) 

lança ao público sua coleção poética, o Instituto, contava com 

plena atuação do Imperador D. Pedro II. A missão institucional 

do órgão era a construção de Estado Imperial forte com apoio de 

intelectuais a trabalhar para afirmar a nação politicamente inde-

pendente há pouco mais de duas décadas. 

Após servir ao exército português, Varnhagen, “brasileiro 

por decreto, torna-se também historiador por um ato oficial. Em 19 

de maio de 1842, é nomeado adido de primeira classe na Legação 

brasileira em Portugal, com a missão principal de pesquisar os 

documentos relativos à história, à geografia e à legislação do 

Brasil” (CEZAR, 2007, p. 179). Com oito anos de estudos oficiais, 

nasce o Florilégio cujo efeito dos poemas gregorianos, “momento 

condicionado pelo texto”, e a leitura, “momento condicionado 

pela recepção”, permitem a “concretização” da obra gregoriana 

em Varnhagen (1850) como “duplo horizonte”, o “literário” do 
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Barroco seiscentista e o “mundivivencial” (JAUSS, 1979, p. 

49-50) do Brasil do Século XIX. O momento histórico entre a ins-

tauração da estética romântica e o esgotamento do projeto árcade 

é marcado por deliberado fazer historiográfico de intelectuais 

a partir dos quais se desenvolvem as bases para o indianismo, 

ultrarromantismo e condoreirismo da poesia do Século XIX:

O grupo afirmou-se graças ao interesse de Pedro II de 
consolidar a cultura nacional de que ele se desejava 
o mecenas. Dando todo o apoio ao Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, criado nos fins da Regência 
(1838), o jovem monarca ajudou quanto pôde as pes-
quisas sobre o nosso passado, que se coloriram de 
um nacionalismo oratório, não sem ranços conser-
vadores, como era de esperar de um grêmio nascido 
sob tal patronato (BOSI, 1987, p. 109).

Alfredo Bosi, em sua História concisa da literatura brasi-
leira (1987), situa Varnhagen (1850) quando discute a historiogra-
fia na fundamentação intelectual do movimento romântico como 

um dos “estudiosos razoáveis”. O Imperador conhecia a obra do 

poeta seiscentista a ponto de ser proprietário de um dos códices 

seiscentista. Outro dentre os intelectuais apontados por Bosi é 

Pereira da Silva (1817-1898), que compilou o Parnaso Brasileiro 

(1842), no qual constam poemas gregorianos. O poeta do barroco 

estava em voga no romantismo na busca pelas raízes do Brasil 

necessárias a conceber uma nova nação. 

Francisco Adolfo de Varnhagen é descrito por Bosi (1987) 

como “erudito de estofo germânico e educação portuguesa” deten-

tor de “um pensamento retrógrado com o indianismo sentimen-

tal”, historiador pioneiro “pela riqueza de documentos”, marcado 

por “valores do passadismo”; antipático ao “levante popular ou 

intelectual ‘frondeur’”; como “dos primeiros a engrossar a cor-

rente dos desfrutadores das lendas indígenas, no Sumé, poema 

‘mito-religioso-americano’ e no Caramuru, romance histórico 
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em versos, que revivem à custa dos hábitos nativos, as intenções 

apologéticas de Santa Rita Durão”. Para Bosi, de Varnhagen é o 

complexo ideológico de Gonçalves Dias e Alencar: “o índio, fonte 

da nobreza nacional, seria, em princípio, o análogo do ‘bárbaro’, 

que se impusera no Medievo e construíra o mundo feudal: eis a 

tese que vincula o passadista da América ao da Europa” (BOSI, 

1987, p. 110). Identifica-se nesses dados o contexto prévio cons-

tituidor do horizonte de expectativa no qual são lançados os poe-

mas gregorianos do Florilégio do historiador brasileiro a serviço 

do Império e do Romantismo em seu momento de valorização 

do indianismo como idealização dos primeiros habitantes da 

América.

A década de 1830 é representativa para a cultura do 

Império, pois Martins Pena (1815-1848) desenvolve seu trabalho 

dramatúrgico com representação pela companhia teatral de João 

Caetano (1808-1863), criada em 1833, além de ser em 1836 lan-

çado Suspiros Poéticos e Saudades por Domingos Gonçalves de 

Magalhães (1811-1882). Quando o Florilégio é impresso, o órgão 

fomentador de estudos brasileiros já trabalha há doze anos para 

a formulação de uma unidade nacional em espírito centralizador 

unitário com escolha do índio como símbolo patriótico. O pro-

cesso político-estatal de nacionalização literária já avançara para 

além do esforço inicial de Pena e Magalhães. Embora tenha se 

tornado anti-indianista2 (CEZAR, 2007, p. 167-168), Varnhagen 

2 No início de 1840, ao tomar conhecimento de que o Poder Legislativo estava 
discutindo uma lei que permitiria a repatriação de brasileiros que viviam no 
exterior, Varnhagen arruma as malas e parte para o Brasil. Enquanto aguarda a 
votação da lei, aproveita “o tempo para uma viagem ao interior do Império, a qual 
não só me prestou muitos conhecimentos naturaes, como de novo me arraigou 
sentimentos de patriotismo ao ver os meus lares e amigos de infancia”. Nessa 
viagem teve uma experiência que modificou completamente sua perspectiva em 
relação aos “selvagens”, pelos quais, até aquele momento, nutria uma certa sim-
patia provocada, sobretudo, pela carta de Caminha. “A minha conversão, o meu 
horror pela selvageria nasceu em mim em meio dos nossos sertões, e em presen-
ça, digamos assim, dessa mesma selvageria”. Na companhia de tropeiros, fora 
ameaçado por índios “nada menos que na estrada real”, explica na polêmica com 
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ajusta-se ao Romantismo em sua ascensão ao apogeu desde 1850, 

após alavancagem iniciada com os trabalhos do IHGB, ao ápice 

com a luta antiescravista com passagem pela valorização extre-

mada da subjetividade, sempre sob a tutela de D. Pedro II, um 

abolicionista desde sempre. O primeiro secretário do Instituto, 

em 1851, é membro daquela instituição, alinhado com o propó-

sito organizacional como investigador da História do Brasil com 

busca por manuscritos do período colonial durante viagens pela 

Europa na década de 1840 em obstinação por compreender o pas-

sado da América portuguesa. Correspondente direto de D. Pedro 

II, o primeiro impressor de dezenas de poemas gregorianos fez 

périplo por Espanha, França, Holanda, Bélgica, Alemanha ao 

longo de sua vida de militar e diplomata em busca incessante por 

documentação historiográfica, geográfica e legislativa. Resultado 

de vida de historiador é a coleção de poemas organizada pelo 

antologista depois das viagens realizadas, antes de retornar ao 

Brasil advindo de Viena em 1851, de arquivo em arquivo na 

Europa a serviço do IHGB. 

Mas nem só de história vive o historiador. Em 1850, 
ele publica o Florilégio da poesia brazileira, cuja 
introdução, intitulada “Ensaio histórico sobre as let-
tras no Brazil”, é considerada, por alguns estudiosos 
da literatura, como o texto fundador da “historiogra-
fia literária brasileira”. O primeiro, mais uma vez o 
iniciador, apesar de existirem antologias anteriores à 
dele. Seja como for, o “Ensaio” e o Florilégio, a des-
peito de suas falhas, tornaram-se fontes de consulta 

João Francisco Lisboa. O episódio foi tão impressionante que as illusões com que 
havia embalado o espirito no seio das grandes cidades se dissiparam n’um só dia; 
à maneira do que se passou com alguns políticos franceses ultra-philantropicos 
por theoria, durante toda a sua vida, e que tiveram que converter-se a idéas mais 
positivas e reaes, em presença dos horrores de Robespierre e de Marat, e em 
nossos dias das proprias scenas de 1848. Após esse incidente, Varnhagen torna-
-se um crítico veemente do romantismo indigenista, ou do “perigoso brasilei-
rismo caboclo”, que dizia ao imperador não adular “servilmente, como outros” 
(CEZAR, 2007, p. 167-168).
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constantes para os interessados na história literá-
ria brasileira já no Século XIX, mesmo que muitos, 
segundo Capistrano de Abreu, não declarassem. 
Contudo, o mais espantoso nesse trabalho e na sua 
recepção é a capacidade que Varnhagen tem de deci-
dir a respeito daquilo que é nacional e o que não é, 
assim como, por outro lado, ver seus ditados acei-
tos quase sem contestação. Nesse caso, a maior parte 
das críticas à obra são endereçadas aos julgamentos 
estéticos de Varnhagen e não à seleção que opera. Os 
critérios de representação dessas escolhas desapare-
cem sob o manto nacional com o qual Varnhagen as 
encobre (CEZAR, 2007, p. 170-171).

Temístocles Cezar apresenta Varnhagen em movimento 

com atuação de antologista a se inscrever no programa do 

Instituto de não só de guardar originais, como publicar impressos 

documentos relevantes para construção de um espírito nacional. 

O trabalho de antologista desenvolvido pelo historiador contri-

bui com seu alinhamento com o intento imperial de instaurar o 

ensino da história com esse propósito pátrio. Quando da publica-

ção do Florilégio, o antologista já gozava de prestígio como crítico 

literário, pois estudo sobre Caramuru precedente à antologia já 

lhe rendera, no ano de 1847, na sessão realizada em 5 de agosto, 

condecoração (CEZAR, 2007). O dado sobre a recepção da obra 

editorial é índice de algum processor de adequação operada sobe 

a obra gregoriana fazê-la aceitável ao padrão poético-temático da 

escola romântica.

A seleta do futuro visconde (1872) e posterior barão (1874) 

de Porto Seguro participa, a um só tempo, do programa român-

tico nacionalista de exaltação da pátria e do projeto institucional 

do Império de promover estudo-ensino historiográfico, mais do 

que é produto derivado de trabalho de investigação historiográ-

fica, impresso com o objetivo declarado de democratizar o acesso 

aos poemas descobertos: “inimigos do monopólio literario, não 
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podémos resistir á tentação de repartir com o público tantas 

poesias inéditas ou raras, por antigas ou por extraviadas, que as 

investigações a que nos temos votado sôbre a história da America 

nos haviam deparado” (VARNHAGEN, 1850, p. 3). Quando, pois, 

a “Introdução” do Florilégio anuncia, em continuidade a essa 

observação, visão nacionalista localista, anti-indianista e antir-

republicana estadunidense, demonstra a preocupação do antó-

logo em se alinhar com o duplo propósito do seu protetor de toda 

a vida, o Imperado, perseguido pelo mandatário em pessoa no 

IHGB.

O Gregório de Matos a ser esperado pelos leitores da 

“Introdução” de Varnhagen é um poeta original inspirado, afeito 

à manutenção do status quo da civilização valorizada pelo regime 

imperial. Na era do Romantismo, a antologia com dezenas de 

poemas gregorianos impressos é continuidade de uma história de 

leitura que, no Século das Luzes, fora processada em manuscri-

tura. A poesia gregoriana sempre esteve publicada se se considera 

publicação sistema de circulação da obra de autor para além das 

possibilidades de distribuição por uma casa publicadora, reali-

dade da poesia do Século XVII: 

[...] a prática de composição de livros de mão de 
tipo autoral não é uma novidade americana, mas um 
expediente bibliográfico-textual de matriz europeia, 
anterior e também contemporâneo do que encontra-
mos na cidade da Bahia de fins do Século XVII e 
princípios do Século XVIII (HANSEN; MOREIRA, 
2013, p. 163). 

A existência de material para investigação dos antologis-

tas da poesia brasileira comprova não somente a prática de copiar 

evidente nos livros de mão do corpus gregoriano, como a inexis-

tência de interrupção da história de leitura dessa poesia.
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A demonstrada consciência histórica de Varnhagen revela 

dado para levantamento da constituição de um fazer crítico anto-

logista na literatura brasileira, imbricado com o qual está a his-

tória de leitura da poesia de Gregório de Matos. O historiador 

compreende seu trabalho como continuidade da coleção de poe-

mas arregimentados polo seu colega de IHGB, o Conde Januário 

(1829-1801). Dos manuscritos do Século XVII, advém o nome do 

poeta Gregório de Matos como autor de obra representativa da 

poesia brasileira digno de ter seu trabalho reunido em “coleção” e 

em “seleção” de poemas, tanto em “parnaso” quanto em “florilé-

gio” da época do Instituto. A compreensão coetânea de seu tempo 

torna o pesquisador antologista não somente um responsável por 

registrar compreensão do passado, pois seu esforço demonstrado 

no trabalho de editoração poética revela intento de pioneirismo 

ao dar notícia de trabalho anterior:

Até hoje não nos consta que se tenham publicado 
dellas mais do que as duas satyras, dois sonetos e 
algumas decimas que em 1831 imprimiu o nosso 
defunto amigo Conego Januario no 5.º dos seus 
cadernos de publicações poéticas, a que dera o 
nome de Parnaso Brazileiro. Podemos ainda men-
cionar a satyra disfarçada em lyra publicada a pag. 
92 do Tom. l. das Orações Academicas em 1723, e 
que começa

<<Salve, pater Apollo,>>

se é que não foi essa composição uma das muitas 
espúrias, em verdade bem no estylo de Mattos, com 
que os sócios da Academia dos Anonymos judiaram 
com o bonacheirão do seu presidente Fr. Simão, – 
que figurou muito tempo depois do nosso poeta par-
tir para o Brazil, ahi falecer (VARNHAGEN, 1850, p. 
15-16, grifos do autor).
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Em tomada de partido a favor do poeta contra possíveis 

depreciações de sua obra por suposta inautenticidade, a ideia de 

estilo é evidenciada para descredibilizar discurso de desmere-

cimento do poeta colonial eleito para figurar na edição de poe-

mas brasileiros. No levantamento de Francisco Topa encontra-se 

informação de que:

[...] o marco inicial da tradição impressa situa-
-se no final da primeira metade do Século XVIII, 
sendo portanto bastante tardio e, além disso, muito 
restrito: resume-se a dois sonetos, publicados pelo 
Padre João Baptista de Castro nos dois volumes da 
sua Hora de Recreyo, de 1743 (TOPA, 1999, p. 31). 

A continuidade de leitura constante na recepção da obra 

gregoriana está, em antologias, além do percebido por Varnhagen.

O antologista problematiza a escolha das palavras para 

nomear uma coletânea com justificativa de haver optado pelo 

substantivo denominador de coleção de flores em lugar de topô-

nimo simbólico nomeador de local onde viveriam os poetas, ter-

mos usados, por extensão, como sinônimos de antologia. O termo 

parnaso teria conotação ligada ao mito, por sua vez, ao neoclassi-

cismo. Sua edição de poemas demonstra meticulosa escolha desde 

o título com fins deliberadamente estabelecidos, o que se estende 

à poesia reunida advinda de manuscrito seiscentista. Declara, o 

editor, por isso, à página cinco de seu “Prólogo” “não chamâmos 

Parnaso a ésta collecçào, pelo mesmo motivo de estarmos um 

pouco em briga com a mythologia, e por devermos distinguil-a 

de outra anterior, que leva aquele titulo” (VARNHAGEN, 1850, p. 

5). Tudo na antologia há de ser resultado de volitiva opção com 

intento preestabelecido.

Os poemas selecionados são antecipados por peritex-

tos com informações que mediam a experiência estética a ser 

vivenciada pelos leitores apresentadas em tom de um católico 
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monarquista de erudição com conhecimento do passado e com 

compreensão do presente no que respeita à língua usada no 

Brasil. O propósito deliberadamente explicitado por Varnhagen 

(1850) de reunir poemas sobre o Brasil de autores nascidos no 

Brasil está em harmonia com as considerações crítico-historio-

gráficas, interligadas entre si em nexo coesivo. As considerações 

crítico-historiográficas de constituição de cenário para leitura das 

obras poéticas apresentam o intento de diferenciar a ex-colônia 

da antiga metrópole. O leitor do Florilégio é orientado a apreciar, 

parte a parte, uma abordagem de como o antologista percebe a lite-

ratura nos anos 1850 em retórica nacionalista, católica, romântica 

em sintonia com os poemas escolhidos dentre os integrantes do 

legado gregoriano. Para diferenciar o Brasil de Portugal, o antolo-

gista considera a literatura produzida e a língua falada enquanto 

explicita sua percepção da poesia nacional. Os textos escolhidos, 

porém, vão além do propósito de diferenciar a literatura nacio-

nal pelos temas brasílicos, pois apresentam poemas em predo-

minância com temas mais caros ao romantismo do que afeitos à 

brasilidade.

Não somente os valores românticos, além disso, de nacio-

nalismo e religiosidade estão na antologia, pois a noção poética 

de ser a criação literária como fruto de inspiração figura na abor-

dagem aos poemas coligidos por antologista cujo discurso se 

interpõe entre leires e textos provocativamente com um dizer de 

autoridade. O antologista consigna independência da poesia bra-

sileira sob a premissa de os poetas brasileiros não serem valori-

zados por Portugal devido às palavras de uma língua já brasileira 

e não ainda portuguesa. Os paratextos introdutórios aos poemas 

criam a expectativa de que os textos de Gregório de Matos serão 

representativos de uma linguagem brasileira. 

Varnhagen elide o título de Doutor atribuído ao poeta por 

sua formação jurídica em Coimbra e o seu último nome, “Guerra”, 
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em sua edição de poemas gregorianos descompromissada com 

discussões relativas à veracidade da autoria empírica ou auten-

ticidade dos originais empregados para editoração. Para o anto-

logista detentor de códice manuscrito da poesia de Gregório de 

Matos, é válida a premissa de que fora a psicologia de um sujeito 

determinado a responsável por se expressar como reflexo de uma 

biografia registrada em poemas no documento histórico consul-

tado, por isso é abraça como fundamental por Varnhagen. Os 

poemas seiscentistas, identificados por Hansen e Moreira (2013) 

como resultado do princípio ut pictura poesis, formulado nos 

versos 361-365 da Arte poética de Horácio, um dos principais 

critérios técnicos que ordenam a verossimilhança e o decoro dos 

muitos estilos dos poemas do Códice Asensio-Cunha, manuscrito 

coetâneo ao Códice-Varnhagen, são reflexo da vida de um só 

homem, para Varnhagen. 

Por um lado, Varnhagen adota noção transistórica de autor 

como psicologia, como querem os românticos, nascida com o fim 

da retórica, estranha à concepção de autoria personalíssima ao 

tempo de Gregório de Matos e Guerra, segundo a leitura histó-

rica de Hansen e Moreira. No Século XVII, é a noção de autoria 

“retórica, mimética e prescritiva, objetivada nas práticas artísti-

cas em procedimentos que especificam os usos autorizados dos 

signos com ‘jurisprudência’ de bons usos” (HANSEN; MOREIRA, 

2013, p. 367). Pressupondo a recepção, os versos fazem “o para-

lelo de pintura e poesia”; os autores acrescentam: “doutrina da 

proporção decorosa dos estilos das obras, o ut pictura poesis fun-

damenta a invenção, a disposição e a elocução deles para a pon-

deração do juízo do destinatário” (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 

366-367). Por outro, o antologista do Século XIX apresenta dados 

para leitura histórica da poesia gregoriana em sua edição com a 

tradição de composição poética brasileira em diálogo com a edu-

cação jesuítica.
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Compreender o ensino jesuítico implica estar em sinto-

nia com fator sócio-histórico presente na cena de produção poé-

tica do Século XVII cuja influência na formação dos poetas e na 

concepção de poesia são determinantes. Hansen e Moreira (2013) 

mostram como Estado e Igreja eram unos na educação brasileira, 

tanto quanto o dissera Maravall (1997) serem as instituições na 

Península Ibérica, como fator cuja notícia colabora para concreti-

zar leitura gregoriana. A educação do poeta 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).

Os autores acrescentam que: 

[...] 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 trata-
dos de Francisco Suárez, como De Legibus e Defensio 
Fidei, e de Giovanni Botero, Della raggion di Stato, 
recorrendo à noção de corpusmysticum para signi-
ficar a vontade popular unificada como corpo polí-
tico que se aliena no pacto de sujeição (HANSEN; 
MOREIRA, 2013, p. 343, grifos do autor). 

A sujeição de mentes e de corações ao corpo estatal-reli-

gioso atuante para manter a ordem estabelecida e consolidar o 

poder instituído é buscada por Varnhagen em sua trajetória inte-

lectual para validade do poder no Império.

Dado histórico verificado no Florilégio ligado à poesia gre-

goriana é o momento de gênese de composição poética tida como 
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nacinal na colônia, visto ser o segundo poeta Gregório de Matos e 

o primeiro, seu irmão, Eusébio de Matos, os escolhidos, conside-

rado o critério nativista convencionado e aplicado por Varnhagen. 

A poesia nacional teria nascido após a expulsão dos holandeses. 

A escolha romântica de evidenciar dado histórico contextual para 

leitores na antologia vinculada ao programa estatal de afirmação 

da pátria consiste em dar relevância à atuação nativista contra o 

estrangeiro como ocorrida em momento comum com nascimento 

da poesia. O antologista revela intensa atividade de produção tex-

tual na colônia no âmbito da qual destaca o padre Antônio Vieira, 

o padre Eusébio de Matos e o poeta Gregório de Matos. A prática 

de sermonística na Colônia é dado para leitura histórica da poesia 

gregoriana presente no discurso de Varnhagen.

Constatação histórica que afeta a leitura gregoriana, o 

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, Pe. Angelo dos Reis, além dos escrip-

tores ecclcsiasticos, Luiz Botelho do Rosário, José de Oliveira 

Serpa e Valentim Mendes, e outros” (VARNHAGEN, 1850, p. 18). 

A produção poética gregoriana ocorre em cenário de dinâmica 

atividade letrada em que a comédia é destacada pelo viajante his-

toriador 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 como fator cuja compreensão é necessária à leitura his-

tórica do legado gregoriano. Tão relevante era para o tempo a pro-

dução de sermões que existia debate: 

[...] é nesse sentido que Vieira, seguindo as lições de 
Gilio e Pallavicino, acusa os dominicanos rivais de 
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não deixarem as palavras em paz, quando dispõem 
o sermão geometricamente, como quem vai pondo 
azulejos numa parede, fazendo com que a disposi-
ção se evidencie como enorme quiasma (HANSEN; 
MOREIRA, 2013, p. 380). 

Dentre os poemas selecionados para o Florilégio, haverá 

texto relacionado com essas condições da cena primeira de com-

posição-leitura, esperam os leitores de Varnhagen versos relacio-

nados com a prática discursiva eclesiástica.

A vida colonial do Estado 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 como constantes culturais. No entorno de Gregório e 

Eusébio de Matos, o sucessor de Vieira como professor de filo-

sofia no Colégio dos jesuítas, estão essas práticas. Ao apresentar 

Eusébio Matos como músico, Varnhagen (1850) participa de uma 

filologia descompromissada com copy-text, mas ocupada das con-

dições de leitura-produção relacionadas com os textos, tal como a 

filologia praticada por Hansen e Moreira (2013). Os pesquisado-

res mostram que, embora a indicação de poemas como Tonilhos 

do Códice Lamengo não estejam no Códice Asensio-Cunha, o 

escriba, mesmo sem indicar muitos poemas como integrante de 

complexo lítero-musical, produz manuscritos sempre com textos 

com duas ordens de atualização performática: recitação e canto. 

A hipótese Hansen e Moreira para os poemas do Códice Asensio-
Cunha é de que devem ter sido cantados embora o escriba não o 

indique, sendo, portanto, impossível destrinçar o registro musi-

cal da silvaportentosa (HANSEN; MOREIRA, 2013). A leitura 

de Varnhagen ao espólio poético manuscrito colonial indica aos 

leitores do Florilégio pista para a compreensão de existir nexo 

íntimo da poesia com a música nos anos 1600 tal como percebido 

na pesquisa de Hansen e Moreira. Poder-se-ia esperar preservação 
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das marcas textuais históricas de leitura poética inseparável de 

oralidade musical se o interesse do antologista fosse mais pelo 

passado cristalizado na materialidade do texto em seus efeitos 

do que pelo presente em suas potencialidades de abertura para 

novas leituras.

Os dados apresentados por Varnhagen do contexto histó-

rico também estudado por Hansen e Moreira (2013) quanto à pro-

dução dos livros de mão permitem situar os poemas do Século 

XVII na cena de primeira de leitura. Comparar os primeiros ver-

sos documentados por Topa (1999) como produzidos pelos copis-

tas com os primeiros versos tal como impressos pelo antologista 

permite ver que houve modificação da ortografia e da pontuação. 

Aspectos textuais historicamente relacionadas com performance 

de leitura de manuscritura, os critérios de pontuação, capitaliza-

ção, grafia e divisão das palavras, a “apresentação visual do texto”, 

são tão relevantes historicamente quanto à ordem dos poemas em 

manuscritos, por determinar a leitura primeira efetivada para 

as obras (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 82-83). Francisco Topa 

(1999, p. 254-296) indica que Varnhagen consultou o manuscrito 

Ms L. 15-2 guardado na Biblioteca do Itamaraty após pertencer ao 

historiador (LA REGINA, 2013, p. 182). Topa (1999) e La Regina 

(2013) referem-se à edição 1987 do Florilégio. O cotejamento da 

edição de 1850 com levantamento de (dos primeiros versos do 

manuscrito outrora pertencente ao antologista revela que o pri-

meiro editor a imprimir dezenas de poemas gregorianos modi-

ficou a ordem do livro de mão consultado. O antologista parece 

ter cuidado por resgatar um Gregório de Matos histórico pelos 

dados apresentados pontualmente em sua antologia, posterior-

mente estudados mais em profundidade por Hansen e Moreira 

(2013), a partir de livros de mão anteriores ao romantismo, mas a 

observação dos poemas impressos revela outra preocupação, um 

trabalho transistórico editorial, pois nem a grafia ligada à per-

formance oral nem a ordenação ligada ao sentido primeiro dos 
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textos em manuscritos são preservadas por Varnhagen. O critério 

de escolhas dos textos selecionados já indica leitura para além da 

cena primeira ao buscar um poeta nacionalista em época quando 

inexistia essa concepção, além do que opções por textos isentos 

de marcas de brasilidade revelam intentou outro não histórico, 

não nacionalista.

Gregório de Matos da psicologia autoral do romântico é 

apresentado a leitores de poesia capazes de criticar as inclusões 

do antologista, por isso seu cuidado em se precaver de polêmi-

cas. Em observação sobre postura dos leitores frente ao título ao 

verificarem a composição da obra, em modalização de modéstia, 

Varnhagen se dirige à comunidade leitora culta de seu tempo, 

antecipa-se a, simula possíveis levantes de críticas a seu trabalho. 

O editor defende a inclusão do satirizador colonial ao abordar 

duas questões que poderiam afetar sua presença, a saber, noção 

de genuinidade de autor e a constatação de tom corrosivo de poe-

mas. A apreciação do trabalho editorial não isenta de reprovação:

[...]a maior parte das críticas à obra são endereça-
das aos julgamentos estéticos de Varnhagen e não 
à seleção que opera. Os critérios de representação 
dessas escolhas desaparecem sob o manto nacional 
com o qual Varnhagen as encobre (CEZAR, 2007, p. 
170-171).

Percebe-se, nesse dado histórico, reitere-se, indicação de 

ajuste da poesia seiscentista escolhida aos anseios criativos dos 

intelectuais oitocentistas. A leitura dos poemas escolhidos para 

o Florilégio confirma um boca do inferno bastante ameno para 

ser aceito pelos românticos, além do que, o conjunto da seleção 

torna-o mesmo um antecipador do fazer poético sentimental à 

moda oitocentista. Varnhagen apresenta-se como responsável 

pela função de julgador no processo de seleção dos poemas ao 

estabelecer critério para determinar material excluído e textos 



COLÓQUIO BARROCO IV 65

incluídos na publicação. O antologista vislumbra um futuro de 

constituição de um legado poético a ser desenvolvido, compre-

ende seu trabalho como pioneiro em relação a um futuro da poe-

sia americana vista à frente no processo histórico. Decorre disso 

seu esforço por organizar a publicação no intento de reunir o que 

seja melhor representativo das letras americanas seja por limado 

trabalho de elaboração, seja por temático nativista na escolha dos 

tópicos.

Varnhagen escolhe poemas gregorianos pertinente ao pro-

grama romântico para antologia em nexo com o momento pré-

-romântico e com os desdobramentos da história do romantismo 

do sentimentalismo egoico; ao abolicionismo condoreiro. O histo-

riador tem sua antologia publicada no ano de 1850, com editora-

ção de poemas coloniais empreendida, em detrimento de leitura 

histórica, para atualização de leitura da poesia colonial, de modo 

que não somente fez compilação e impressão, mas concretização 

de uma leitura para obras seiscentistas. O antologista constrói 

um Gregório de Matos romântico, de psicologia apaixonada, pela 

escolha dos poemas por ele operada. Há construção de diferen-

ciação da época do escritor baiano para o momento da seleta. As 

didascálias, pois, os poemas e o critério adotado-estabelecido 

por Varnhagen projetam a leitura de poemas selecionados para o 

autor da época colonial editado para reiterar a estética romântica 

em produção nos anos 1850 e para validar o legado ainda a ser 

desenvolvido na história.

O contexto de composição do Florilégio é de ecletismo de 

um ideário ilustrado e passadista em que o verso objetiva ensinar, 

persuadir, moralizar para incutir modos de pensar e maneiras de 

sentir. Nesse momento, 

[...] o Iluminismo favorecia o gosto pedagógico, 
ministrando o útil, enquanto cabia ao idílio árcade 
providenciar o agradável. Com o nosso hibridismo 
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ilustrado-religioso do começo do Século XIX, é o 
poema sacro, moralizante ou patriótico que vai subs-
tituir as tiradas em prol das luzes do século anterior 
(BOSI, 1987, p. 90).

A consciência histórica e crítica do romantismo tem 

Varnhagen como exemplo situado no grupo fluminense, marcado 

por ser entre passadista e eclético, instalado oficialmente, nos fins 

da década de 30 (BOSI, 1987). O Florilégio se inscreve como obra 

de valor representativo para um grupo que é “vertente oficial”, ao 

qual “deve-se o meritório labor erudito e o primeiro levantamento 

de textos poéticos da colônia”; composto por “profícuos editores, 

antologista e biógrafos”. Embora com ideias repetidas − “o Brasil 

tem uma literatura original a partir da Independência e/ou há, 

desde os tempos coloniais, motivos brasílicos de inspiração: a 

natureza, os índios, os nossos costumes”; levantada para “firmar 

uma nova poética, essa crítica subordina os temas nativos” aos 

sentimentos e à religião tradicional, “refugando o racionalismo 

e as ‘ficções clássicas’” (BOSI, 1987, p. 171-172) − o grupo é efi-

caz em seu propósito historiográfico. A antologia concretiza lei-

tura de modo a colaborar para a fruição dos leitores enquanto 

participa do alargamento do cânone em época de construção do 

legado romântico das letras brasileiras por meio da mudança de 

identidade dos textos poéticos (JAUSS, 1979). As didascálias, os 

poemas e o critério adotado-estabelecido por Varnhagen (1850) 

não somente projetam a leitura de poemas selecionados, em asso-

ciação com os dados do “Prólogo”, da “Introdução”e da “Nota 

biográfica”, como de um autor romântico com poemas sobre 

temas brasileiros, mas o nexo sequencial dos poemas fazem de 

seu autor um homem de psicologia apaixonada.

O poema um, Ao governador da Bahia Antonio de Souza 
de Menezes, alcunhado o Braço de Prata deprecia a anatomia 

da autoridade por via de referência a pulga, mosquito e rã em 
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analogia com obras de Ovídio, Lucano e Homero. O eu poeta 

dirige-se à anatomia para cantar coisa mais miúda do que essas 

espécies animais: o governador, com sua descrição de vestes, 

bengala, chapéu e capas relacionada com lamprea e persevejo. 

A bizarrice do corpo com braço de prata é posta em paralelo com 

a condição de salvajola, grande selvagem, na voz de brasileiro a 

falar mal de autoridade portuguesa em seu desembarcar na Bahia. 

O braço, o bigode, a cabeleira, os olhos, as pernas, os pés configu-

ram descrição de homem com aparência de cavalo cuja presença 

faz a cidade sorrir pela imagem; antes de chorar pelas ações do 

político. O homem de vestes risíveis é responsável por casa de 

jogo, é roubador. A falsidade de seu “rizo da praça” é justaposta 

ao desejo de que “a balla que braço” lhe levara “venha segunda 

vez” levar “a cara”.

O poema dois, Prozapia do governador da Bahia, Antonio 
Luiz Gonçalves da Gamara Coutinho, depois de chegar D. João 
de Alencastre, seu successor, está em nexo como o primeiro 

pela sucessão cronológica de autoridades do poder cuja atua-

ção é tematizada. Os primeiros poemas associam-se também 

pelo desejo de morte às autoridades portuguesas: vida curta para 

um envido do rei no primeiro poema que poderia morrer alvejo 

outra vez por disparo; vida curta para enviado do rei no segundo 

poema pela instigação ao suicídio por enforcamento, cantam os 

versos iniciais da seleção. A leitura romântica permite ver um 

nativo brasileiro em oposição franca aos governantes subordina-

dos à metrópole.

O antologista admirador de D. Pedro II escolhe obra de 

reiteração satírica de brasileiro a construir discurso deprecia-

tivo em relação à autoridade portuguesa. Palavras relacionadas 

com a colônia como Tapuya, giboya, cuya, tucano, mamaluco, 

cobé, canôa, tocano são elementos consonantes com o critério 

de seleção do antologista. O poema selecionado pelo católico 
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historiador justapõe em estrofe anjo, demônio e Santo Antônio 

referido como Santo português. Na linhagem de Antonio Luiz 
Gonçalves da Camara Coutinho, os versos descrevem presença 

de monstruosidade na família do vigésimo nono governador. O 

eu poeta reprova a tese de atribuição divina de governante ao 

indicar indução a engano sofrida por Rei. O governante, advindo 

da metrópole, é apresentado como hyena, em lugar de quem o 

povo paga os danos gerados pelo engano sofrido pelo soberano 

ao nomeá-la para administração do Estado do Brasil. A crise na 

colônia de falta de saude e de pão advém de decisões da coroa, 

a serem reformuladas pelo monarca em sua fidalga dignidade. 

Os versos, por um lado, agridem o elemento exógeno; por outro, 

reverenciam o status quo: embora critiquem governante reprová-

vel; validam ao poder de monarca.

O poema três, composto para ser Retrato do dito gover-
nador A. L. G. da Camara Coutinho, apresenta, em nexo com a 

relação pintura-poesia, a voz de poeta auto identificado como 

sendo um pintor de face humana com pontos de semelhança com 

animalesca figura: nariz, cabelo, pelo, olhos, sobrancelhas, pés 

são associados com animais, tucano, pato, camelo; com objeto, 

vassoura, na construção da imagem do político da metrópole do 

poema selecionado pelo monarquista nacionalista. O Timantes do 

Século XVII satura de associações jocosas versos em reiterações 

para compor monstruosidade de face com nariz gigante animado 

por capacidade de falar longe do rosto. A composição se detém a 

pintar um nariz capaz de falar para se fazer ouvir na Sé e na Praça 

não obstante sua monstruosidade devesse fazê-lo ser repudiável. 

O poema quatro, anunciado como Romance em defensa do 
dito governador, é ironia de poeta que sai a campo para simular 

defesa de Antonio Luiz, em simulacro de contraponto a pasquins 

contra a autoridade metropolitana, quando satiriza os atos nega-

tivos para a colônia portuguesa verificados na administração. O 
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poema tematiza a crise de abastecimento alimentar como a falta 

de farinha em crítica à cora que enviara homem para administrar 

não para subsistência dos colonos, mas somente para impor a mão 

forte da justiça com poder de punir com pena capital. O adminis-

trador ser amigo de enforcados é evidenciado, na ironia, como 

fator positivo frente à possibilidade de inimizade contra quem 

seja condenado à morte. A composição se fecha com a negação 

do que narra ao início como mudança de rumo cômico-satírico de 

gradação em passagem da defesa, para incongruência de defen-

der o insustentável, até recusa completa a qualquer aceitação das 

medidas da atuação do governante apresentada 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. Não obstante a reprovação, os versos 

reiteram a discricionariedade de elrei de fazer valer sua autori-

dade em livre escolher nomes de administradores. Na gradação 

irônica, da defesa à depreciação, o subordinado à metrópole é 

exclusivamente responsável por ações maléficas para a colônia, 

não o soberano.

O poema cinco é Descripção de umas festas das onze 
mil Virgens, em tempo que tinha tomado posse do governo D. 
João de Alencastre; achando-se presente o mencionado Camara 
Coutinho seu antecessor sendo juiz dellas Gonçalo Ravasco, filho 
do poeta Bernardo Vieira, irmão do célebre Padre Antonio Vieira. 
O antologista do Brasil imperial escolhe texto que descreve fes-

tividade da colônia de Portugal. O dado cultural local, a festa de 

origem medieval, é anunciado por didascália com referência a 

personagem historiográfica citada nos paratextos: Antônio Vieira, 

o professor de filosofia substituído pelo irmão de Gregório de 

Matos, Eusébio de Matos, no colégio dos Jesuítas. Após descrição 

das condições específicas da festividade relatada pelos versos, 

seu juiz, os animais; os participantes apresentados com elogio da 
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cor local de marcado “manto azul de estrelas”; o chronista poeta 

conta o ocorrido na festa do Século XVII com elogio aos méritos e 

reprovação aos erros dos montadores participantes da festividade 

praticada no Estado do Brasil. A corrida de um André Carvalho, 

a graciosidade de um Braz Rebello, a cavalgada de um Machado, 

a velocidade de Veloso e a atuação de Ripado são acompanhadas 

por plateia na festividade.

O poema seis, Á mesma festa em outro anno, com didascá-

lia de anúncio da manutenção do tópico temático do texto ante-

rior, faz introdução ao leitor de zombaria do desempenho dos 

montadores. Situado historicamente em momento de apparições 
de cometas, o festejo com cavalgada, em presença do Marquês 
das Minas e do C. do Prado, com padres que lhe faziam compa-
nhia, ocorre com peripécias vividas por certo Gonçalo, Barreto, 

Eusbio, Muniz, Valentin, Araujo. Diante de testificação de suces-

sos e insucessos das personagens, o poeta apresenta descrições 

de cavaleiros em quedas por serem incapazes de controlar cava-

los e de montarias indomáveis ao comando de cavalgadores. O 

poema sete, relato voltado A uma caçada de javalis na villa de S. 
Francisco, semelhante às cavalgadas inglórias da festa das mil vir-

gens, apresenta caça também sem nobreza em sua execução. João 
Barbosa, Affonso Barbosa, Lourenço, Ignacio, Miguel de Oliveira, 

Pissarro, Frei Manoel, Cosme de Moura, Silvestre, Bento, o Eu 
poeta e Moraes são nomes de homens que se atrapalham, deixam 

cair espada, demonstram temor, mentem sobre o animal abatido. 

Com auxílio de cães, estão envolvidos em caça para encurralar 

porco selvagem. Há comicidade nas cenas do poema, pois um 

caçador desastrado cai no episódio relatado, uma espada vê-se 

envergonhada ao cair nua na rua, a porca é agressiva a atacar caça-

dor, um frei mente para evitar a empreitada. Os dados compõem 

uma aventura desprovida de honraria ou nobreza. O poema faz 

zombaria de símbolo nobiliárquico das coroas europeias com a 

comicidade de religioso que alega dor de dente para não ir à caça, 
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mas morde a carne do animal após ser preparada. Não obstante 

o caráter paródico, os usos e costumes do modo de ser da colô-

nia estão nos poemas de modo a fazer sua presença no Florilégio 
ocorrer de modo harmônico com o propósito editorial nativista.

O poema oito, Ao Comêta apparecido em Março de 168..., 
desenvolve tópicos sob o mote Effeitos são do cometa, repetido 

ao término de cada instância. Tensões vividas por ingleses, fran-

ceses, portugueses, holandeses, turcos são apresentadas como se 

resultassem de efeito do astro, assim como questões geopolíticas 

relacionadas com Índia, Itália, e Angola. O poema faz um quadro 

sincrônico do cenário social de modo a evidenciar como anor-

malidade a quebra de paradigmas. O uso de vestes representati-

vas do estamento fidalgo por oficiais, homens feitos mulheres e 

mulheres feitas homens, o vislumbre de mal no bem e de bem no 
mal por quem não poderia ver são atribuídos ao aparecimento do 

cometa. Também o são as crises de circulação de moeda e de abas-

tecimento de alimentos vivida pelos colonos, motivo de queixas 

à metrópole. Nota de Varnhagen esclarece que “o cometa a que o 

poeta se refere é provavelmente o de 1680, a respeito do qual Fr. 

Jeronymo Santyago publicou um tratado” (VARNHAGEN, 1850, 

p. 55). Denúncia dos sofrimentos da colônia advindos de deci-

sões da metrópole e elogio à manutenção da ordem prevista para 

poder da monarquia estão temas são do poema.

O poema nove apresenta Verdades miúdas para justapor 

signos sob o nonsense de afirmar o óbvio por um eu brasileiro 

instaurado como outro em relação aos portugueses ao desenvol-

ver versos pela exploração criativa de verdades, captadas pelos 

sentidos, e, por isso, aceitáveis. O texto é de suposto exercício 

de persuasão de certo João, chamado a ouvir o poeta na primeira 

estrofe, de que toda verdade diferente do apresentado como miú-

das constatações cotidianas é asnidade. Dentre as verdades de 

gente honrada, estão guardar domingos e dias santos por mando 
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da Igreja, fazer muitos jejuns na quaresma, além das noções de 

que pecados mortais são sete, de que dez são os mandamentos, 

sete são os sacramentos, não paga aluguel o frade. Amigo dessas 

verdades, tão óbvias quanto são obviamente aceitáveis as consta-

tações de que morde o cachorro que é bravo e de que o que tem 
senhor é escravo, é o eu poeta do texto selecionado pelo católico 

romântico.

O poema dez, A certos sujeitos hypocritas, e murmura-
dores, sôbre serem viciosos, mediante a descrição de indivíduos 

sem engenho profundo, de práticas condenáveis, de aparência 

enganadora; mas investidos de poder religioso, embora ines-

crupulosos, incompetentes, avaros, inculto, hipócritas, são res-

ponsáveis, enfim, por condenar inocentes, clama por Deus e por 

anjo. Os versos Anjo bento! E Deus me guarde! são reiterados 

alternadamente ao términos das estrofes de associação de signos 

para compor o quadro colonial de desmando do poder religiosos 

em poema assim constituído inteiro em analogia bíblico-católica. 

Das práticas pessoas reprováveis, à incompetência sermonística, 

o desenho dos clérigos da dinâmica religiosa da colônia é crítica 

a quem é eclesiástico sem jamais haver posto argumento na Sofia. 

Nota de Varnhagen esclarece a referência do poema ao indicar 

Sofia como “rua principal de Coimbra: alusão á Universidade” 

(VARNHAGEN, 1850, p. 66). O religioso historiador do roman-

tismo escolhe texto que encaminha leitores para um discurso de 

dualidade de elogio de ajuste à ordem, mas com reprovação ao 

cerceamento à liberdade de pensar. A escolha é de duplo ajuste às 

condições históricas oitocentistas, em se tratando de publicação 

cujos estudos necessários à sua elaboração são garantidos pelo 

Estado monárquico, a se proteger de ter o poder instaurado atin-

gido em seu âmago.

O poema onze, Improviso na rossa, apresenta a voz de 

sujeito que se representa como morador de casa afastada da de 
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antigos amigos. A evasão da vida em comunidade é quebrada por 

visitas para fazer chacotas às quais recebe, de tempos em tempos, 

em sua afortunada habitação onde se aproxima com gula de peixe 

taraíra e doce alfinique, iguarias brasileiras. O poema relata um 

viver em ambiente espaçoso próximo de fonte hídrica com asso-

ciação do modo de se perceber do sujeito poético em condição 

com as espécies daninhas de ervas produzidas. Varnhagen esco-

lhe poema passível de ser lido como a expressão de um brasileiro 

sobre a beleza e o prazer de sua vivência em habitat cercado por 

elementos da natureza em meio aos quais desfruta conversações. 

O eu poeta pode ser visto como, não obstante os regozijos des-

frutados, o detentor de psicologia marcada por sofrer metafori-

zada na imagem de plantas perniciosas, representação da fonte de 

mortal veneno para o sujeito poético.

O poema doze, dedicado A certo letrado em Pernambuco, 
pequeno e presumido, insulta o tal indivíduo de mosquito zum-

bidor, de filho de besta, de incógnito incompreensível, com o 

corpo fanado, amputado, defeituosos. Corpo débil, mente débil 

geram poesia débil: é a rede de relações apresentada pelo texto. 

Os versos fazem chacota da inabilidade retórica de indivíduo. 

Sua considerada baixa proficiência oral é alvo de depreciação por 

analogia com o seu corpo de frágil compleição. O poema treze 

é dedicado Ao Padre Manoel Domingues Loureiro, que estando 
nomeado para ir por capellão para Angola, por não querer ir, 
o Arcebispo o mandou preso e maltratado. A autoridade ecle-

siástica recusa-se a viajar para Angola e para Lisboa, teimoso 

em contrariar orientação institucional. Assim como o letrado de 
Pernambuco, o padre coagido a obedecer ordem tem suas habi-

lidades retóricas evidenciadas por poema. Varnhagen seleciona 

textos com o reflexo do fato histórico de haver grande valoriza-

ção para capacidade discursiva oral na cena da sociedade do açú-

car. Agrada-se o padre compelido a servir em Angola somente 

de apreciar vinho em permanência no Brasil. Desagrada-se de se 
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subordinar a ordens ao ponto de somente se submeter à determi-

nação da Igreja sob força de prisão. O poema reitera, dentre os 

selecionados por Varnhagen, o intento de sustentação da ordem 

garantida pala associação Estado-Igreja do monarquismo católico 

defendido pelo romantismo de meados do Século XIX.

O poema catorze, apresentado com a didascália Trabalhos 
da vida humana. –Metáfora d’uma flor, tematiza a condição 

de finitude humana figurada na imagem de flor a ter sua espe-

rança de perduração desvanecida quando da passagem de botão 

fechado a pétalas desabrochadas. Um Eu, esvaindo em poesia sua 

consciência psicológica de destinar-se ao nada diante de dado da 

natureza, o nascer e o fenecer de flores, é o do poema selecionado 

por Varnhagen. Beleza, vida, pompa, luzimento, formosura são 

convertidas em degradação, morte, luto, sombra, abatimento pela 

ação do tempo. O poema se conclui com discurso de identifica-

ção do sujeito poético com a flor em seu progredir para o nada. 

O eu poeta não representa a natureza ornamental, mas identifica-

-se com ela, piando, contempla a vida e a morte, da flor, da rai-
nha sorte, como o mais vivo exemplo de revelação do destino. 

O término da beleza é já a morte, o ser venturoso e ser ditoso é 
degráu de ser mofino, o luzimento é fundamento à sombra para o 

fatalismo do poema seiscentista. Isso ocorre tanto na vida da flor 

quanto na do ser humano, tal como apresentado pela confissão de 

como o eu poeta ver sua sorte, nas salutares estrofes para antolo-

gia a circular em época do romantismo.

O poema quinze, dirigido a A uns sujeitos, que se pren-
deram, porque costumavam, por sua devoção, irem apedrejar as 
janellas de palácio; indo um delles, que era mulato, a açoitar, 
apresenta um mulato a sofrer açoites quando flagrado a praticar 

arruaças com grupo isento dessa pena. A composição evidencia 

a distinção de trato imputado ao mulato, o que é motivo de riso 

para as gentes da rua, testemunhas dos maus-tratos exclusiva e 
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unilateralmente aplicados ao homem. Varnhagen encontra texto 

manuscrito para ser impresso o qual tematiza violência contra 

negro, supostamente sofrida em época colonial. O texto é reedi-

tado em época de debate sobre o problema brasileiro do trabalho 

compulsório. A composição seiscentista tem a nota romântica 

frente à injustiça contra negros e mestiços, inaceitáveis para 

quem seja artista poeta do Século XIX engajado em denunciar os 

males para combater a prática de escravização. 

O poema dezesseis, Satyra ao confessor do Arcebispo, 

para além do que apresenta a didascália, faz satirização não 

somente do confessor, mas também do arcebispo ouvido no rito 

católico. A repetição do verso Porém fique aqui entre nós está 

em diálogo com a nota didática que encima os versos associados 

assim ao ritual religioso. O trecho faz o término de cada estrofe 

evidenciar ridicularização dos traços de tipos marcados por 

serem ladrões e alcoviteiros, não obstante detenham autoridade 

religiosa para perdoar pecado. Além disso, a reiteração promove 

mesmo a autorreferência do discurso poético como sátira do ato 

de religiosos inidôneos confessarem pecados para autoridades 

religiosas sem lisura para a função de confessor. O poema já é, em 

si, uma confissão paródica pela simulação dramatizante risível 

de voz que revela segredo a pedir discrição dos ouvintes-leitores 

sobre sua visão do que seria ouvido. Além da quebra do sigilo 

com a exposição da índole de sujeito a ser exemplar de correção 

religiosa por seu status, mas cujo proceder, em igualdade de dis-

sonância verificável em seu confessor, em nada gera penitência, 

o poema faz sarcasmo de religiosos desalinhados. O demo será 

algoz futuro dos cúmplices de agir impróprio absolvido no pre-

sente pelo mesmo demo. Com esse percurso, o poema apresenta o 

dado alvo da recriminação da sátira poética e do perdão do diabo 

tentador: a venda do sagrado Oleo da Chrisma. O poema de comi-

cidade censuradora de proceder de religiosos, sem descrédito do 

rito católico, tem, para orientar leitura, dados em paratextos de 
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Varnhagen sobre ser Gregório de Matos satírico poeta, de modo a 

poder ser lido como sendo resultado de traço artístico-biográfico 

autoral e reflexo das condições históricas brasileiras.

O poema dezessete, Á parda Marianna Rôla, que mandou 

em resposta ao A. uma carta em branco, é versificação de um eu 

amante não correspondido em palavras a pronunciar sua confis-

são de ver-se satisfeito pela leitura que faz dos gestos silenciosos 

de seu objeto de amor. Tomada como expressão de sentimen-

tos recíprocos, omissão de escrever resposta à carta do amante 

é apresentada como discrição valorosa da amada na evasão do 

sujeito ao campo da imaginação para converter o desprezo em 

acolhimento. O poder da negação da rejeição pelo imaginário é 

explorado na dramatização poética de diálogo de um eu poeta 

que se atribui a possibilidade de leitura de alma e de coração. A 

carta em banco é lida sob a máxima do quem cala, consente a ser 

usada como pretexto para um eu amante solicitar licença a fim de 

se aproximar daquela que, de tão excelsa, faz concessão ao ouvir-

-lhe. O eu poeta confessa mudar de cores ao ver papel branco, 

mas opta por entender a ausência de palavras como confissão, 

a mudez como discrição, ao ver um coração que fala por si em 

doce calma de um amor perfeito advindo de uma alma que fala 
em amoroso peito. O mapa semântico das expressões linguísticas 

do poema, em sintonia com o ultrarromantismo de hipervalori-

zação do eu e de idealização de mulher amada, está no poema 

clamando pela possibilidade da falar com o remetente da carta.

O poema dezoito, Á morte de uma senhora, diviniza a 

beleza feminina de mulher em condição de cadáver metaforiza-

das, ser e predicados, na imagem de flor e na transição da alva 

para a noite. Além do objeto e do fenômeno da natureza, o texto 

apresenta motivos pastoris para metaforizar a solidão de um 

amante, a ouvir somente o ecco de sua voz de monte a vale; para 

representar o sofrimento do luto na identificação do sujeito poeta 
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com o sofrer de árvore assolada por intempérie; agressão aquém 

do dano causado pelo fenecimento da amada. A concretude dos 

versos tematiza a comoção do ser perante perda para a morte a 

figurar inversões sintática e semântica em criatividade poética 

ao declamar sua visão de cyprestes voarem e não hospedar aves. 

Tudo enfim se trocou na tematização da perenidade do sofrer ante 

a perda que, no poema, alcança a hipérbole de apresentar con-

fissão de eternidade de sofrer do amante o dano causado pela 

deosa dos montes e flor dos vales onde lamenta seu fenecimento 

em contínuo consternar-se derramado em poema. A evasão para 

os prados, que é o poema republicado no Século XIX, se fecha 

com cores romântico-pastoris de um amante em suspiros cons-
tantes poéticos de saudades ao túmulo da amada. Em sintonia 

com o romantismo, o ceofoi triunfante, pois usurpou aos olhos do 

amante alma generosa, na expressão religiosa, idealizadora e lutu-

oso do poema seiscentista coligido pelo antologista romântico.

O poema dezenove, Retracto de uma dama, com descrição 

idealizada, compõe imagem de mulher com cabelos de oiro, de 

mulher metaforizada em ser sol; com olhos, por alvos, metaforiza-

dos como alvas do dia. A idealização da amada está não somente 

nessa imagem de hiperbólico louvor, mas na impossibilidade de 

convívio encontrada pelo eu amante, confessada pelo relato de, 

em certo dia, a haver encontrado quando pode ver o detalhe dos 

dentes de prata, em boca bem feita. O quadro elogioso idealizante 

segue com descrição de braços, vestes, peitos, pés até a decla-

ração de amor à menina. O eu poeta é entregue a seu objeto de 

desejo, amado por vida sua, confessa ao fim do poema com tópi-

cos comuns ao programa romântico.

O poema vinte, Deprecações para a festividade de nns 
anos, é idealização de futuro de felicidade de um eu em evasão 

do presente. A sonhar com o tempo vindouro, o eu poeta desen-

volve sua confissão com metáfora, personificação, gradação de 
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prados, aves, flores, dias, horas, céu, plantas, estrelas, água, fogo, 

terra, ventos, astros, planetas, estrelas: a natureza e o universo, 

tudo potencialmente a celebrar felicidade vindoura. Uma terra 
florida há de vir para um eu cujo período de anos felizes é meta-

forizado na reverência de congregação da celebração de uma flor 

à homenagem do cosmos, frente a fogo abrasador e a amor furioso 
experimentados no presente. Os versos mais se aproximam da 

visão romântica da vida e de poesia, quanto à identidade poema-

-biografia do poeta e fusão eu-natureza, quando de sua publica-

ção impressa em 1850, do que do propósito de atendimento ao 

critério de reunir poemas de cunho nacionalista, anunciado pelo 

antologista quando sua introdução à recepção oitocentista.

O poema vinte e um faz elogio Aos encantos da vida reli-
giosa, a começar pela perspectiva de ganhar troféu por um viver 

medido por vontade divina, responsável por sossego e segurança. 

A composição, a continuar o elogio ao tematizar a tranquilidade 

da garantia de alimento, mesmo em tempo de crise, apresenta 

o prazer gustativo como vantagem de profissão eclesiástica pela 

qual a mài religião faz sustentar a tanto irmão. O poema se con-

clui com refutação à assertiva de haver sofrer abnegado em minis-

tério católico com alegação de ocorrer acréscimo de liberdade 

para quem seja servo oficial de Deus. Como proposição final à 

tese de livre viver segundo arbítrio próprio em trajetória de tran-

quilidade, o eu poeta confessa desejar ser semelhante a frade. Ou 

ironia aos votos de pobreza necessários à vida católica quando 

religiosos gozam de maior desfrute em vida do que os fiéis; ou 

defesa da vida de dedicação cristã para a devoção religiosa pela 

qual eclesiásticos fruam de mais segurança em cotidiano do que 

outros indivíduos; ou repreensão para ajuste a padrões elevados 

de compreender a experiência de ministro cristão pelo fato de 

líderes decaírem em falha como seres humanos; o certo é que o 

poema escolhido por Varnhagen desenvolve tema caro ao catoli-

cismo do romantismo.
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O poema vinte e dois, A uma menina por ter mandado 
certos doces, é agradecimento elogioso pelo envio de doces divi-

didos entre combatentes envolvidos em episódio bélico suposta-

mente ocorrido na Bahia quando moradores locais defenderam 

ilha contra ocupação de invasores. O eu poeta apresenta-se como 

testemunha ocular de embate de grupo local contra visitantes 

indesejados viajantes alvo de resistência para evitar ocupação 

de terras do Brasil. O poema é relato do empenho de morado-

res em disparar toda a artilharia grossa em direção à frota da 
Gayba para atingir Ignacio Pissarra e João Cardoso. Após a dispa-

rada entre vivas dos naturais, vencida a tentativa de presença do 

estrangeiro, a oferenda de doces presenteada é divida pelos nati-

vos em festejo da vitória dos nacionais no poema escolhido por 

Varnhagen. Nomear a localidade do importante Engenho da Ilha 

da Cajaíba seiscentista como cenário da incursão inimiga e resis-

tência nativa pelo uso dos topônimos Cajaíba e Sergipe pelo eu 

poeta participante do episódio combina-se com os vivas suposta-

mente lançados ao ar pela população brasílica contra os invasores 

para fazer do texto composição em harmonia com o nacionalismo 

do horizonte de expectativa da poesia do Século XIX. 

O poema vinte e três, A uma bella parda, é elevação de 

mulher à condição de astro celeste negro, belo, no elogio poético, 

como é a negra florvioleta campestre. Ou por ironia revelada ao 

lhe descrever também a identidade da mulata como feia ou por 

elogio verificável ao lhe citar ainda os modos louváveis da mulher 

em sociedade; o texto expressa apreço em tensão com discurso de 

desapreço racial à figura feminina capaz de fazer conhecedor de 

amor quem com ela conviva. O fato de o poema se concluir com 

a descrição de Catôna como uma parda que é femea trajada em 
flor, além de sol metido em mulher, faz a seleção operada por 

Varnhagen corroborar com projeto abolicionista ao elogiar beleza 

e modos de uma parda; além de se ajustar à estética do eu em con-

fessar idealização de amor romântico por Catôna bella.
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O poema vinte e quatro, Suspiros, ao tematizar as possi-

bilidades de implicação do gesto cotidiano de suspirar, torna-o 

significante para o qual sejam atribuídos significados quando 

manifesto em diferentes circunstâncias: promoção de allívio e 

ruptura de segredo. As possibilidades de o suspirar revelar sen-

timentos secretos, expressar opinião, diminuir respeitabilidade, 

minimizar sentimento, atenuar dor estão na abertura de texto 

cuja dramatização de diálogo do eu poeta com os suspiros passa 

da reprovação inicial ao deliberado suspirar a um desfecho de 

elogio ao transbordamento ofegante. O eu poeta romanticamente 

exacerba-se, eia pois, coração louco, a exultar com derramamento 

emocional ao impelir, suspirai; dai vento ao vento, a si mesmo a 

se entregar à confissão gestual sob justificativa de que tão grande 
sentimento não periga com tão pouco. Os suspiros poéticos de 

paixão romântica fazem simulacro de adesão à resposta do sus-

piro e de diálogo com coração ao encaminharem-se os versos para 

terminar poema com elogio do arrobo de sentir de um sujeito 

poético, primeiro, a se dirigir ao suspiro para lhe evidenciar as 

consequências de manifestar-se; segundo, a instigar o coração a 

suspirar alheio às consequências de revelar sua dor. A dissonân-

cia do princípio com o fim, sem implicar contradição, mas adesão 

retórica, deve-se ao fato de haver passagem de advertência quanto 

ao resultado de, para a instigação à experimentação delas com 

acréscimo do ensino de mais aumentar o sentimento a expansão 

do eu. O elogio à intensificação colonial.

O poema vinte e cinco, Declaração d’amor, apresenta amor 

metaforizado como rei com poder de arbítrio tyranno legislador e 

insubmisso a toda lei, de modo a compelir o eu amante a ruptu-

ras de normas. O texto descreve o objeto amado: sua boccabella 

faz esquecer a parentela, a beleza fazo amante ignorar noções de 

origem familiar relativa à consanguinidade. O poema declara um 

amor sem confiança de receber prêmios de pretendente, um amar 

tão puramente que mais se aproxima da veneração religiosa do 
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que do desejo humano. O sujeito poeta canta declaração, des-

prendida com contraponto entre o querer e o amar, em poema de 

desamparo e de abnegação de amante. Dando á pena desafogo, o 

poema é exercício de argumento persuasivo, pois o desafogo de 

confissão de amante, disposto a tudo padecer, tudo sofrer, sem 

algo pretender senão amar, ocorre em texto de encadeamento de 

relações silogísticas (Custodia, se eu considero, / Que o querer é 
desejar, / E amor é perfeito amar ;/ eu vos amo, e não vos quero...). 
O poema nada traz de relacionado ao critério de se apresentar com 

nexo com Brasil em específico, como seria de esperar segundo o 

critério do antologista. Os versos são confissão de sentir isento 

de intento de concretizar amor mais ajustam ao sentimentalismo 

romântico do que ao nacionalismo do Século XIX.

O poema vinte e seis, Cóplas, é o lamento em despedida 

de um eu amante a confessar suas dores e padecimentos frente ao 

risco de ver-se desamparado. O texto tematiza o tópico da partida 

do objeto amado em associação com a dor de perda sofrida por 

um eu amante a padecer de saudade. O rigor do pesar causado 

pelo abandono leva a rigoroso transe. Com associações persuasi-

vas da forma poética (E forçoso este argumento; / Tem conclusão 
infalível: / Ires vós e ficar eu, /Meu amor, como épossivel?), o 

texto tematiza o pesar de uma alma em vislumbre de saudosa 
despedida. O poema faz passagem da advertência dos danos do 

abandono à aceitação da partida do objeto amado em tom de 

abnegação romântica em nada estranho à poética do Século XIX.

O Gregório de Matos de Varnhagen é adequado, de modo 

transistórico, ao momento romântico cuja estética tem traços 

descritos sistematicamente pela história da literatura. Afrânio 

Coutinho enumera, como marcas do legado romântico, nacio-

nalismo temático, literalidade poemática, subjetivismo em 

coexistência com politização, individualismo e melancolia, reli-

giosidade; reiterados com intencionalidade: alargar temática via 
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temas nacionais primitivistas em época de relevante papel dos 

homens de letras na comunidade com a literatura em ampliação 

de público (COUTINHO, 1986). O Gregório de Matos da edição 

de 1850 participa desse programa do movimento romântico por 

via dos temas poéticos adotados, aos quais Alfredo Bosi apre-

senta como fruto de uma visão de mundo cujo fulcro é o sujeito, 

de modo que o eu romântico, objetivamente incapaz de resolver 

os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão: no tempo, no 

espaço; com a natureza romântica expressiva, diferente da natu-

reza árcade decorativa; com valorização da noite em detrimento 

ao dia, com elogio ao sonho e à imaginação, com a música capaz 

elevar o eu ao “fluxo infinito do Cosmos”, em nostalgia do que se 

“crê para sempre perdido”; com “desejo do que se sabe irrealizá-

vel” (BOSI, 1987, p. 89-103). Os poemas barrocos são escolhidos 

para serem resgate de dados primeiros desse programa estético-

-temático deliberadamente executado no século romântico. 

Varnhagen explora as potencialidades do objeto editorial antolo-

gia quanto à relação autor-obra-cânone ao mostrar empenho em 

trabalho de colaboração para ampliar o cânone em harmonia com 

os românticos. O historiador reúne poemas de ensino sobre como 

ser ultrasentimental na confissão das fragilidades do eu frente às 

contingências da vida.

Embora Varnhagen não anuncie o intento de escolher poe-

mas em sintonia com romantismo em sentido mais amplo para 

além do tópico nativista e ao local de nascimento como critérios, 

suas escolhas são realizadas de modo a implicar a instauração da 

imagem de autor seiscentista que autoriza o trabalho dos poetas 

do Século XIX. Os poemas mostram um artista harmonizado com 

o cânone romântico do início do movimento e com o legado que 

ainda seria construído até o término dos anos 1800. O Florilégio 
é antologia em que Gregório de Matos tem participação com-

partilhada com outros poetas, mas é fundamental para revelar 

materialmente, pela apreciação da presença do poeta seiscentista 
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instaurada pelo editor, a noção da teoria da recepção (JAUSS, 

1979) e as considerações de apreciações às antologias de que a 

memória literária de autores e de leitores variam no tempo, com 

consequente mudança da identidade textual. O poeta seiscentista 

de Varnhagen é completamente diferente do homem da impres-

são imaginada por Araripe Júnior:

Pode-se imaginar o poeta, depois de sete anos vivi-
dos em Coimbra, [...] chegando a Lisboa armado 
de toda a vã filosofia e das sutilezas teológicas que 
naquele tempo se ensinavam, sedento de viver e 
ainda mais curioso de verificar as reações que o seu 
gênio satírico [...]. Aí se encontraria o diabo, o per-
verso tocador de gaita e bandolim, provavelmente 
em 1664, [...] talvez ainda muito distante do Gregório 
de Matos da Bahia, o chacoteador que, só com o pôr 
dos óculos sobre o cavalete do nariz, quando à tarde 
olhava para as vidraças das casas nas ladeiras da 
cidade, provocava tanto riso e curiosidade como se o 
próprio Momo se mostrasse; mas [...] já trombeteiro 
de má morte (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 291-292, 
grifos do autor).

Divergente da compreensão coetânea de Araripe Júnior 

(1848-1911), o estado sócio-histórico em que se circunscreve o 

trabalho de Varnhagen atua sobre os textos estudados para pro-

por leitura diversa da do momento de produção como uma de 

suas edições, uma leitura romântica da obra seiscentista. Pode-se, 

então, inferir, como funcionalidades possivelmente exercidas por 

uma antologia, não somente a de expressar uma leitura pessoal de 

certa obra, ao mesmo tempo em que faz divulgar um recorte histó-

rico de dado legado; não somente a de mediar à fruição de leitores 

a ouvir as impressões do antologista; mas a função mesmo de mol-

dar uma obra, um autor e de participar de debate crítico segundo 

as escolhas antológicas, assim como de participar de diálogo 

com cânone em formação. Em Varnhagen, a função de promover 
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um aprendizado sobre o trabalho poético do Brasil colonial gera 

dupla interferência sobre o cânone: a de associar o passado com 

o presente para validar o legado romântico quando ainda de sua 

elaboração; a de resgatar o passado registrado em manuscritos 

para fazer ampliar sua presença por meio da imprensa. O Gregório 

de Matos romântico propicia, então, compreender a leitura de 

Varnhagen como determinada “pelo contexto histórico e social 

de recepção” (JAUSS, 1978, p. 282) sob o horizonte de subjeti-

vismo e nacionalismo do Século XIX. O Florilégio surge por uma 

“necessidad de actualizar la relación entre el pasado y el pre-

sente“ (STANTON, 1998, p. 36). Diferente de tratar-se de traba-

lho de antologista guiado meramente pela subjetividade do gosto, 

guiado por preferências autorais e textuais (MARTINS, 1991). 

Percebe-se uma publicação “en que domina el criterio histórico, 

objetico”, coexistente com “el gusto personal del colecionista” 

(REYES,1962, p. 138), para uma leitura transistórica (HANSEN; 

MOREIRA, 2013), é a propiciada por Varnhagen para o legado 

seiscentista. O Varnhagen nacionalista, monarquista e católico 

está nas escolhas operadas sobre o espólio gregoriano.

O poema vinte e sete é Dialogo entre o Demonio e a alma, 

composto parodiando a modinha que se cantava na Bahia. 
“Bangué! que será de ti?”, consoante indicação de Varnhagen 

(1850, p. 23). O texto apresenta a voz de uma Alma em refle-

xão frente ao usufruto dos prazeres do presente e o risco de 

perder galardão futuro em diálogo com o Dem., a instigar-lhe o 

gozo hedonista. Ou paródia da doutrina de haver possibilidade 

de recompensas e punições no pós-morte para o ser humano, 

conforme obras praticadas quando em vida; ou advertência 

sobre malignidade de fruir liberdade de comprazimento e hedo-

nismo na vida para sujeito cristão, conforme promessa remissora 

quando da morte; em seu diálogo com a tentação advinda por 

sobre a alma, em nada há indicação de intento de mudar da rota 

em direção ao gozo. Embora inexista nela confissão de busca por 
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se deixar dirigir para o prazer secular; ou dramatização de incen-

tivo por buscar prática de adequação e ajuste à ordem de religio-

sidade, os leitores do Século XIX veem composição de vínculo 

do prazer com a ação diabólica em texto que tematiza a liberdade 

do livre deleitar-se em vida. Os versos da antologia do religioso 

Varnhagen em tudo apresenta paralelo desenvolver-se com dados 

bíblico-católicos. 

Os poemas de vinte e oito à trinta e nove integram seção de 

textos reunidos por serem Sonetos. As composições apresentam-

-se encimadas pelo nome do gênero em letras maiúsculas. Todos 

apresentam didascálias responsáveis por orientar-lhes leitura. O 

poema vinte e oito, o primeiro dos três sonetos A certos fidalgos, 

apresenta termos relacionados com a flora e a fauna, (urucú, ará-
ratacoára, guarás, titára, baeté, Maçapé), assim como costume 

(furado o beiço), do cotidiano da colônia para descrever o tipo 

local elevado à condição de fidalgo na terra brasílica. O soneto é 

apresentação do Adão de maçapé como o filho nascido do solo 

americano cuja fidalguia é depreciada pela imagem pintada de 

hábitos indumentários indígenas. O poema vinte e nove é apre-

sentado sob a mesma didascália de dedicação aos fidalgos da terra 

para lhes descrever o processo de usos e costumes necessários à 

ascensão social na colônia. Os hábitos pessoais passíveis de origi-

narem fidalguia para um indivíduo são apresentados em texto de 

retrato do Brasil: vestes adequadas em casaca de veludo, práticas 

amorais de ser magano, pícaro, abelhudo, participação em caça 
e montaria produzem a representação necessária à condição de 

fidalga. Varnhagen se interessa pela descrição dos moradores do 

Estado do Brasil realizada sonetista que apresenta o falar dizendo 
facção, pretexto, affectos que são usos para o entendimento da 
Bahia, de língua praticados por alguém mui fidalgo, mui rico e 
mui discreto. O poema trinta – terceiro dos sonetos aos fidalgos – 

enumera os movimentos da dinâmica social responsáveis por tor-

nar grão fidalgo alguém como consequência de processo natural 



COLÓQUIO BARROCO IV86

de um modo de viver como morador da colônia. O tom jocoso de 

mencionar dono e criador de cavalo como parentela do animal e 

poderosos favorecedores da fidalguia como asnotes, coexiste nas 

estrofes com referência a tipos como lacaio montadores, damas 

cantadoras para tematização das práticas sociais cotidianas da 

colônia portuguesa na América. O poema trinta e um é soneto A 
uma procissão de cinza em Pernambuco, composto sob enumera-

ção de participantes do evento religioso, negro magro, com roupa 

em sufilié, crianças vestidas de asas, brixotes (estrangeiro), meni-

nos travestidos de anjos; além dos objetos, andores para santos e 

pendão de algodão. Ao situar a obra dentre as últimas, Varnhagen 

segue a tradição de identificar poesia com biografia ao apresen-

tar composição encimada por didascália a orientar leitura como 

referente ao local onde vivera Gregório de Matos seus últimos 

dias. O antologista desenterra de manuscrito pintura verbal da 

imagem de cena tipicamente de mestiçagem, com presença de 

mulato e mamaluco, da cena histórica do Século XVII. O poema 

trinta e dois é soneto Á abundante ilha de Gonçalo Dias, invejável 

região do Brazil por ser mais do que de beleza natural edílica, 

mas fonte de lucro para a economia pela exploração de terra fértil 
de peixe, fructas e marisco. Os ganhos resultantes do comércio 

dos frutos de localidade haveriam de fazer Alemcastro tê-la como 

primogênita dentre as localidades da colônia. O eu poeta se ufana 

ao se dirigir a um Tu, a ilha, em dramatização de diálogo exal-

tante de região produtora de côcos, cação e arraia. Os sonetos de 

Varnahgen são de temas brasileiros correspondentes ao critério 

de seleção anunciado pelo editor.

O poema trinta e três, A uma tormenta, descreve quadro 

apocalíptico de consternação geral na terra em dia tempestuoso 

escurecido como noite. O texto selecionado como resultado de 

estudos de história ou é paródia de religiosidade em canto para-

lelo de soneto síntese de relatos escatológicos de textos bíblicos; 

ou é mera notícia de fato historiográfico, relatado em composição 
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poética sobre cotidiano da colônia. O poema trinta e quatro, con-
tra os abusos do pulpito, toma partido da sermonística que não 

dê pregões no pulpito com defesa de ser indecência expor fulano 
ou sicrano na pregação, via de passagem para o ceona Sacra via 

figurada em cada templo. A questão de disputa religiosa sobre o 

grau de persuasão adequado para a pregação no âmbito da reali-

dade do território brasileiro contrasta hypocrizia, ódio, tyrnania, 

indecencia com caridade, perfeição, verdade, virtude para defesa 

de uma sermonística que não exponha à nudez em púlpito a inti-

midade de fiéis. A voz de um eu poeta que se remete á Madre 

Igreja faz o fechamento do soneto escolhido por Varnhagen para 

seu Florilégio. 

O poema trinta e cinco – Desenganos da vida humana – 

constitui-se como composição retórica de persuasão para aceitar 

a transitoriedade da vida. A vaidade, a vanidade e o vazio dos 

bens da mundo são metaforizados nas imagens de rosa, no bri-

lho de púrpuras, ligeireza de náu. O eu poeta dirige-se ao pastor 

Fabio para concluir pergunta retórica sobre nada importar a vai-

dade da vida frente à realidade da morte. O poema trinta e seis 

dedica-se Ao mesmo assunto que o trinta e cinco para persuadir 

ao descrédito, como imperio de loucura, elementos em voga como 

produtores de representatividade social: posse, engenho, nobreza 
e galhardia. As conquistas humanas, tidas como símbolo de pres-

tígio e como fonte de felicidade, são reiteradamente postas em 

xeque frente à implacabilidade da morte para sepultar em triste 

fim tudo: formosura, engenho, riqueza. O poema de retórica per-

suasão para aceitabilidade de serem vãs as construções humanas 

para galante, nobre, rico ou entendido apresenta o fatal advento 

de triste estado para toda vida. Ao homem que seja marmorena 
constânciade pecado é incompreensível viver presumido frente 

ao triste estado do galan, nobre rico ou entendido, conforme se 

encontra no soneto compilado por Varnhagen.
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O poema trinta e sete tem sua leitura orientada pela didas-

cália para ser lido como declamação realizada Estando para mor-
rer o poeta como se fosse sua composição de quando de ritual 

confessional. Seja exercício de persuasão paródica pelo estabe-

lecimento do dilema ou a divindade perdoa, ou perde própria 

glória; seja mensagem católico-evangélica de instigação ao arre-

pendimento por práticas tidas como pecaminosas; o poema é vin-

culado pela didascália ao rito católico da extrema unção. O texto 

de nota religiosa eleito por Varnhagen para compor sua antologia 

recebe orientação de leitura biográfica ao ser situado como penúl-

timo do Florilégio em consonância com a tradição instaurada pela 

leitura romântica dos manuscritos poéticos do Brasil colonial.

Último poema, o trinta e oito, com didascália de orienta-

ção de leitura Iden ao penúltimo, apresenta um eu poeta diante 

de símbolo católico, o crucifixo, a entoar uma como que última 

prece. Seja paródia do rito católico da extrema unção e da dou-

trina bíblica do perdão remissor mediante expiação cristã mesmo 

no derradeiro momento; seja ato contrito de alma arrependida 

identificada com a de Gregório de Matos e Guerra; o poema inte-

ressou a Varnhagen como representativo da realidade brasileira. 

O texto põe o Cristo pendente do madeiro na condição de inesca-

pável concessor de perdão salvador a despeito do viver dissoluto 

do padecente, a despeito de prática de obras confessadas pela 

alma na última hora da vida. O último dos poemas gregorianos do 

Florilégio pode ser sério-cômico e bíblico-paródico, mas não, por 

certo, para o catolicismo do monarquista antologista que o situa 

para leitura biografista de persuasão gregoriana frente ao Cristo 

manso cordeiro.

Essa leitura sumária da poesia gregoriana explica a cria-

ção da antologia “pelo contexto histórico e social de recepção” 

(JAUSS, 1978, p. 282) sob o horizonte do romantismo com sua 

poesia subjetivista de lírica amorosa, de busca por nacionalismo, 
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de cristianismo católico, a qual teve apogeu na luta abolicionista. 

O Florilégio atua sobre a obra de Gregório de Matos de modo a 

explorar as possibilidades de intervenção do objeto poético sobre 

o público por via da experiência estética (JAUSS, 1979, p. 81). 

Varnhagen molda a poiesis, criação do mundo como sua própria 

obra pela consciência produtora do objeto poético; à imagem e 

semelhança de homem romântico para a consciência receptora, 

pela possibilidade de renovar a sua percepção dos leitores de 

1850 da poesia dos anos 1600. As abstrações teóricas significam 

concretamente que o editor apropria-se do legado gregoriano para 

atingir modificação da compreensão de seus leitores tanto da rea-

lidade externa às obras literárias, quanto da interna, conforme 

se percebe mais ainda pela justaposição do trabalho sistemático 

de censura aos poemas gregorianos. Os textos são pontuados 

para indicar recortes a fim de torna-los mais aceitáveis à moral 

romântica por via da censura, uma mediação antologista que faz 

com que a experiência subjetiva se transforme em intersubjetiva 

não somente no fenômeno de fruição estética da obra de arte pela 

anuência ao juízo exigido pela obra, ou pela identificação com 

normas de ação predeterminadas e a serem explicitadas experi-

ências. No âmbito da mediação propiciada por antologista ocorre 

a intersubjetividade fundada na recepção poética. O corte de tre-

chos dos poemas é justificado em texto introdutório às escolhas 

editoriais:

De nenhum autor brazileiro possuimos, pois mais 
poesias do que deste: e entretanto será talvez delle 
que maior porção teremos que regeitar; não tantas 
por insulsas, como quase todas por menos deco-
rosas. Ainda assim, pâra não privarmos o público 
d’alguns bellos trechos, e pâra sermos antes favorá-
veis á memória do poeta (que só desejariamos poder 
exaltar), £azendo-o apparecer em logares, onde se 
descobre mais claro o seu estro, fomos obrigados 
a cortar ás rezes algumas expressões, quando não 
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versos ou até trechos inteiros (VARNHAGEN, 1850, 
p. 15). 

A imensidão de trabalhos artísticos verbais da época da 

Colônia do poeta descrito por Varnhagen como de legado pouco 

decoroso deve-se não somente à atuação de um autor empírico 

dedicado às letras e com condições materiais de se dedicar às 

artes. O espólio da época seiscentista deve-se também ao fato de 

Gregório de Matos e Guerra ser sinônimo de sátira para o sis-

tema de produção, manuscritura e circulação de obras em verso 

em sociedade letrada em poesia embora analfabeta (HANSEN; 

MOREIRA, 2013). Trata-se de momento em que poemas eram 

memorizados com a compreensão de um poeta que, ao versejar, 

imitava poema, prestava homenagem a autor anterior a temati-

zar algum tópico tomado como motivo poético, assim como o era 

também honrosa a emulação da forma poética (CHOCIAY, 1993).

O celetista estabelece método para representar para os lei-

tores os cortes efetivados nos textos advindos de manuscrito:

Não deixaremos uma linha de reticência por cada 
verso omitido por não os expormos a ter alguma 
vezuma página só de pontinhos. Economizaremos 
mais este sinal convencionando em 

1.º Quando se tem 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 pala-
vra, deixar-lhe tantos pontinhos quantas as letras 
omitidas.

3.º Quando se omitem quadras, decimas etc. intei-
ras supril-as só pelo sinal ( • — • ) (VARNHAGEN, 
1850, p. 13).
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A codificação de Varnhagen para sistemático intervir 

sobre as obras é anunciado em paratexto como procedimento de 

editoração dos poemas a orientar os leitores sobre como perceber 

o trabalho do antologista e revela a dimensão das alterações ope-

radas para fazer publicar impresso o primeiro número represen-

tativo da poesia de Gregório de Matos. O resultado do trabalho 

editorial na materialidade dos poemas amputados pela censura 

guarda coerência com o tom religioso católico à moda romântica 

do “Prólogo”, da “Introdução” e da “Nota Biográfica” prévios à 

mostra do poeta. A sistemática e declarada intervenção edito-

rial de corte efetivado sobre as publicações, por um lado, pode 

não revelar explicitamente ao público faceta da poesia predicada 

como o nome do poeta; por outro, tanto viabiliza edição de poe-

mas como os impressos em época de elogio da visão romântica do 

mundo aversa à obscenidade da sátira; como revela tacitamente 

o modo de fazer poesia, adotado na raiz da literatura brasileira.

O levantamento das omissões permite acréscimo à refle-

xão sobre poiesis eaisthesis com associação das categorias da 

experiência estética ao fazer editorial antologista. Os cortes reali-

zados ratificam o que já revelam os poemas escolhidos por tema 

não somente de natureza nacionalista, mas por serem caros aos 

românticos também pela evasão e paixão com idealização da 

figura do objeto amado feminino. Varnhagen molda a poiesis, o 

mundo da obra, para adequá-la ao horizonte de expectativa oito-

centista à revelia de possível consciência produtora do objeto 

poético prevista mesmo pelo historiador editor. A consciência 

receptora modifica os objetos estéticos em processo no qual deixa 

dupla marca: estabelece pistas para o leitor pensar o poeta como 

satírico de linguagem indecorosa; encaminha leitura para perce-

ber o poeta como ator de lírica amorosa com ocorrência acidental 

de palavreado solto reincidente. As possibilidades dos leitores de 

1850 de renovar a sua percepção de mundo e de horizonte poético 

para formas independentes do poder fazer poesia, insubmissas ao 
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poder estabelecido, e de poder elaborar lírica diferente da amo-

rosa romanesca romântica são cerceadas pelo antologista com 

deliberada intenção de fazer sua subjetividade incidir sobre sub-

jetividade de quem se aproxime da poesia dos 1600. As realida-

des 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 persu-

asão para convencimento do público a fruir os poemas do Século 

XVII em largo número de trinta e oito, para os padrões da época, 

reunidos no Florilégio. 

Até mesmo pela intervenção cirúrgica sobre os poemas 

com uso de sinais tipográficos para demarcar as omissões de tre-

chos, a antologia produz um Gregório de Matos que em nada fere 

a monarquia imperial, estritamente ligada ao catolicismo, seja 

para revalidar os valores monárquicos seja para ridicularizar os 

governantes. Varnhagen manteve relação pessoal com o monarca 

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, por 

isso, que os ataques à autoridade advinda à colônia haveriam de 

se contrastar com louvores prestados pelo mesmo antologista que 

reuniu em Florilégio poemas gregoriano de tópico político. Os 

textos em que um eu poeta a satirizar governantes, assim como 

o que faz ataque a arcebispo e a seu confessor, são minoria inex-

pressiva se postos frente aos demais trinta e quatro poemas que 

apresentam um cantar o amor da amada idealizada, o elitismo 

do fidalgo verdadeiro em contraponto aos falsários fidalgos cuja 

evidenciação é elogio à manutenção do status quo caro ao poder 

estatal-religioso. Para Gregório de Matos, então, é instaurada ima-

gem autoral adequada aos ideais de cena histórica de busca com 

afirmação de uma história nacional cujos responsáveis rendem 

honras ao imperador mesmo após sua morte em exílio. 
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Não obstante seja um ponto na cronologia de tradição 

impressa da poesia gregoriana, Varnhagen faz uma antologia de 

fundação em sua inovação não somente em publicar dezenas de 

poemas gregorianos. Tal como Hansen e Moreira (2013) o fazem, 

ao colocar a poesia de Gregório de Matos na cena seiscentista 

da palavra poética, o trabalho ensaístico integrante da publica-

ção registra notas úteis para uma filologia desvinculada de busca 

por texto original ou vontade autoral com suposta precisão mate-

mática. O ensaio introdutório ao Florilégio é contribuição funda-

cional para historiografia literária não somente pelo registro de 

personalidades importantes para o cânone no Século XXI, mas 

pelo emprego de discurso editorial para fazer profecia quanto ao 

valor de obra no futuro, a ponto de fazer tentativa de canonizar 

poesia de amigo do editor. Não obstante sua leitura romântica 

em termos de poiesis e poemática, 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 cujo 

trabalho revela-se lídimo exemplar concreto das noções teóricas 

apresentadas por Jauss (1979, p. 49-50) com potencial de ampliar 

a compreensão propiciada pela teoria. O efeito dos textos sele-

cionados, estuados por Hansen e Moreira (2013) para leitura his-

tórica do legado poético de época colonial; é sobrepujado pela 

recepção, realizada por Varnhagen (1850) para construção româ-

nica da imagem autoral do poeta barroco. A leitura do trabalho 

de Varnhagen permite ver sua atividade de fruição artística em 

desempenho de ação comunicativa tal como Jauss (1979) pensa 

ser a fruição estética. A indissociável vinculação do Florilégio 
com o cânone em elaboração no Século XIX acrescenta as poten-

cialidades de uma antologia, com autor do Século XVII a endos-

sar o estabelecimento de novas obras construídas no Século XIX 

a serem 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 
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empregue a palavra barroco para denominar as artes do Século 

XVII, um conjunto representativo de poemas consagrado pela 

história da arte como sendo de mesma essência do estilo descrito 

em publicação suíça a partir das artes plásticas. Trata-se, pois, de 

mais um dado para se verificar o caráter fundacional do trabalho 

de Varnhagen (18
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A ESCRITA BARROCA DE JOÃO CABRAL DE 
MELO NETO EM MORTE E VIDA SEVERINA

Francisco Israel de Carvalho1

A obra objeto deste trabalho é o poema/peça Morte e vida 
severina – O Auto de Natal pernambucano, quando pro-

curamos identificar marcas, rastros, confluências do Barroco 

como expressão da modernidade, na obra cabralina. O Barroco em 

que todos os poetas de vanguarda se inspiraram, por ser um estilo 

de elaboração da linguagem como expressão poética, tradição 

que chega aos poetas/estudiosos contemporâneos como Severo 

Sarduy, Eugênio D’Ors, Omar Calabrese, Haroldo de Campos, 

Lezama Lima, Gilles Deleuze críticos e teóricos do Século XX.

Assim, em Morte e vida severina, João Cabral trata temas 

clássicos do Barroco, como morte e vida, no mesmo plano da 

importância, construindo o seu poema entre esses dois paradoxos 

da existência humana, fazendo uma releitura desse Barroco que 

rompe as fronteiras do Século XVII. Em Morte e vida severina, o 

personagem vive toda a via crucis  da vida do sertanejo, sempre 

às voltas com as constantes estiagens e o êxodo rural permanente. 

Vê a morte de perto, carrega todas as dores da alma nordestina 

na busca pela sobrevivência: morte e vida, dor e alegria, seca e 

abundância, desilusão e esperança. 

A escrita de João Cabral de Melo Neto transporta para o 

Século XX essa contemporaneidade do Barroco, em um rigoroso 

1 Doutor em Literatura Comparada pela UFRN; pesquisador vinculado ao Grupo 
de Pesquisa Ponte Literária Hispano-Brasileira da UFRN.
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trabalho de construção da linguagem, onde a métrica e as pala-

vras são minuciosamente trabalhadas. Nesses termos, encontra-

mos uma relação Barroco versus Modernidade em Morte e vida 
severina, no que afirma Irlemar Chiampi: 

A relação Barroco x Modernidade quer situar-se, 
pois, após o debate acadêmico gerado com a opo-
sição entre um conceito do Barroco como estru-
tura histórica (um estilo, uma prática discursiva do 
Século XVII), fortemente ligado à Contrarreforma, às 
monarquias e à classe aristocrática – logo, reacioná-
rio e antimoderno – e o conceito de barroco eterno, 
atemporal, uma forma que ressurge, não importa 
quando nem onde (CHIAMPI, 1998, p. 17).

Além do Barroco que permeia toda a obra Morte e vida 
severinaé de importância destacar também os aspectos formais 

e estruturais da composição, além de toda temática voltada para 

as questões de ordem social que afligem o Nordeste e os nordes-

tinos, tais quais: a constante estiagem e o domínio do latifúndio 

que exclui do setor produtivo grande parte da população nordes-

tina. Neste contexto, a poesia cabralina surge como uma voz que 

denuncia as situações, mas não anima as controvérsias, revela os 

desequilíbrios como estratégia, mas não aponta soluções, porque 

não é esse o papel da poesia. Apenas mostra, expõe a ferida.

No discurso de Severino há um nivelamento dos muitos 

outros sertanejos severinos. Justificando essa constante diáspora 

do homem sertanejo na morte e na vida cabralina, Antonio Carlos 

Secchin (1985, p. 12-15) assim escreve:

Em Cabral, o Sertão nasce para anunciar a morte: 
sertão, serthânatos. Natureza desfalcada, palco de 
atores-bichos, homens, rios – em perpétua retirada, 
ele também não deixa de ser, por contraste, o emula-
dor de uma afirmação vital: viver nele, apesar dele. 
É nesse jogo entre devastação e resistência que a 
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poesia da morte e vida cabralina vai tentar traduzir o 
Sertão. Traduzi-lo num viés etimológico: atravessá-
-lo, levá-lo além, de um ponto a outro: do verso do 
poeta ao reverso do deserto (ou desertão) onde a vida 
severina pede passagem. Traduzir o deserto solar do 
Sertão no deserto polar da página branca, pois “o sol 
de palavra/é natureza fria”.  

Nesse sentido é que lançamos um outro olhar sobre Morte 
e vida severina, obra que levou João Cabral a tratar de um tema 

clássico do Barroco: a morte. Focalizaremos essa tendência bar-

roca de trabalhar os opostos no mesmo plano de valor: morte e 

vida, vida e morte, alegria e dor, seca e abundância, fome e far-

tura, herói e anti-herói, o um e o múltiplo, o jogo da parte pelo 

todo, o bem e o mal. Essa peleja entre a morte severina e a vida 
severina é tratado por João Cabral em todo o percurso de seu per-

sonagem principal, que tem uma existência esgueirando-se entre 

a morte e a vida, morte física e social, individual e coletiva.

Vemos no personagem central do poema, o Severino reti-

rante, características do homem barroco vivendo situações dife-

rentes, em mundos diferentes, entretanto, trazendo no corpo e 

na alma, a mesma angústia, o medo, a incerteza, a perplexidade 

diante do novo. A incerteza da existência, o subdesenvolvimento 

das regiões pobres esmagadas pelas sociedades mais ricas e 

industrializadas, aproximam esses homens tão longe e tão perto, 

a um só tempo. Vejamos as palavras de Ávila (1994, p. 26) sobre 

essa ligação entre o homem de hoje e o homem barroco: 

O homem barroco e o do Século XX são um único e 
mesmo homem agônico, perplexo, dilemático, dila-
cerado, entre a consciência de um mundo novo – 
ontem revelado pelas grandes navegações e as ideias 
do humanismo, hoje pela conquista do espaço e os 
avanços da técnica – e as penas de uma estrutura 
anacrônica que o aliena das novas evidências da 
realidade – ontem a contra-reforma, a inquisição, o 
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absolutismo, hoje o risco da guerra nuclear, o sub-
desenvolvimento das nações pobres, o sistema cruel 
das sociedades altamente industrializadas.

Nesta afirmação, Ávila tanto coloca o personagem Severino 

no mesmo patamar de crise do homem barroco, como o próprio 

artista moderno, que assume, absorve, na sua arte, o mesmo sta-
tus quo dos seus personagens, criando versos/formas agônicas, 

perplexas, dilemáticas, retratando o mundo atual. Fazendo da 

viagem do retirante, uma empreitada da própria existência, pro-

curando respostas, caminhos, alternativas, saídas... para entender 

a realidade de um mundo tão cruel. Como afirma Ávila (1994, p. 

35):

Um João Cabral de Melo Neto, ao trabalhar num 
remordimento formal barroco seus poemas que têm 
como pretexto o Nordeste açucareiro, faz incidir 
a sua visão crítica e criadora sobre a mesma reali-
dade, a mesma estrutura econômica monocultura, a 
mesma sociedade de raízes patriarcais, feudais, que 
suscitaram no Século XVII a veemência satírica de 
Gregório de Matos. 

A presença de um Barroco, ou de um Neobarroco – como 

nomeia Omar Calabrese (1987) –, que não tem registro de nas-

cimento, não é vinculado à Igreja como uma arma mortal da 

Contrarreforma. Um passado que é recuperado por João Cabral 

com gosto de presente, de atualidade, buscando no Barroco, algo 

que podemos chamar de modernidade, extraindo o poético do 

histórico, o eterno do transitório. Conforme Ávila (1994, p. 34):

Há sem dúvida uma insinuação de formas barroqui-
zantes em toda aquela vertente literária que entre 
nós se caracteriza pela propensão inventiva, pela 
criatividade da linguagem, pela ascendência da 
informação estética sobre a semântica. 
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E é o que faz João Cabral. Com uma escrita inventiva e 

bem elaborada, ele tanto lança mão das técnicas da poesia popu-

lar do Nordeste, quanto do cancioneiro popular/erudito da tradi-

ção ibérica, quando utiliza o heptassílabo e a assonância. Há “um 

método”, um modo na escrita cabralina, assim como existia no 

Barroco, no qual aparentemente se instalava a desordem, o des-

perdício, o inacabado, a instabilidade, a insegurança, o imprevi-

sível, a não ordem, havia uma harmonia interna fazendo a ligação 

do pormenor ao todo e relações nas quais os elementos contradi-

tórios se explicavam. 

Na escrita cabralina, o Barroco tem um gosto do nosso 

tempo, aparentemente confuso, fragmentado, em ruínas e inde-

cifrável, assim como no Seiscentos. Fugindo da etiqueta de uma 

escola de arte específica, não representa também um “retorno” 

ao Barroco, mas um Barroco que começa a ter um significado de 

“constante”. Para Calabrese (1987, p. 10): 

O “Neobarroco” é simplesmente um “ar do tempo” 
que alastra a muitos fenômenos culturais de hoje, 
em todos os campos do saber, tornando-os parentes 
uns dos outros, e que, ao mesmo tempo, os faz diferir 
de todos os outros fenômenos de cultura de um pas-
sado mais ou menos recente.

João Cabral instaura, em Morte e vida severina, todo esse 

estado de coisas que o aproxima do Neobarroco quando denun-

cia, por meio do seu personagem central – o Severino retirante e o 

outros personagens flutuantes da história –, uma situação de misé-

ria e abandono do homem do Nordeste a qual se arrasta há sécu-

los. Essa mesma situação que ele próprio testemunhou, quando 

criança, e que o acompanhou durante a vida em outros países. 

O enredo de Morte e vida severina, engendrado por Cabral, con-

firma o “ser barroco” nos tempos modernos, como define Sarduy 

(1979, p. 96):
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Arrisco-me a defender o contrário. Ser barroco hoje 
significa ameaçar, julgar e parodiar a economia bur-
guesa, baseada numa administração avarenta dos 
bens: ameaçá-la, julgá-la e parodiá-la no seu pró-
prio centro e fundamento. O Barroco moderno, o 
Neobarroco, reflete estruturalmente uma discordân-
cia: a ruptura da homogeneidade, a ausência de um 
logos absoluto, a carência em vez do fundamento 
como episteme.

Tomando como suporte as palavras de Severo Sarduy e 

Omar Calabrese, identificamos na escrita de Morte e vida seve-
rina rastros desse Barroco regional, caracterizado por uma escrita 

inventiva, estruturada minuciosamente e elaborada sem a “ins-

piração” comum aos poetas. Entretanto, essa escrita é trabalhada 

mentalmente, através de um rigoroso trabalho de linguagem e 

construção – a dura poesia cabralina feita de “pedra bruta” e lapi-

dada como a “pérola irregular” do Barroco. 

Em Morte e vida severina, o personagem principal, a 

começar pelo próprio nome, já nos leva a uma discussão dos sig-

nificados possíveis nele contidos – Severino, que de nome pró-

prio, um ser individual, passa a representar o coletivo: todos os 

que sofrem, mesmo que em situações diferentes. É ele que arti-

cula os dois sintagmas: morte e vida, vida e morte presentes em 

todo o percurso do retirante. João Cabral, para contar a história 

do Severino, utiliza a forma dramática do teatro, como a dizer: 

Morte e vida severina é um poema não apenas para ser lido em 

voz baixa, mas, para ser visto, representando, teatralizado, como 

recomenda a estética barroca. 

Nesse sentido, Morte e vida severina se inscreve como 

uma obra do teatro barroco, o teatro da morte e da vida, não 

sendo possível distinguir o que é palco e o que é realidade. Nessa 

perspectiva, conforme Sant’Anna (2000, p. 165):
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No Barroco, portanto, o espetáculo transcende as 
paredes do teatro, exorbita nos rituais religiosos, faz 
seu jogo de cena nos palácios e estende-se pelas ruas 
e campos de batalha. A própria vida não passa de 
um ato dentro de um drama que dirigindo-se para a 
morte espira ambiguamente do trágico e ao sublime.

A viagem de Severino nada mais é que a representação da 

vida severina dos homens do sertão, mas também uma representa-

ção que diz da própria realidade. O personagem central, os cená-

rios, os personagens secundários são obra de ficção e são reais. O 

simulacro do que é real e do que é fantástico, mítico. Eles existem 

na imaginação do poeta e na vida real e são facilmente identifica-

dos. O que em Morte e vida severina é palco e o que é realidade? 

O palco funciona como um espelho da realidade, sendo o espaço 

cênico reinventado com a história “verdadeira” do personagem, 

que tem como característica a inconstância de um ser que é uno, 

individual e coletivo ao mesmo tempo. É um e muitos. E esse é 

um dos traços principais do Barroco. Assim é em Leibniz o con-

ceito das mônadas: a mônada é um ser uno, assim como a mente, 

mas só é distante da outra pela sua atividade interna. Contudo, 

cada mônada espelha o universo inteiro, mesmo sendo essa uni-

dade. No estudo sobre Leibniz e o Barroco, Deleuze afirma (1991, 

p. 101) “só o indivíduo existe, e ao mesmo tempo, existe em vir-

tude da potência do conceito: mônada ou alma”. 

Podemos fazer relações desse conceito das mônadas com as 

primeiras cenas de abertura de Morte e vida severina quando nos 

trinta primeiros versos, Severino tenta apresentar-se ao público/

leitor, mas depara-se com uma dificuldade: a falta de individua-

lidade, pois mesmo sendo um único indivíduo, representa cada 

retirante despersonalizado, sem passado ou futuro, sem esperan-

ças e ao mesmo tempo, há uma identidade coletiva contida em 

si mesmo e, representada por ele próprio: “E se somos muitos 
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Severinos/iguais em tudo na vida,/morremos de morte igual,/

mesma morte severina” (MELO NETO, 1994, p. 172).

Esse Severino representa outros Severinos “iguais em tudo 

na vida”, iguais até na mesma morte “severina”, desdobra-se em 

outros, aumenta, cresce, multiplica-se em outros. “A desdobra 

não seria o contrário da dobra, mas segue a dobra até outra dobra” 

(DELEUZE, 1991, p. 18). Seria uma transformação ou a extensão 

do outro. Nesse sentido, há em Severino essa característica bar-

roca de ser multifacetado, que traz consigo a mesma dor, a mesma 

sina, a mesma igualdade, a mesma morte, os mesmos desejos de 

outros iguais a ele.

Como diz Nunes (1974, p. 82-83), contraditoriamente, 

Severino dá nome ao que é anônimo, ao que é vinculado pela 

igualdade do anonimato, tanto na vida como na morte – morte e 

vida formando um todo em que a primeira envolve e determina a 

segunda. Ele, como figura, é o avesso do belo. É o oposto, o gro-

tesco. João Cabral rompe a ideia de só se retratar o belo e o sublime 

na poesia. Ele assimila, assim, na construção do seu personagem, 

o feio que foi representado sistematicamente pelo Barroco. O feio 

e o belo se misturam. Por ser grotesco, o Severino está mais pró-

ximo do belo, ou seja, sua beleza está em ser grotesco. 

O Severino é lançado numa caminhada que representa 

“um labirinto”, pois os descaminhos levam somente à morte. Um 

labirinto como um enigma, um mistério representado naqueles 

personagens que cruzam a todo instante, nas mortes de outros 

“severinos”, como ele, que não conseguiram encontrar a saída 

do labirinto da fome, da miséria, do latifúndio, da morte, mesmo 

que no final encontre a vida, é uma “vida severina”, uma vida 

que é morte e uma morte que é vida. Tudo no mesmo patamar de 

igualdade. 

O percurso que faz o Severino podia ser representado pelo 

“labirinto cúbico” tão comum no Barroco, quando a reta e a curva 
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se encontram. O poema representando a imagem da serpente que 

morde o próprio rabo. O círculo que se fecha: o Severino que 

nasceu na Serra da Costela e migrou nessa caminhada incerta, 

caótica, labiríntica, retornando ao ponto de partida, ao advento 

de outra “vida severina”. Sobre esse labirinto tão presente no 

Barroco, assim descreve Sant’Anna (2000, p. 61-66):

O labirinto tem consonância com a vontade frus-
trada de se chegar a alguma parte. No entanto, para 
se entender mais estruturalmente o sentido, da ima-
gem do labirinto no Barroco, é indispensável vin-
culá-la à temática do “peregrino”, tão reincidente 
nessa época. 

Essa afirmativa nomeia o Severino como um personagem 

barroco, mergulhado num labirinto representado por um itinerá-

rio pontilhado de obstáculos, de mortes, de vidas. O labirinto que 

existe porque há outro personagem que o percorre, representado 

por esse peregrino Severino, um ser que parece perdido, sem rumo 

ou direção, personagem presente também na poética de Cláudio 

Manoel da Costa, Góngora e Padre Alexandre de Gusmão. 

Como podemos perceber, as viagens já eram comuns na 

literatura, mas foi no Barroco que tomou essa conotação de uma 

empreitada angustiosa e mítica de peregrinar nos labirintos do 

mundo. No Barroco, a imagem do peregrino está imbricada a 

outras imagens barrocas que remetem a peripécia, movimento, 

trânsito, instabilidade. Transportando essa imagem para o hoje, 

onde o sentido mítico e mágico dá lugar ao sentido social, o pere-

grino perde-se no labirinto social, onde não tem lugar definido. É 

um deslocado, um excluído, conforme a retórica social dos tem-

pos atuais.  

Um “faz tudo” em todos os ofícios, mas não tem uma pro-

fissão definida, uma peça que não se encaixa na engrenagem social 

e econômica dos nossos dias, Severino “peregrino” não consegue 
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um ofício na sua caminhada “pois sempre foi lavrador, lavrador 

de terra má” (MELO NETO, 1994, p. 179). Segue como um exclu-

ído até chegar à parada final e João Cabral não dá conta se ele 

continua lá ou volta para sua terra, pois tudo é interrompido pelo 

presépio que é representando, quando ele pretendia “saltar fora 

da ponte e da vida”. Permanece um indivíduo perplexo diante da 

incerteza da vida, esgueirando-se no caos cotidiano. O Barroco é 

uma representação de tal perplexidade e os sinais dessa incerteza 

e desse caos é uma configuração barroca. 

O personagem de João Cabral é um herói atípico: magro, 

esquálido, pernas finas, cabeça grande, mas que não se dá por 

vencido. Um herói às avessas que, diferentemente do herói clás-

sico, não tem que enfrentar o Minotauro; um herói moderno que 

enfrenta a fome, a seca, a morte, o latifúndio, a industrialização, 

mesmo que desamparado no labirinto do mundo. Se os heróis 

clássicos tinham deuses e senhas que os conduziam pelos labi-

rintos e tempestades, os heróis modernos sentem-se perdidos em 

seus labirintos pessoais e nos labirintos do mundo, não encon-

trando saídas dignas para seus passos. Seria o “herói problemá-

tico” como afirma Sant’Anna (2000, p. 69):

[...] o herói moderno, menos divino que seus arqué-
tipos, sente-se mais desamparado diante dos labirin-
tos. Mas em seu sentido original, o labirinto tem uma 
conotação iniciática. Conduz a um centro e quem o 
percorre realiza uma “viagem” ou “prova” que o leva 
(como no caso de Teseu ao enfrentar o Minotauro) 
a um certo poder. Mas, na modernidade a questão 
do poder do herói também foi arguida desde que a 
partir do Romantismo, foi se tornando frequente a 
presença do “herói problemático”, oposto ao herói 
divino e monolítico do mundo clássico.

E Severino realiza essa “viagem” que é uma “prova” da 

própria existência. Uma imagem que tem o Rio como guia, mas, 
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por conta da aridez, o rio seca e a viagem torna-se um labirinto a 

ser decifrado, vencido. Vencido este, João Cabral faz o seu perso-

nagem chegar ao fim da caminhada e deparar-se com o labirinto 

da cidade. No passado não havia futuro, no presente também não 

há expectativas de melhorias. 

Um presente que é lido através do passado, apontando dife-

renças e semelhanças. O drama barroco é pessimista. Os homens 

resistem penosamente ao mundo. Em João Cabral, o Severino 

revive esse drama. Como no Seiscentos, o herói moderno enfrenta 

uma época de instabilidade social, as pessoas migrando do campo 

para a cidade, guerras eclodindo por todos os lados. Assim como 

no Barroco, há uma sensação de desamparo pessoal e coletivo. 

O Severino sobrevive a esse caos social e pessoal. Chega ao fim 

da jornada testemunhando “o espetáculo da vida” (MELO NETO, 

1994, p. 202).

Essa similaridade entre o herói clássico e o herói barroco, 

também impregnada no personagem de João Cabral, é confirmada 

também nas palavras de Sant’Anna (2000, p. 222):

Se o herói clássico era aquele que se igualava aos 
deuses exercendo fisicamente todas as suas poten-
cialidades humanas e sobre-humanas, no Barroco 
será o mártir, execrando seu cadavérico corpo, num 
conluio com os vermes, interessando-se pela epo-
péia celestial da alma peregrinando, extático, em 
busca da ressurreição. 

O percurso da jornada do Severino é, na verdade, um per-

curso-jogo, no qual em cada parada ele se depara com numerosos 

obstáculos – a morte, o principal deles – e trampolins a vencer. 

Severino é esse herói que chegará ao fim desse labi-

rinto, não só encontrando saídas justas, a maior delas a desis-

tência da morte antecipada, mas superando situações difíceis, 
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individualizando seus próprios passos com uma velocidade sem-

pre crescente até o destino final. 

Calabrese (1987, p. 149-150) define esse percurso numa 

comparação clara com a “dobra barroca” que vai até ao infi-

nito, confirmando assim marcas barrocas na escrita cabralina: 

“Aparentemente, o percurso move-se até ao infinito. Na reali-

dade, os diversos quadros estão ligados entre si, e haverá sempre 

um final que se relega ao primeiro”. 

Morte e vida severina também trata de outros temas recor-

rentes no Barroco, como a passagem do tempo e da existência. O 

tempo é um dos temas mais constantes no universo barroco, isso 

reforçado pelo estado de crise presente no homem barroco, eter-

namente dilacerado e angustiado diante da alteração dos valores, 

com o advento do protestantismo e da brigada da Contrarreforma, 

empreendida pela Igreja. 

Senna (1980, p. 69) faz um estudo sobre o tempo na poética 

cabralina e em Morte e vida severina, quando afirma que há uma 

aceleração do tempo provocada “pela própria condição severina 

da vida no Agreste”, que faz o Severino migrar, para defender, 

estender o tempo da vida que é tão curta no sertão: “O que me fez 

retirar / não foi grande cobiça; / o que apenas busquei / foi defen-

der minha vida / da tal velhice que chega / antes de se inteirar 

trinta” (MELO NETO, 1994, p. 186).

No nosso dia a dia é comum passarmos de um território 

para outro. É uma desterritorialização (DELEUZE; GUATTARI, 

1996) cotidiana, nela se abandona, mas não se destrói o territó-

rio abandonado. Podemos tomar a história de Severino como um 

caso concreto de desterritorialização e reterritorialização. O serta-

nejo enfrenta esses dois processos. Severino migra rumo à cidade 

grande, por ser época de seca. Como outros “Severinos”, termina 

por habitar as periferias urbanas, sendo envolvido num imenso 

conjunto de enunciação totalmente diferente dos agenciamentos 
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que teria enquanto trabalhador da lavoura. Os territórios são 

outros, mas essa dinâmica de transitar por vários territórios é 

semelhante. Existe o seu território de morador com seus códigos 

territoriais e as relações de poder da comunidade. Existe o terri-

tório do trabalho, que é mais difícil de delimitar, pois ele passa 

por vários ofícios.

Depois, acontece o movimento inverso. É comum na época 

da colheita, esse Severino se desterritorializar, abre os agencia-

mentos e vai se reterritorializar novamente no trabalho do campo 

de onde veio ou, em outro lugar. João Cabral não dá conta disso, 

dessa reterritorialização do Severino na sua volta para a Serra 

da Costela, mas na sua peregrinação ele passa por vários novos 

territórios e pensa em ficar. Mas, Severino termina no mangue, na 

beira do Rio Capibaribe, onde encontra uma comunidade e onde 

é testemunha do nascimento de um menino, metaforicamente 

uma alusão ao nascimento de Cristo, que representa a esperança 

de uma vida nova, mesmo que essa vida seja “a explosão de uma 

vida severina” (MELO NETO, 1994, p. 182). 

A história termina assim e não se sabe se haverá um pro-

cesso de reterritorialização do Severino naquele lugar ou se ele 

retorna às suas origens, protagonizando um processo que se 

repete a cada estiagem. Na canção popular se prega que quando 

o verde se espalha pela plantação é hora de voltar (Asa Branca – 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira). O que Marta Senna destaca, 

em relação ao tratamento do tempo, é ditado pelas ciganas, o que 

reputa como de mais original em toda obra cabralina: 

Mas, o que Morte e vida severina traz de original 
quanto ao tratamento  do tempo no conjunto da obra 
de João Cabral de Melo Neto é a tentativa, traduzida 
pelas ciganas, de conquistar o futuro, de subjugar o 
tempo (SENNA, 1980, p. 70).
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Para essa autora, dos três poemas que formam a trilogia 

do rio (O cão sem plumas, O Rio, e Morte e vida severina), “este 

é o que quase ignora o problema do tempo, já que as condições 

de vida são tão adversas” (SENNA, 1980, p. 20). Há uma passa-

gem rápida do tempo, Severino quer chegar logo ao seu destino 

final, esperando uma vida melhor do que a vivida até então. É 

um tempo rotineiro, o tempo da ladainha e do rosário. Sempre o 

mesmo; igual e repetitivo, não fosse a diferença das mortes e das 

vilas, onde a vida é transformada a cada instante: “Sim, o melhor 

é apressar / o fim dessa ladainha, / fim do rosário e nomes / que a 

linha do rio enfia; / é chegar logo ao Recife, / derradeira ave-maria 

(MELO NETO, 1994, p. 187).

Na verdade, a viagem não finda. É o recomeço da mesma 

“vida severina”. João Cabral coloca o seu personagem no mundo 

real e exterior. O tempo também é real. O tempo da pressa, por-

que Severino não pode esperar mais. Quer outra forma de vida, 

“longe das pás e enxadas, foices de corte e capina” (MELO NETO, 

1994, p. 188). Mas, o passado caminhou com ele até o presente. 

É o tempo da memória do poeta, que, mesmo sem perceber, inte-

gra sua vida, a sua obra, somando sensações, tanto do presente, 

quanto do passado, do menino dos engenhos de cana e do adulto 

peregrino, como o alicerce da sua poética. 

João Cabral utiliza, na construção da sua obra, não uma 

história distante ou alheia à realidade social, que ele presenciou 

desde a infância. Na sua poesia, o passado é sempre presente, 

porque é igual. O tempo é o fio condutor pelo qual o poeta con-

versa com a tradição e define trajetórias para o seu personagem, 

num movimento que é cíclico: o da migração. Através da seca e 

por conta dela, o poeta reproduz essa memória histórica, sendo 

ela o que determina todo o enredo, toda a trama e o desenrolar da 

história. 
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Enfim, através da escrita, que assume o lugar da voz, ele 

recupera um tempo passado que começa rapidamente a se perder, 

desintegra-se frente às novas facetas da vida moderna, que rejeita 

a tradição e defende o novo como a grande novidade, mesmo 

sabendo que ele é impregnado do passado. 

As cenas do presépio são uma mistura do texto bíblico 

com os textos extraídos do folclore pernambucano, inspirados 

nos pastoris e nas tradições ibéricas, tudo utilizado textualmente 

em Morte e vida severina. João Cabral faz uma alegoria do nas-

cimento de Cristo criando personagens profanas para o texto, 

tudo remetendo ao significado do sagrado trazendo para sua obra 

essas alegorias, assim como fazia o artista barroco. A inclusão 

de outros textos no presépio dá-se por conta das duas ciganas 

que preveem o futuro da criança. No texto bíblico não faz alusão 

a esses personagens e suas previsões, mas estão em Pereira da 

Costa (COSTA, 1974, p. 484). Na escrita cabralina tudo leva ao 

visual, o texto como uma tela de pintura. E como afirma Walter 

Benjamin, “na alegoria a palavra escrita tende a expressão visual” 

(1984, p. 197-198). 

Em Morte e vida severina, todo o texto configura-se como 

uma alegoria político-étnico-cultural de uma alteridade funcio-

nalmente barroca, como uma representação também do movi-

mento da contraconquista que gerou tantos Severinos, sem rumo, 

sem trabalho, sem terra, sem esperança. Semelhante à alegoria de 

Walter Benjamin (1984, p. 38-39) também estruturada por meio 

da ruína, da dor e da morte. A alegoria barroca cabralina tam-

bém se fundamenta na dor, na morte, na ruína que se justifica por 

meio da pobreza, da fome, da miséria, da escassez, do latifúndio, 

das balas perdidas, das emboscadas, da industrialização, dando 

conta de um estado de coisas cujo devir vai remoer nossa reali-

dade político-econômica e histórico-cultural, para digeri-la como 

angústia de crises, de tensões nitidamente barrocas.  
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João Cabral promove essa dessacralização dos elementos 

sagrados, quando tira deles o caráter divino e os submete aos 

festejos e tradições populares. Ao mesmo tempo em que dessa-

craliza o ritual sagrado do nascimento do menino-Deus, ele pro-

move uma sacralização às avessas da ordem social, como afirma 

Benedito Nunes:

Neste caso, o pastoril, como ato de comemoração 
religiosa, é também um gesto de consagração da 
sociedade; festejando o advento da redenção sobre-
natural do gênero humano, na apoteose dramática 
de seu estilo álacre, o pastoril transfigura a situação 
social dos indivíduos. O auto sacramental produzi-
ria assim um efeito obliquo, sacralizando a ordem 
social existente e a posição que os indivíduos ocu-
pam dentro dela (NUNES, 1974, p. 86-87).

Aqui temos a grande questão relacionada ao Barroco 

moderno ou à modernidade barroca de João Cabral: trabalho e 

ornamento de linguagem, abrigando-se ao lado do teor social, o 

que era quase que impraticável no Barroco histórico (pelo tom da 

Contrarreforma).  

Então, João Cabral infiltra, mescla outros textos, como o 

“auto dentro do auto” para conseguir a dramaticidade da trama. 

Utilizando a ambiência local, com todos os problemas sociais de 

pobreza e penúria, Morte e vida severina se contrapõe ao discurso 

da beleza do lugar, mostrando todas  as mazelas que a corrói e 

evoca a teatralização da vida. A vida como o palco real onde se 

repete, de outra forma, o nascimento do filho de Deus, opondo-

-se a toda diversidade que o lugar propicia. O trajeto de Severino 

é dividido entre morte e vida. O sagrado que é profano. O pro-

fano que é sagrado. Dessacralização e sacralização social. E para 

Severo Sarduy isto é o Neobarroco, quando afirma: “Neobarroco: 

reflexo necessariamente pulverizado de um saber que sabe que já 
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está ‘docemente’ fechado sobre si mesmo. Arte da dessacraliza-

ção e da discussão” (SARDUY, 1979, p. 78).

Também identificamos um certo erotismo nas entre-

linhas do poema, quando a morte pode até assumir contornos 

suaves, eróticos, resgatados nos versos do enterro imaginado por 

Severino, nas águas do Rio Capibaribe.

João Cabral coloca em destaque essa morte que é exube-

rante, sensual, líquida e estabelece aí, um paradoxo perturbador 

com a vida áspera e dura do sertanejo, fazendo com que Severino 

faça a absurda constatação de que, nos muitos enterros que pre-

senciou, na sua caminhada até o Recife, nada mais era do que seu 

próprio funeral, que por ironia, ele teria se antecipado.

Além de líquida, macia, sensual, a morte que Severino 

evoca, quando pede que apresse, também aparece como uma 

mulher carinhosa, opulenta, que acolhe com generosidade o tra-

balhador do eito em sua morte: “– Se abre o chão e te fecha / 

dando-te agora cama e coberta./ – Se abre o chão e te envolve, / 

como mulher com quem se dorme.” (MELO NETO, 1994, p. 186, 

grifos meus).

Neste verso, quando o trabalhador é depositado na terra, 

podemos divisar nessa entrega à morte a simulação do ato sexual, 

o entrelaçar-se dos corpos dos amantes no ato amoroso. João 

Cabral, um poeta avesso as facilidades da linguagem, a poesia 

derramada, constrói, vê na reação defunto/chão uma relação 

amorosa, a terra envolvendo o corpo que chega, não com aspe-

reza, mas o acolhendo com sensualidade, com delicadeza, “como 

uma mulher com quem se dorme” (MELO NETO, 1994, p. 186). 

O erotismo presente na escrita cabralina é um erotismo onde há 

evidência do ato sexual, quando o chão se abre para envolver 

o trabalhador do eito, o que também é uma alegoria da relação 

amorosa humana. 
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Podemos dizer que nesta cena há traços marcantes do 

Barroco, pois toda a produção artística do período barroco estava 

impregnada de forte erotismo, apesar de que, entre os instrumen-

tos utilizados pela Igreja para recuperar as ovelhas desviadas que 

sucumbiram aos apelos da Reforma Protestante, estava o Barroco, 

que foi eficaz, pois mesmo evocando a sublimidade das coisas 

celestiais, adotava também e seguia uma espécie de santíssima 

trindade reunindo: corpo – alma – espírito. O Barroco como uma 

arte simultaneamente popular e aristocrática, sensual e mística, 

festiva e melancólica. Para alguns autores contemporâneos, “o 

Barroco funda a sua razão estética na ampla vertente luto/melan-

colia e luxo/prazer” (CHIAMPI, 1998, p. 6). O artista barroco que-

ria agradar a Deus, mas era tentado pelo desejo da vida cotidiana, 

mundana. Uma dualidade que inquietava o espírito do homem 

barroco e a Igreja, recém sacudida pela Reforma Protestante.

A arte barroca cristalizava o fluxo do eterno devir, fluxo 

esse que se infiltrava nas coisas do mundo, através da alegoria, 

que nada mais era que a dissimulação da diferença – caracterís-

tica fundamental da sociedade européia na Idade Moderna – atra-

vés de representações tendentes à semelhança, o Barroco como 

uma experiência de contrastes – um dizer antitético da experiên-

cia humana e artística: o simulacro.    

E se é verdade que o desejo no indivíduo é sempre cole-

tivo, ou seja, não nasce nele, mas no campo social, os indiví-

duos em grupo, enquanto grupos-sujeito e não grupos sujeitados, 

podem escapar através de linhas de fuga e fazer a afirmação do 

desejo, das máquinas desejantes. Para Deleuze e Guattari (1996), 

há sempre um agenciamento coletivo de enunciação, já que não 

existe esse sujeito sozinho, sendo máquinas de guerra nômades 

que enfrentam o Estado, sendo corpos sem órgãos.

Nesse sentido, esse “desejo” também é o desejo do pró-

prio artista: desejo de representar o devir, de transcender, desejo 
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de salvação. Detecta-se um conflito constante entre a carne e o 

espírito, já que a satisfação de um representa, por extensão, a 

negação do outro. Esse duelo alma/espírito x carne/corpo, para-

doxalmente é que possibilita a transcendência. Gilles Deleuze, 

ao resgatar a obra de Leibniz, explica essa aparente contradição: 

No Barroco, a alma tem com o corpo uma relação 
complexa: sempre inseparável do corpo, ela encon-
tra nele uma animalidade que a atordoa, que a 
trava nas redobras da matéria, mas nele encontra 
também uma humanidade orgânica ou cerebral (o 
grau de desenvolvimento) que lhe permite elevar-
-se e que fará ascender a dobras totalmente distintas 
(DELEUZE, 1991, p. 26).

Mais ainda, segundo Deleuze (1991), cada intervalo na 

obra barroca é um espaço aberto ao surgimento de uma nova 

dobra, uma redobra. O dobrar e o redobrar, dois movimentos 

de contenção, não se opõem diretamente ao desdobrar, que por 

essência é uma expansão de algo anteriormente escondido na 

dobra. Podemos dizer que esses movimentos são complementa-

res e representam o afastar-se e o aproximar-se da essência divina 

através de uma continua “tangência” que coloca a obra em cons-

tante estado de “suspensão” no espaço, visto que não consegue 

superar o conflito divindade x vida profana. 

E o que move essa vida profana, senão o desejo? É o desejo 

que vai moldar a criação das dobras e redobras, como forma de 

dissimular sua própria essência frente ao número de dogmas e 

exemplos catequizantes que vieram a povoar as artes no período 

barroco. João Cabral consegue em meio ao caos que se transforma 

a viagem de Severino, fazer com que esse erotismo aflore, mesmo 

quando a realidade é de morte, vislumbrando nas águas do 

Capibaribe, uma mortalha líquida de lama que envolve o corpo 

cansado da jornada e o chão que acolhe como “uma mulher com 

quem se dorme”. 
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A carnavalização também é presente no poema/peça Morte 
e vida severina, quando João Cabral reinventa o nascimento do 

menino, como um tênue símbolo de esperança, no final da grande 

jornada do Severino. Há uma mistura do sagrado e do profano na 

alegoria do nascimento de Cristo e do menino do mangue. A car-

navalização se dá nas cenas do nascimento do menino “guenzo”, 

um outro Severino, aproximando o auto dos modelos pastoris às 

peças medievais. O sagrado e o profano se confundem. O presé-

pio cabralino é metaforicamente uma paródia do nascimento de 

Jesus, em meio a pobreza do mangue. O subtítulo do poema se 

explica agora: Auto de Natal pernambucano. Se todo percurso do 

Severino tem uma relação estreita com a morte, as cenas do Auto, 

que são leves e alegres, retratam a vida. Vejamos o que diz Nunes 

(1974, p. 86):

Aqui o Auto dentro do Auto retoma os tradicio-
nais quadros e personagens do pastoril ou pastoral. 
Podemos, até mesmo, estabelecer, quase que de cena 
a cena, os traços analógicos desse parentesco formal, 
que as mudanças de figuras e situações apenas con-
seguem disfarçar: uma mulher do povo substitui o 
anjo da Anunciação’; os vizinhos, com os seus elo-
gios, tomam o lugar dos anjos que guardam e adoram 
o Menino, com os seus presentes, o dos Reis Magos; 
o mocambo é o presépio do Menino-Deus, e seu José, 
são José.

A alusão ao nascimento de Jesus, onde os personagens his-

tóricos são substituídos por pessoas comuns, representa a nega-

ção da morte, quando um outro Severino salta “para dentro da 

vida”, modificando a forma tradicional, o que para Severo Sarduy 

já representa a carnavalização, quando promove essa mistura dos 

gêneros sagrado e profano. 

A carnavalização implica a paródia na medida em 
que equivale à confusão e afrontamento, a interação 
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de diferentes estratos, de diferentes texturas linguís-
ticas, a intertextualidade. Textos que na obra esta-
belecem um diálogo, um espetáculo teatral cujos 
portadores de textos [...] são outros textos (SARDUY, 
1979, p. 69).

E isso acontece em Morte e vida severina, quandoJoão 

Cabral reúne todos esses elementos, propositalmente ou não, 

quando mistura esses estratos, revelando a presença do (Neo)

Barroco na sua obra, quando insere os vizinhos que chegam com 

suas oferendas, alegoricamente, um alusão aos três Reis Magos 

ofertando ouro, incenso e mirra, e esses personagens são multi-

plicados, vêm em grande número e presenteiam com aquilo que 

podem. Nesta cena, João Cabral incorpora, recria em sua obra, o 

banquete barroco/literário de que fala Lezama Lima em seu livro 

A Expressão Americana (1988), na qual enfatiza a característica 

de despertar os sentidos humanos com a finalidade de encami-

nhamento místico ao aludir metaforicamente ao “banquete literá-

rio” quando faz uma referência aos seus estudos da literatura de 

origem barroca: Nessa festa, vários poetas barrocos contribuem 

com seus versos para a montagem de um grande banquete, entre 

eles Lope de Vega, Dominguez Camargo, Don Luis de Góngora, Sor 

Juana Inês de la Cruz, Afonso Reyes, entre outros. Transcrevemos 

parte do texto referente ao banquete como no livro A Expressão 
Americana e em Morte e vida severina para que possamos fazer 

comparações pela intertextualidade:

[...] E para que as ramagens da naturalidade se encos-
tem nas grutas do artifício, a alegre saúde de Lope de 
Vega trará a couve e a berinjela, Um pouco de alegre 
vegetação em meio às viandas que o fogo doura e 
transmuta: 
Matize essas hortas logo
a berinjela amorada
a verde couve amigada
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como pergaminho ao fogo2.
[...] O cordobês Don Luis trará outra sutileza, a 
azeitona, que acrescenta à natureza irrompendo 
nos mantéis, uma invenção, meio artifício e meio 
naturalidade: 
e ao verde, jovem, florescente plano
brancas ovelhas suas tornem, cano,
em breves horas caducar a erva;
ouro lhe extraem líquido a Minerva, 
e – os olmos casando com as vides – 
quando coroam pâmpanos a Alcides3.
[...]
faróis sacros de perene chama
que extingue, se não infama,
em licor claro a matéria crassa
consumindo, que a árvore de Minerva
de seu fruto, de prensas agravado,
compungido suou e rendeu forçado4.
[...] vem frei Plácido de Aguillar oferece-nos um pri-
meiro prato, uma toronja bem refrigerada: 
a amarela toronja em quem Pomona
da velhice retrata os pesares
em pálidas verrugas ou lunares5.
[...] volta agora Lope de Vega, com os caranguejos 
vestidos, resistentes à doma do fogo da sua alva ter-
nura e perfeição: 
Não os mariscos ao penhasco cosidos
cujos salgados côncavos deságua,
retrógrados caranguejos parecidos
ao signo que do sol por signo é frágua6.
[...]

2 Nota da tradutora: Em vão rebusquei esses versos nos três volumes das Obras se-
lectas, da Ed. Aguilar, além de diversas antologias (líricas e dramáticas) de Lope 
de Vega.

3 Luis de Góngora. “Soledad primeira”.

4 Sor Juana Inês de la Cruz. El sueño (Primero sueño).

5 Frei Plácido de Aguillar. Fábula de Siringa y Pan.

6 Lope de Vega.
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Já é hora de introduzir o vinho, que vem demons-
trar a onda longa da assimilação do Barroco, com 
um robusto e delicado vinho francês, trazido por 
Alfonso Reyes, elixir de muitos corpúsculos sutis, 
numa de suas variadas excursões pelas quais guar-
damos tão perene reconhecimento: 
Fui general de penacho e jarreteira
Tição de amores e trovão de alarmes
Lancei, estentôreo pela carreiteira
Ante Chateau Lafite:
Apresentam... Armas7.
[...]
(LIMA, 1988, p. 90-94).

E complementando esse banquete barroco, o café à turca, 

não mais regado à poesia, “mas com a forma adquirida pelos mis-

térios numa cantata de João Sebastião Bach, em seus nobres e 

graciosos compassos para acompanhar o café, num lento recontar 

[...]” (LIMA, 1988, p. 94).

Em Cabral, o banquete barroco se faz nas oferendas da 

gente simples do mangue, que ele transforma também em versos: 

as coisas da terra, dadas de coração, dentro das possibilidades de 

cada um, considerando ainda a pobreza reinante entre os habitan-

tes dos mocambos:

– Trago abacaxi de Goiana
e de todo o Estado rolete de cana.
– Eis ostras chegadas agora,
apanhadas no cais da Aurora.
– Eis tamarindos da Jaqueira
e jaca da Tamarineira.
– Mangabas do Cajueiro
e cajus da Mangabeira.
– Peixe pescado no Passarinho,
carne de boi dos Peixinhos.

7 Alfonso Reyes. Poema “Vino tinto”.
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– Siris apanhados do lamaçal
que há no avesso da rua Imperial.
– Mangas compradas nos quintais ricos
do Espinheiro e dos Aflitos.
– Goiamuns dados pela gente pobre
da Avenida Sul e da Avenida Norte
(MELO NETO, 1994, p. 198).

Mesmo presentes pobres, sem nenhum valor material, 

mas que trazem a cor do lugar com oferendas que formam um 

grande banquete, com os alimentos, frutas e objetos caracterís-

ticos da região: a arte popular, o artesanato, a água da bica da 

chuva escassa, frutas variadas dos lugares pobres e lugares ricos 

do Recife, oferecendo esse contraste, esse jogo, essa variedade, 

esse colorido e fartura que impressiona aos olhos, recursos tão 

bem utilizados no Barroco. 

Neste sentido, comparando os textos de Lezama Lima 

(1988) e o de Cabral encontramos singularidades e similaridades 

do banquete literário barroco com o banquete cabralino. Há em 

Cabral a mesma intenção da apoteose barroca, do artifício, da 

festa. O banquete oferecido pelos vizinhos ao recém-nascido é 

a celebração ao espetáculo que essa “nova vida explodida” pro-

porciona, fazendo funcionar “a fábrica que ela mesma teimosa-

mente se fabrica” (1988, p. 202). Quando tudo é negação, a vida 

dá uma resposta. Tudo se recicla, se dobra, desdobra, o recomeço, 

a máquina humana dando as respostas que mesmo em situações 

tão adversas continua a funcionar, a gerar novas vidas. O palco e 

a realidade se confundem. O palco é o mocambo, as vielas cheias 

de lama, mas de onde ecoam as vozes das mulheres cantando 

a boa nova. O teatro da morte e da vida. Vida que se anuncia 

depois da morte, no final. A representação e a realidade que se 

confundem. 

Deleuze em A Dobra também trata da incompossibilidade 
ou a divergência de séries, dos mundos possíveis e incompossíveis. 
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Para Deleuze, estudando Leibniz, “o mundo é uma infinidade de 

séries convergentes, prolongáveis uma nas outras” (1991, p. 94). 

Podemos dizer que na perspectiva de Leibniz, Severino é supos-

tamente incompossível com os novos mundos que ele percorre 

em busca de dias melhores. Os novos mundos são mundos pos-

síveis, mas não para o nosso caminhante. Haverá de ter todo um 

processo para que esses novos mundos se tornem compossíveis 

para o personagem Severino.

João Cabral trabalha exatamente o jogo do mundo barroco, 

tal qual o descreve Deleuze (1991). Esse jogo que emite singula-

ridades; estende séries infinitas que vão de uma singularidade 

a outra; dita regras de convergências e divergências de acordo 

com as quais essas séries de possíveis organizam-se em conjuntos 

infinitos. O Barroco é isso. Nessa nossa época marcada pela pers-

pectiva de enormes avanços científicos, tecnológicos, culturais e 

sociais, volta à tona a discussão sobre a estética barroca, mas sob 

novo enfoque. A multiplicidade de nosso mundo, com tudo se 

partindo em inúmeros fragmentos, plenos de significados, mas, 

apesar disso, carregados de uma instabilidade e de uma muta-

bilidade que lhe é inerente, tem levado muitos teóricos a reco-

nhecer em nossos dias algumas características do Barroco sob 

nova roupagem e, por isso mesmo, transmutadas no conceito do 

Neobarroco.

Parece inquietante, mas nos remete a um encadeamento 

de questões interessantes: o fato de estarmos todos os momen-

tos nos dividindo em um extenso rol de fragmentos, dentro dos 

quais quase sempre utilizamos diferentes máscaras, aumentando 

cada vez mais a multiplicidade que essa fragmentação acarreta 

não seria uma característica intrínseca ao Barroco? Mais ainda: 

essa busca constante pelo devir que todos vivenciam diuturna-

mente, carregada de tensões entre carne e espírito, desejo e quie-

tude, não é também um aspecto que estava presente no Barroco? 
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As mônadas de Leibniz, sempre se dobrando e redobrando sobre 

si mesmas, junto à constatação científica de que a estrutura 

microfísica e até mesmo atômica dos elementos, como os fractais 

(CALABRESE, 1987, p. 135-139)8, não nos remetem à estética bar-

roca? Por fim, a falta de certezas absolutas, característica maior de 

nossa época, não seria o principal elemento a nos aproximar do 

mundo barroco? 

Em João Cabral e Deleuze esse Barroco é detectado como 

um momento de crise, caótico, produzindo um desmoronamento 

do mundo, que vem a ser reconstruído sobre as ruínas deste 

mesmo mundo, mas sobre uma cena nova e relacionada a novos 

princípios, para deles extrair a potência e a glória. 

Na escrita cabralina, o Barroco representa uma tenta-

tiva de salvar a razão teológica e o homem. Ele atesta a crise do 

mundo moderno, com uma escritura reflexiva e crítica, trazendo 

o Barroco fora do seu suporte histórico para ser uma resposta ao 

tempo de hoje, num mundo caótico, da máquina e da técnica, 

porém com problemas sociais como a fome, a guerra, a mortali-

dade infantil e as epidemias que continuam a infligir a dor, sendo 

essa uma reação inevitável, questionando a ideia do progresso em 

sua essência ideológica e em suas representações. 

O que nos propusemos abordar neste trabalho, através das 

diversas leituras que empreendemos, foi estabelecer uma relação 

entre a obra Morte e vida severina – Auto de Natal Pernambucano 
e o Barroco ou Neobarroco, como nomeia Haroldo de Campos, em 

seu artigo “A obra de arte aberta” (1955) e Severo Sarduy (1972), 

buscando confluências que nos levaram a identificar e afirmar 

que há marcas, pegadas, imagens da poesia de tradição barroca 

8 Fractal – entende-se qualquer coisa cuja forma seja extremamente irregular, ex-
tremamente interrompida ou descontínua, seja qual for a escala em que examina-
mos. A presença dos fractais na nossa época contemporânea permite-nos definir 
como “neobarroca” também esse tipo de produção substancialmente cultural 
(CALABRESE, 1987, p. 135-139).
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na poética cabralina. No decorrer da nossa pesquisa, percebemos 

a frágil fronteira criada pelos historicistas, que separam as diver-

sas escolas literárias e delimitam o período da sua sobrevida, em 

relação aos séculos futuros. 

O Barroco rompe essas fronteiras chegando aos Séculos 

XX e XXI com fôlego de novidade, deixando de ser a estética de 

uma determinada época, para ser uma forma transitória que res-

surge em momentos caóticos, de crise, de confusão, de desordem, 

como uma arte atemporal, que se atualiza numa época que é um 

terreno fértil para essa arte do caos, da crise, da conturbação. 

Em Morte e vida severina detectamos o Barroco – que 

surge no Século XVII, época da Contrarreforma, do Absolutismo, 

do sujeito em constante crise diante das coisas do espírito e dos 

desejos da carne, atualizados no personagem título “Severino 

retirante”, que vive esse homem barroco moderno, que é nômade, 

em constante conflito entre a morte e a busca de sobrevivência. 

Assim como o homem barroco, o sujeito moderno está 

fragmentado, fluido, num redemoinho de várias identidades 

contraditórias e mal-resolvidas. Essa angústia marcada por uma 

sensação de sobrevivência e de tentar viver entre a identidade 

e a diferença, o passado e o presente, o interior e o exterior, 

alternando-se rumo à pluralidade dos sentidos que existe nos 

excessos. 

No olhar que lançamos sobre o nosso foco de estudo pro-

curamos enumerar o maior número de confluências barrocas que 

identificamos em Morte e vida severina. Assim, o duelo entre 

morte e vida, o corpo e a alma, a relação tempo e espaço, o herói, 

o labirinto, o sagrado e o profano, o trágico e o cômico, o ero-

tismo, a carnavalização, o banquete barroco, a territorialização e 

desterritorialização segundo Deleuze (1991), o perecível das coi-

sas, todas essas marcas tão recorrentes na arte barroca, alinhavam 



COLÓQUIO BARROCO IV124

o texto deste poema/peça escrito na sombra dos autos da tradição 

ibérica e do cancioneiro popular nordestino. 

Morte e vida severina traduz de forma concreta a poesia 

cabralina, que é imagem, que é mítica, poética, sempre flertando 

com a realidade, como um palco à espera do drama humano. O 

poema não se fecha no indivíduo, não se passa no seu interior, 

mas numa grande arena pública onde o homem, “os severinos” 

enfrentam com engenho e coragem o seu maior inimigo e desafio: 

a morte. 

Sem concessões, João Cabral quebra a tradição brasileira 

de uma poesia discursiva, romântica, parnasiana e rompe com 

os paradigmas formais poéticos em voga, lugar ideal para con-

fessionismos, sentimentalismos e testemunhos vãos. Sua poesia 

é um exercício de formas, significados, um trabalho de “enge-

nharia”, de uma matéria em construção. Explica a sua afinidade 

com a arquitetura e as artes plásticas. Justifica-se sua afinidade 

com os pintores surrealistas e cubistas, a Espanha que em mui-

tos aspectos, o fazia rever/reviver seu Nordeste, reacender sua 

pernambucanidade. 

João Cabral traz uma proposta agreste que se torna mais 

ácida pela questão da terra, do latifúndio, da exploração humana, 

que ela no seu estilo indireto e contido, mas certeiro, denuncia. 

Também paradoxalmente surrealista e barroca a um só tempo. 

Surrealista pela ousadia de suas metáforas desconcertantes e bar-

roca pelo seu discurso circular, labiríntico e retorcido. O Barroco 

é mesmo esta conjunção de estilos e influências, mistura de estra-

tos, como, de resto, toda a cultura ibero-americana. 

Dessa maneira, o nosso ensaio destacou esses aspectos 

barrocos na obra cabralina e acreditamos ter contribuído para 

reforçar os estudos já apresentados sobre o tema, enriquecendo 

e ampliando a sua fortuna crítica, para uma melhor compreen-

são de Morte e vida severina, inserida no universo do Barroco 
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ao abordarmos várias cenas do poema pintadas com as tintas do 

Barroco, quando João Cabral retrata essas imagens sublimes de 

um Nordeste mítico e real, que é cenário de seca, fome, violência 

e desolação, num registro solene de um realismo que transita do 

regional ao universal, do local ao global, privilegiado por uma 

força poética vigorosa ao mostrar uma realidade histórico-social 

que permanece miserável, devastada pelas intempéries da natu-

reza e pela ineficácia dos homens.
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SABORES E SABERES DA POESIA 
BARROCA DE JOSÉ DE ANCHIETA

Francisco Ivan da Silva1

“Ó que pão, ó que comida

ó que divino manjar

se nos dá no santo altar

           Cada dia!”

José de Anchieta (2000, p. 391)

Todos os brasileiros veneram e amam a memória do Padre 

José de Anchieta (1534-1597). Foi educado na disciplina 

jesuíta. É, portanto, um humanista formado desde a juventude 

na escola dos jesuítas. Sua poesia se refina em erudição; fenô-

meno próprio da literatura barroca desde sua origem peninsu-

lar. A erudição barroco/jesuíta de Anchieta é, pois, o “brilho” de 

sua Poesia e, sobretudo, o traje de toda sua expressão de lirismo 

e teatralidade. E brotam dele os primeiros versos líricos que se 

vão enraizar e fazer florescer toda a literatura/poesia brasileira. 

Sua Obra de escritor/poeta, mais que de catequista jesuíta, vai da 

poesia ao teatro; e sua prosa se realiza, plenamente, no gênero de 

cartas, sendo assim, o primeiro no cenário das letras brasileiras. 

O lirismo de sua poesia tem sabor e saber e como tal alcança até 

os dias de hoje fazendo poetas e críticos retomarem e redefinirem 

seu papel e lugar na literatura brasileira. Muitos críticos e poetas 

narram de maneira diferente e igual a sua história: Murilo Mendes, 

1 Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador e coor-
denador do Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-brasileira da UFRN. 
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Jorge de Lima, Menotti del Picchia, Mário Faustino, Haroldo de 

Campos... O poeta era mesmo um santo e morreu como tal. Sua 

imagem que muitos pintores pintaram e desenharam (boa ou 

ruim) se assemelha a ele mesmo e não são necessárias palavras 

para explicar. Há sempre em cada imagem sua, boa ou ruim, algo 

de sonho e fantasia. Na areia da praia ficou desenhada a sua ima-

gem mais famosa de escritor/poeta, a profissão para a qual estava 

predestinado: o poeta e ator que na areia da praia brinca de escre-

ver. Assim ficou flagrado o poeta no exercício de um rito humano 

bastante universal: escrever na areia da praia. De Beata Virgine 
Dei Matre Maria, esse longo poema em latim, Anchieta o escreveu 

na areia da praia. “Não ligou para os leitores; / Só a Virgem pôde 

ler”, afirma Murilo Mendes (1991, p. 25). Assim, vão-se as pala-

vras ao vento cumprindo com toda ligeireza e possibilidade de 

liberdade o destino do poema. O vento fará aí as vezes do ritmo 

imprimindo na memória as formas de inspiração religiosa e poé-

tica e tudo quanto venha de sua legenda e história. 

Do ritual na areia da praia ao rito ao pé do altar. Do 

Santíssimo Sacramento. Neste poema Anchieta declara seu gesto 

de amor; seu gesto de labor poético. A estrofe acima exposta, ceri-

monial e eucarística, sensual e diletante é o início de uma longa 

composição de José de Anchieta que se intitula: Do Santíssimo 
Sacramento. Este poema é composto de 46 quadras; os três 

primeiros versos de sete sílabas e o quarto de três sílabas; este 

rima com o primeiro verso da quadra que se segue. É um poema 

sacramental; poema que se considera como uma oração; oração 

eucarística, inspirada no dogma da eucaristia; da forma consubs-

tancial do pão material transformado no corpo divinal de Cristo. 

Poema de profunda beleza e expressão lírica:

Ó que pão, ó que comida
ó que divino manjar
se nos dá no santo altar
Cada dia! (ANCHIETA, 2000, p. 391)
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Poema de inspiração religiosa: O Sacramento Eucarístico 

instituído pelo próprio Cristo antes da crucificação. Este é o mis-

tério que alimenta e sustenta toda a fé dos católicos assegurada 

pelo dogma do Roma; e esta é a matéria do poema de Anchieta. 

Poesia pura para se apreciar e saborear. Sabor divinal, espiritual... 

Ó divino manjar... Joga o poeta com a analogia. Poesia verdadei-

ramente comida. O poema é o corpo da poesia; é o verbo encar-

nado. O poema é esse corpo onde se inscrevem todas as formas 

de expressão e onde os sentidos poéticos podem ser articulados. 

Poesia como oração diária, que se reza e se recita ou se lê. Parece, 

sim, uma peça solene, que deveria ser recitada em voz alta – lei-

tura em voz alta – por ocasião de uma cerimônia em honra do 

Santíssimo Sacramento. Talvez, ao pé de um altar foi que o poeta, 

naturalmente, familiarizado com o espetáculo teatral, comum em 

sua época e em seu meio, recitou esse poema que hoje ligamos à 

sua autoria, conforma rezam os historiadores e os autores mais 

eruditos. Sente-se, logo, o gosto barroco; o saboroso gosto barroco 

que se experimenta na densidade da linguagem poética, isto é, 

em suas articulações. O pão, significante do corpo eucarístico de 

Cristo, é tudo que se pode saborear como alimento outro mar-

cado no corpo do poema. Jogo da analogia tão natural na arte do 

Barroco; analogia que sustenta no jogo de suas metáforas todas as 

figuras essenciais da linguagem festiva e triunfante do Barroco. 

Em primeiro lugar se deve notar que esta forma de poema reli-

gioso é uma expressão bastante significante do jesuíta, José de 

Anchieta, que traz para a Colônia todo o diletantismo da cultura 

humanista europeia. Como letrado Anchieta carrega consigo 

uma erudição que só no humanismo dos jesuítas (em sua época) 

encontra parâmetro; Anchieta é fruto da Contrarreforma; depois, 

a realidade religiosa colonial brasileira, de um público reduzido, 

“iniciado” nos colégios dos jesuítas que se converte em leitor/

ouvinte dessa forma erudita de expressão poética. A densa com-

posição da poesia barroca bem como sua hibridização de natureza 
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genérica resume o que seus autores pensam (ou pensavam) do 

trabalho literário enquanto criação: uma tarefa erudita e elabo-

rada com refinamento, onde o autor exibe suas leituras e reper-

tório artístico ostentando agudeza e inteligência. Digo agudeza 

como inteligência a capacidade de exame e análise, construção 

e desconstrução dos símbolos culturais/religiosos em nível de 

poesia; portanto, nível de criação e recriação. O domínio da inte-

ligência é a luz que brilha da formação de suas metáforas como 

informação universal e mensagem poética que veicula o poema. 

A erudição do poema de acordo com a formação de Anchieta 

enquanto humanista é a forma de sua expressão mais refinada. 

O poeta como autor deve aí estampar sua erudição e sua técnica 

poética na capacidade de estabelecer relações e correspondên-

cias, demonstrando assim sua agudeza e inteligência.

No corpo do poema é que se articulam as coisas. Coisas 

que se encarnam no dogma e este fortalece sua encarnação como 

corpo vivo que alimenta a Igreja Católica. Não há maior espetá-

culo que a celebração desse dogma eucarístico nas terras colo-

niais. E não seria exagero afirmar que nessa relação de José de 

Anchieta (2000) com o Santíssimo Sacramento há um jogo car-

nal, erótico de transcriação, jogo esse velado por um rito ora-

cional. Anchieta escreve (um poema) e se deixa ver como quem 

reza para que o Poeta possa tramar sua arte literária e essa arte 

o canoniza como Poeta. E nisto, claro que é possível assinalar 

os traços determinantes de seu caráter no cenário colonial brasi-

leiro: como jesuíta, seu diletantismo, humanismo e barroquismo; 

e sua notória vocação para os temas e assuntos tanto religiosos 

quanto civis. Francamente, não saberia dizer qual caráter/perso-

nalidade escreve este belo poema, do Santíssimo Sacramento, 
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se o religioso, o poeta, ou o homem civil. Nota Maria Aparecida 

Ribeiro (1998, p. 36 )2: 

A volúpia barroca de preencher espaços e o gosto do 
Padre Mestre em exibir os conhecimentos literários 
e retóricos de seus alunos, resultaram numa inter-
minável exploração dos mais variados pormenores 
da vida de Anchieta. Desdobrando-os, repetindo-os, 
associando-os, os alunos do Colégio da Bahia esbo-
çaram várias imagens de Anchieta: apóstolo, missio-
nário, poeta, educador, fundador de cidades. Dentre 
elas, no entanto, como seria de esperar devido à 
razão da homenagem e ao espírito do Colégio, pre-
valece a do operador de maravilhas que o título do 
livro recorda nos epítetos de Orfeu e Taumaturgo.

Mas aqui, o rosto ou a imagem que queremos recuperar é 

a de Anchieta, Poeta. Um homem de profissão jesuíta e com pro-

funda vocação para a Poesia. Exerceu bem as duas coisas: a pro-

fissão religiosa e a vocação poética. Quem sabe não demoramos a 

venerá-lo no altar para vermos melhor nos livros de poesia, sem 

saber disso antes de sua canonização. Poeta de expressão barroca. 

A verdadeira imagem do Santo/Poeta, se realmente soubésse-

mos que fora, teríamos a chave do mistério religioso que envolve 

sua Poesia. Anchieta compreendeu o mistério eucarístico e quis 

exaltar esse mistério na forma sublime e erudita da linguagem de 

seu poema. Quis revelar esse mistério na forma de um poema e 

esse poema será eternamente poema, nunca mistério. Esse poema 

é de José de Anchieta e a partir dele o leitor poderá imaginar 

2 Introdução ao Orfeu Brasílico ou Exímio Harmosta do Mundo Elemental, O 
Venerável Padre José de Anchieta, Taumaturgo do Novo Mundo e Apóstolo do 
Brasil [...] Pelos Juniores do Recolhimento e estudantes de Humanidades Da 
Companhia de Jesus. Obra Enriquecida, Aperfeiçoada e Coordenada pelo R. P. 
Francisco de Almeida da mesma Companhia, Outrora Professor Privado dos 
mesmos estudantes no Colégio da Bahia. Edição fac-similada com introdução 
de Maria Aparecida Ribeiro no 450º aniversário da matrícula de Anchieta em 
Coimbra, 1998.
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muitas coisas. Vou transcrever para cá o poema de Anchieta e 

neste poema o leitor poderá ver revelado o mistério da palavra 

eucarística, verdadeiramente, comida:

Ó que pão, ó que comida
ó que divino manjar
se nos dá no santo altar
        cada dia!
Filho da Virgem Maria, 
que Deus-Padre cá mandou
e por nós na cruz passou
        crua morte, 
e para que nos conforte
se deixou no sacramento
para dar-nos, com aumento,
       sua graça,
esta divina fogaça
é manjar de lutadores
galardão de vencedores
      esforçados,
deleite de namorados,
que, co’o gosto deste pão,
deixam a deleitação
        transitória.
Quem quiser haver vitória
do falso contentamento,
goste deste sacramento
        divinal.
Este dá vida imortal,
este mata toda fome,
porque nele Deus e homem
          se contêm.
É fonte de todo bem,
da qual quem bem se embebeda
não tem medo da queda
          do pecado.
Ó que divino bocado,
que tem todos os sabores!
Vinde, pobres pecadores,
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         a comer!
Não tendes de que temer,
senão de vossos pecados.
Se forem bem confessados, 
          isso basta,
qu’esse manjar tudo gasta,
porque é fogo gastador,
que com seu divino ardor
         tudo abrasa.
É pão dos filhos de casa,
com que sempre se sustentam
e virtudes acrescentam
         de contino.
Todo al é desatino,
se não comer tal vianda
com que a alma sempre anda
          satisfeita.
Este manchar aproveita
para vícios arrancar
e virtudes arraigar
       nas entranhas.
Suas graças são tamanhas
que não se podem contar,
mas bem se podem gostar
         de quem ama.
Sua graça se derrama
nos devotos corações
e os enche de benções
        copiosas.
Ó entranhas piedosas
de vosso divino amor!
ó meu Deus e meu Senhor
            humanado!
Quem vos fez tão namorado
de quem tanto vos ofende?
Quem vos ata? Quem vos prende
       com tais nós?
Por caber dentro de nós
vos fazeis tão pequenino
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sem o vosso ser divino
        se mudar!
Para vosso amor plantar
dentro em nosso coração
achaste tal invenção
         de manjar,
em o qual nosso padar
acha gostos diferentes,
debaixo dos acidentes
        escondidos.
Uns são todos incendidos
do fogo do vosso amor;
outros, cheios de temor
           filial;
outros, c’o celestial
lume deste sacramento,
alcançam conhecimento
       de quem são;
outros sentem compaixão
de seu Deus, que tantas dores,
por nos dar estes sabores,
         quis sofrer,
e desejam de morrer
por amor de ser amado,
vivendo sem ter cuidado
         desta vida.
Quem viu nunca tal comida,
que é sumo e todo bem?
Ai de nós! Quê nos detém?
       Quê buscamos?
Como nãos nos enfrascamos
nos deleites deste pão,
com que nosso coração
        tem fartura?
Se buscamos formosura,
nele está toda metida;
se queremos achar vida,
        esta é.
Aqui se refina a fé,
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pois debaixo do que vemos,
estar Deus e homem cremos,
         sem mudança.
Acrescenta-se a esperança,
pois na terra nos é dado
quanto nos céus guardado
         nos está.
A caridade, que lá
há de ser perfeiçoada,
deste pão é confirmada
       em pureza.
Dele nasce a fortaleza,
ele dá perseverança,
 pão de bem-aventurança, 
          pão de glória,
deixado para a memória
da morte do Redentor,
testemunho de seu amor
           verdadeiro.
Ó mansíssimo cordeiro,
ó menino de Belém, 
ó Iesu, todo meu bem,
          meu amor,
meu esposo, meu senhor,
meu amigo, meu irmão,
centro de meu coração, 
           Deus e pai!
Pois com entranhas de mãe
quereis de mim ser comido,
roubai todo meu sentido
        para vós!
Prendei-me com fortes nós,
Iesu, filho de Deus vivo,
pois que sou vosso cativo,
         que comprastes
co’o sangue, que derramastes,
com a vida, que perdestes,
com a morte, que quisestes
          padecer!
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Morra eu, por que viver
vós possais dentro de mi.
ganhai-me pois me perdi
        em amar-me.
Pois que para incorporar-me
e mudar-me em vós de todo,
com um tão divino modo
       me mudais,
quando na minh’alma entrais
e dela fazeis sacrário
de vós mesmo, e relicário
       que vos guarda,
enquanto a presença tarda
do vosso divino rosto,
o sab’roso e doce gosto
        deste pão
seja minha refeição
e todo meu apetite,
seja gracioso convite
      de minha alma,
ar fresco de minha calma,
fogo de minha friesa,
fonte viva de limpeza,
         doce beijo
mitigador do desejo
com que a vós suspiro e gemo,
esperança do que temo
          de perder.
pois não vivo sem comer,
coma-vos, em vós vivendo,
viva a vós, a vós comendo,
         doce amor!
Comendo de tal penhor,
nele tenha minha parte
e depois, de vós me farte
            com vos ver!
Amém. (ANCHIETA, 2000, p. 391-397)
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Quanto hedonismo e prazer! Que diletante entrega de 

namorado! E acima de tudo está o humano onde evaporam os sen-

tidos, onde corre o sangue banhando a alma de quem ama. Diria: 

Anchieta aqui é um místico que goza no comércio da religião e 

do saber. A vida nele ferve com o fervor febril do Catolicismo; 

ferve e se agita, negando-se e afirmando-se, vivendo e morrendo. 

Como místico sabe o segredo do mistério eucarístico porque esse 

segredo se revela na proporção de seu amor eucarístico; amor que 

sente o morrer já como renúncia do viver. E deseja com fervor:

Morra eu, por que viver
vós possais dentro de mi.
ganhai-me pois me perdi
        em amar-me. (ANCHIETA, 2000, p. 396)

Poema/oração. Oração carregada de poesia. Poesia carre-

gada de oração. Quem reza? Que linha separa o poeta que escreve 

do religioso que reza? O poema de Anchieta resulta tão novo em 

sua forma de oração quanto na forma de sua expressão poética. 

Poesia suave e fácil, ainda que, carregada de erudição; erudi-

ção que comporta toda doutrina e liturgia do dogma eucarístico. 

Poema carregado de intenção religiosa, porém, motivado por uma 

intenção lírica; trabalho com a língua, com as palavras da língua; 

trabalho de invenção poética. E só a Poesia, em linguagem velada 

e arrebatada, toca o ser de quem ama; em seu desejo de “comida”, 

em sua oração diante do pão sacramentado, em sua oração ou 

poema, Anchieta reparte-se todo em estrofes poéticas e encontra 

alento por detrás delas. A poesia é a mais profunda expressão dos 

sentidos. Assim, o encontramos em sua doce volúpia religiosa, 

envolto em uma atmosfera ardente que desnuda as metáforas e 

palavras do poema. O gosto do pão eucarístico se mescla ao gosto 

carnal, humano. Reveste a oração de emoção poética com sen-

sual transparência da beleza. Desdobra-se o poema sobre o amor 

e o desejo humano, de todos os homens para compartilhar seus 



COLÓQUIO BARROCO IV138

anseios, suas paixões e prazeres com o intenso mistério da pai-

xão de Cristo crucificado e sacramentado. Como jesuíta Anchieta 

conhece a doutrina do Sacramento da Eucarística, sabe tudo do 

Sacramento da Eucaristia, mistério e dogma que sustenta a fé e 

a razão do Catolicismo. Tal é a doutrina da Igreja; tal é a expres-

são significante do poema. E isto é tudo na cultura dogmática 

seiscentista, onde os símbolos do catolicismo foram tão poetiza-

dos quanto as outras coisas da natureza e da cultura. Mas como 

poeta o jesuíta catequista não pode viver o dogma em seu simples 

sentimentalismo. Anchieta com inteligência quer que seu poema 

signifique mais; que deixe de ser uma simples presença real e se 

converta em um corpo de expressão poética; que represente algo 

no universo da criação artística e poética, pois, antes de ser um 

religioso professo, ele é um letrado, um humanista; pode dizer 

com toda volúpia humana e entusiasmo espiritual: 

enquanto a presença tarda
do vosso divino rosto,
o sab’roso e doce gosto
        deste pão
seja minha refeição
e todo meu apetite,
seja gracioso convite
      de minha alma, (ANCHIETA, 2000, p. 396)

Exigência que parece ser uma necessidade do homem 

letrado; exigência do Poeta de formação humanista que consiste 

em querer expressar a beleza com diletante compreensão. Pão, 

comida, manjar, tudo é objeto de um procedimento poético arti-

ficioso que transforma essa matéria em sugestivas imagens ou 

metáforas ante nossos sentidos em toda sua realidade. José de 

Anchieta pode rezar em verso. Não sente temor de profanar o 

sacrário e o mistério de Deus humanado e sacramentado, mesmo 

reduzindo à prosa o seu discurso ou oração para conquistar ple-

namente o amor de quem está enamorado: 
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meu esposo, meu senhor,
meu amigo, meu irmão,
centro de meu coração, 
           Deus e pai!
Pois com entranhas de mãe
quereis de mim ser comido,
roubai todo meu sentido
        para vós!
Prendei-me com fortes nós,
Iesu, filho de Deus vivo,
pois que sou vosso cativo,
         que comprastes (ANCHIETA, 2000, p. 395)

No tremor carnal, Anchieta sente sempre o desejo espi-

ritual, o apetite da inteligência poética. O pão que alimenta o 

desejo de Anchieta, carnal alimento espiritual, se apresenta 

tanto mais como matéria poética e ele goza com todos os sabe-

res e sabores que consagram esse pão como divino manjar; ele 

pretende deixar-se consumir e abraçar profundo a morte. Através 

do amor o poeta apalpa, voluptuosamente, a morte. Utopia bar-

roca: inacabado fluir da morte; eterno desejo de morrer... Sabe-se 

quanto José de Anchieta está, perfeitamente, envolvido por uma 

tradição literária bem conhecida – a poesia medieval e o huma-

nismo. Está bem enquadrado em um cenário estético, com pro-

cedimentos, claramente, conhecidos como Barroco. Anchieta é 

um poeta de suma importância no transplante do barroco para o 

Brasil. Esse transplante ou essa “transição” se encontra em sua 

Poesia mesma. Mas, é claro, sim, há que se esperar Gregório de 

Matos, no Século XVII, para se falar com certa propriedade de 

poesias barroca nas terras do Brasil. José de Anchieta chegou ao 

Brasil acompanhado de outros missionários, em 1553, e vem com 

missão eclesiástica: catequisar o selvagem no processo de coloni-

zação. Mas, é preciso notar, ele é um homem de formação huma-

nista e seu labor literário já estava iniciado desde seus anos de 

noviciado na Companhia de Jesus. E como poeta que era já se faz 
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notar seu assombro provocado pelo encontro com a natureza bra-

sileira. Aqui chegou bem jovem, aos 19 anos, e, portanto, recebeu 

toda influência do meio ambiente (selvagem) e amadureceu como 

poeta dentro do clima da Colônia, onde viveu desde o tempo de 

sua juventude até morrer; desempenhou cargos importantes e 

escreveu toda sua Obra.

Do Santíssimo Sacramento é um dos grandes poemas de 

Anchieta dentro do âmbito da poesia barroca peninsular/colo-

nial. Poema antológico, por excelência. A abundância desse tipo 

de poema oracional, litúrgico, eucarístico, faz ver uma produção 

poética contínua e constante dessa temática entre os autores bar-

rocos. Trata-se de poemas inspirados não apenas entre os conhe-

cedores do ofício religioso/católico, mas, principalmente, entre os 

conhecedores do refinado trabalho de erudição poética. Foi uma 

temática bastante cultivada entre os autores barrocos do final do 

Século XVI e ao longo dos seiscentos. E proliferam os louvores, 

as loas, os versos etc., em homenagem ao Santíssimo Sacramento; 

será emblema da poesia barroca. O Santíssimo Sacramento figura 

em toda tradição da poesia barroca. Tradição de poesia que é uma 

só na Península (Portugal/Espanha) e na Colônia; melhor: a poe-

sia que praticava José de Anchieta era uma só em todo o mundo 

hispânico. Uma poesia culta, erudita e refinada. O que é, então, 

esse símbolo sacramental, senão palavras escritas com profunda 

inteligência criativa? Inteligência que capacita o discurso poé-

tico a sustentar tudo o que pode significar o poema como tal. 

Neste sentido, o Santíssimo Sacramento passa a ser um signo/

referente digno de ser poetizado em linguagem poética mais refi-

nada. Um exemplo concreto se mostra, claramente, nesta estrofe 

de Anchieta como um trabalho de refinamento, analogia e inven-

ção poética:



COLÓQUIO BARROCO IV 141

Aqui se refina a fé,
pois debaixo do que vemos,
estar Deus e homem cremos,
sem mudança. (ANCHIETA, 2000, p. 394)

É possível dizer que a Poesia de José de Anchieta, em 

tempo e espaço, aqui e na Península, hoje e desde sua origem, 

faz parte de uma grande tradição áurea hispânica, em que os poe-

tas inauguraram, conscientemente, uma linguagem lírica, mar-

cada por uma cultura barroca. E Anchieta caminha dentro dessa 

tradição com pleno direito, por ser o poeta que transplanta essa 

cultura para o Brasil. Creio que Anchieta é o poeta mais impor-

tante no transplante da cultura humanista/barroca para o Brasil, 

cultura essa desenvolvida na Península e, portanto, uma cultura 

que alimenta e irriga toda uma tradição poética constante. Mas a 

importância de José de Anchieta não se deve apenas ao fato de 

ter ele transplantado para a Colônia a cultura humanista/barroca; 

e, sim, em sua poesia mesma que não se prende a fronteiras e 

limites de tempo. Sua Poesia vive na liberdade de sua linguagem 

frente ao processo criativo do Poeta que é e escreve assim:

Quem viu nunca tal comida,
que é sumo e todo bem?
Ai de nós! Quê nos detém?
       Quê buscamos?
Como nãos nos enfrascamos
nos deleites deste pão,
com que nosso coração
        tem fartura? (ANCHIETA, 2000, p. 394)

Ao lermos este poema de José de Anchieta – do Santíssimo 
Sacramento – é como se o estivéssemos lendo ao longo de todo 

o tempo em que transcorreu o momento em que foi escrito até 

nossos dias. É como se estivéssemos participando do ritual de 

sua criação. Ao lermos este poema, parece, estarmos provando 

da comida, das delícias e dos manjares que o Poeta nos deixou 
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expostos em uma mesa de leitura. Mesa eucarística? Talvez por 

isso seja necessário celebrar e prestar culto à Poesia. Nela se 

acham muitas delícias e sabores, podemos até não estarmos de 

acordo com o gosto do autor/poeta. Assim mesmo o poema de 

Anchieta conserva o prazer sagrado da leitura para quem deseja 

encontrar o saber que conforta a inteligência. Dai-nos, Anchieta, 

o saber poético. Amém!
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EL BARROQUISMO DE DON QUIJOTE

Gerardo Andrés Godoy Fajardo1

1 EL BARROCO IBÉRICO

“Altas llamas devoran los libros islámicos, religión y 

poesía, filosofía y ciencia, ejemplares únicos que guar-

daban la palabra de una cultura que ha regado estas 

tierras y en ellas ha florecido”.

Eduardo Galeano (1988).

El subtítulo arriba es prácticamente redundante, pues la 

península ibérica fue, sino la cuna, la habitación más aco-

gedora de la cultura barroca, aquel primer hogar donde la identi-

dad puede buscar sus raíces sin miedo del olvido (SANT’ANNA, 

2000)2. No obstante, como lo barroco se encuentra por otras lati-

tudes de la cultura europea del Siglo XVI y sobre todo por las 

venas de lo iberoamericano, quizás valga la pena autoafirmar lo 

evidente, pues al final de cuentas comenzamos a hablar de un 

concepto que se nos escapa en un interminable juego de imáge-

nes que no se dejan atrapar (WELLER, 1962)3.

1 Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador e mem-
bro do Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispana-brasileira.

2 Según Sant’Anna (2000) la palabra barroco es portuguesa, pues proviene de 
“Baroquia”, que era un lugar de la India que estaba bajo influencia lusitana y 
donde se cultivaba una perla con un extraño e irregular formato oval.

3 Weller, en los años sesenta, gracias a una amplia bibliografía consigue distinguir 
algunos matices que podrían definir lo barroco en la literatura, pero él mismo 
reconoce la dificultad de su tarea, que aquí realizamos con cautela buscando 
establecer lo nuestro.
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La esencia barroca de lo ibérico tiene su raíz en una tene-

brosa teocracia de orientación apostólica románica, que acabó con 

la pluralidad religiosa que los árabes mantuvieron durante siete 

siglos. De hecho, la intolerancia ibero-católica además de acabar 

con lo musulmán, expulsa a la cultura judía de sus entrañas y 

se encierra en su propio mundo medieval frente a una supuesta 

amenaza nórdica, que vivenciaba profundos cambios culturales 

gracias a la Reforma protestante (GALEANO, 1988)4. Dentro de 

ese contexto, el mundo de aquella época era profundamente reli-

gioso y aunque la Reforma tiende a separar poderes, la influencia 

de una interpretación de lo humano por medio de un entendi-

miento de lo divino, seguirá construyendo y organizando las cul-

turas europeas por un largo periodo. Por lo mismo, la Europa de 

aquella época queda dividida en reinos que siguen el orden Papal 

hacia el sur del continente y otros que lo niegan y que se locali-

zan en el norte. De por medio, hubo muchos pueblos que sufrie-

ron un largo periodo de indefinición y con ello guerras religiosas 

que la historia debe recuperar de la memoria para lavar sus pági-

nas del absurdo. En muchos territorios se permitió la pluralidad 

religiosa y, por lo mismo, el desarrollo de la política, la economía 

y de las ciencias, mientras en otros se dejó caer un manto de oscu-

ridad teocrática que mantuvo un modelo de tela de araña que se 

quedó observando el desarrollo ajeno. Desde ese segundo lugar se 

mantuvo la cultura ibérica, que a partir de la mitad del Siglo XX 

se incorpora a un nuevo orden económico y cultural en Europa, 

que aunque más unificada todavía mantiene grandes diferencias 

regionales entre los países centrales y los periféricos.

Gracias a ese resumen histórico, entendemos que la lla-

mada cultura de la Contrarreforma encerró al mundo ibérico en 

4 Galeano (1988) describe, como un cronista de la historia, esa formación cultural 
ibérica. En el epígrafe nos habla desde el año de 1499, en la ciudad árabe de 
Granada y se pregunta: ¿Quiénes son españoles?
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un peculiar quehacer barroco, que, aunque muy retrógrado en lo 

político y científico, acabó dando saltos acrobáticos en el mundo 

de las artes. De hecho, el llamado Siglo de Oro de la cultura 

española es un bello ejemplo de cómo el ser humano consigue 

transcender su existencia más allá de las contingencias, pero, al 

mismo tiempo, demuestra la estrecha relación que existe entre 

los sucesos históricos y el desarrollo del arte (FUENTES, 2001; 

HAUSER, 2003; WEBER, 2008; LARRAÍN, 1996)5.

No cabe duda que una de las marcas del barroco ibérico 

– y de allí también el barroco iberoamericano – es el arte sacro, 

que el mundo protestante extirpa de raíz, pues en sus templos 

no habrá más vírgenes adornadas (mucho menos vírgenes mes-

tizas, indígenas o africanas como sucede en Nuestra América) 

(MARTÍN, 1970)6, tampoco hay santos ni angelitos, ni ningún 

tipo de imagen o adorno. Entendemos que por detrás de toda esa 

estética religiosa se desarrolla un ser barroco propio de lo nues-
tro, que parece estar más vivo en Iberoamérica que en su matriz 

europea (LEZAMA LIMA, 1993)7. Nos referimos a prácticas cul-

turales que abarcan los matices de la lengua, el campo del ero-

tismo, la culinaria y la propia creación literaria, que son temas y 

problemas que abordamos en la novela de Cervantes Don Quijote 
de la Mancha buscando definir y discutir la esencia de lo barroco 

en esa obra cumbre de la literatura hispánica.

5 Aquí trabajamos Fuentes (2001) y Hauser (2003) para entender el contexto histó-
rico del Siglo de Oro, Weber (2008) para trazar paralelismo con la ética protestan-
te y Larraín (1996) para establecer un puente entre ese pasado cultural con una 
actualidad iberoamericana.

6 El concepto de Nuestra América se lo debemos a José Martí (1970) y nos ayuda a 
distinguir lo nuestro de la América sajona y protestante.

7 El cubano Lezama Lima (1993) defiende la tesis de lo barroco como lo nuestro 
estudiando, por ejemplo, el arte religioso en Potosí, actual Bolivia, y en Minas 
Gerais, Brasil.
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2 LA LENGUA DEL BARROCO

–No más refranes Sancho –dijo don Quijote–, pues 
cualquiera de los que has dicho basta para dar 
entender tu pensamiento; y muchas veces te he 
aconsejado que no seas tan pródigo de refranes, y 
que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme 
que es predicar en desierto, y castígame mi madre, y 
yo trómpogelas8.
Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha 
(CERVANTES, 2004, p. 1063)

Gracias a un ejercicio de especulación linguística y cul-

tural, podríamos decir que el castellano y sus lenguas hermanas 

son una expresión de lo barroco, pues se extienden más allá de lo 

necesario como enredaderas sobre la parra ajena. De hecho, son 

lenguas que se hablan casi gritando o medio que cantando, donde 

muchas veces los interlocutores chocan sus palabras o atropellan 

sus frases acudiendo a un toquecillo con la mano cuando el argu-

mento se hace escaso. Así tanto el hablante como su verbo son 

medio exagerados o como si el silencio les incomodara. Tal vez 

así haya sido desde que el latín se fue retirando del palco sin 

despedirse del público, pero observando el final de la obra por 

detrás de la cortina. Dentro de ese contexto, entendemos que el 

castellano es la lengua del eterno detalle donde, por ejemplo, 

nuestros nombres se extienden como laberintos retóricos como si 

buscaran una nobleza perdida. Nos sobran los tiempos verbales 

y las preposiciones al punto que para explicar el funcionamiento 

de un objeto casi que duplicamos las líneas de otras lenguas que 

van directo al grano.

8 Gracias a las notas de Francisco Rico, en la edición conmemorativa, entendemos 
que trómpogelas es un refrán que significa “se ven los defectos ajenos, pero no 
los propios”.
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Desde una perspectiva más académica, sabemos que 

las lenguas neolatinas son prácticamente contemporáneas a la 

Contrarreforma, pues en aquella época dialectos como el español 

se consolidan como lenguas del poder, mientras el dominio ecle-

siástico no pierde las riendas del orden político haciendo sentir 

su influencia desde Roma. En la España del barroco se publica la 

Gramática de Nebrija, que servirá como referencia normalizadora, 

también se llevan a cabo las bodas de los Reyes Católicos que uni-

fican el territorio, pero encierran al mundo ibérico y sus colonias 

en las brumas de la Inquisición. De forma paralela, algunas regio-

nes de Europa también recibirán esa cultura barroca, pues pasan 

a estar bajo el dominio directo de España o captan la influencia 

de su Imperio (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1994; FUENTES, 2001; 

GALEANO, 1988)9.

Como todas las lenguas, el castellano se fue tejiendo a los 

largo de los siglos, cogiendo hilos de diferentes lenguas y cul-

turas hasta conseguir su propia forma que nunca ha sido única 

ni sólida, pero que ha tenido sus grandes momentos, verdaderas 

cumbres que podemos admirar desde las distancias más lejanas 

hacia los tiempos más remotos. Allí donde la lengua queda gra-

bada en la palabra escrita con una inmanencia que es capaz de 

mirarse a sí misma y auto reconocerse como modelo de lo que es. 

Dentro de ese contexto, el llamado Siglo de Oro supo decirnos eso 

a todos los hablantes de español a través de su literatura donde la 

figura de Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha 

se destacan. Asimismo, todo hablante de español ha escuchado y 

tal vez haya repetido que habla “la lengua de Cervantes” (2004), 

como si el Quijote hubiera inventado la lengua o sin esa obra 

nos quedaríamos huérfanos de una identidad linguística. Quizás 

sea un exagero retórico o un brochazo del barroco, pero lo cierto 

9 Sobre la Historia de España trabajamos con García de Cortázar (1994), Fuentes 
(2001) y Galeano (1988).
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es que al lanzarse a leer el Quijote, esa obra de 1106 páginas, el 

lector realiza una verdadera aventura idiomática, no sólo por la 

cantidad de páginas sino también por lo que significa meterse a 

una lengua llana y transparente (ROJO, 2004)10.

Aunque debemos reconocer que al leer un texto escrito 

hace poco más de cuatrocientos años, principalmente si cogemos 

una edición que busque ser más fidedigna, tendremos dificultad 

con el vocabulario, con algunas construcciones sintácticas y qui-

zás con algunas situaciones representadas que ya no pertenecen a 

nuestros códigos culturales. Sin embargo, el Quijote supera cual-

quier obstáculo al lector, pues no trae las trampas retóricas típicas 

de otros autores contemporáneos a Cervantes ni de otros genios 

posteriores, que para conseguir una plaza entre los grandes han 

desafiado la capacidad de fruición del lector. Al contrario, el 

Quijote es una obra para todas las edades y lo ha sido para todas 

las épocas, pues se abre llana al lector primario y se hace cada vez 

más barroca para el lector exigente. Eso se debe, en gran medida, 

a que es la primera gran obra transparente de su género en lo que 

se refiere a la representación de los personajes, pues a diferencia 

de la épica que hace hablar como dioses a sus personajes (como 

si los dioses hablaran), Cervantes trae los acentos de la gente. En 

foco, el habla popular y analfabeta de Sancho Panza en contrapar-

tida a la lengua afectada de Don Quijote por sus lecturas de cabal-

lería; el primero con sus refranes, inocencia y picardía sorprende 

por su espontaneidad y chispa, el segundo con su alucinación 

libresca acaba creando un mundo paródico que coloca en jaque la 

verdad de la propia retórica. En realidad, como vemos en el epí-

grafe arriba, que pertenece al Capítulo LXVI de la Segunda Parte, 

don Quijote, como siempre, condena los refranes de Sancho, pero 

10 En la edición que utilizamos, que es la del IV Centenario, aprovechamos el texto 
de Guillermo Rojo (2004) para escribir estos párrafos sobre los flujos idiomáticos 
del Quijote.
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también los usa pues, a lo largo de la novela, ha sido influen-

ciado por su interlocutor. En la tradición épica, donde los buenos 

son buenos y los malos son nada más que malos, la voz de los 

personajes suena como una locución de un computador, pues de 

tan idealizada termina siendo plana. En la épica, el héroe sufre 

dificultades pero nunca tambalea su ideología, puede incluso ser 

derrotado pero sus valores permanecen intactos. La verdad le 

pertenece y es eso lo que importa, por eso no habla como la gente 

común. En el Quijote, desde un nuevo lugar para las narrativas, 

cada personaje tiene su forma de hablar, ya que cada uno de ellos 

tiene su lugar social e histórico, por lo mismo parecen andar por 

una cuerda floja donde la verdad es chicoteada por nuevas voces 

que se cruzan, no sólo gracias a fuerzas externas que se incorpo-

ran sino también por flujos internos que no han finalizado sus 

paradigmas. A partir de esa perspectiva, en el mundo barroco del 

Quijote la verdad nunca más será única ni pura ni desnuda, sino 

múltiple, confusa y resbalosa. Por lo mismo, como vimos arriba, 

el acento de Sancho y su pensamiento serán afectados por los de 

Don Quijote y lo mismo le sucederá al hidalgo hacia el final de 

la novela, como si la pareja representara un oxímoron narrativo 

(LUKÁCS, 2006; BEZERRA, 2005; BAKHTIN, 2002b)11.

De forma paralela, el barroquismo en el Quijote se realiza a 

cada línea en que la novela va dibujando su historia, como en un 

caleidoscopio que une sus cristales para conseguir en el detalle al 

ápice de la totalidad. Eso sucede desde la primera página cuando 

el narrador nos coloca en un lugar que podría ser determinado, 

pero que se nos construye como indeterminado gracias a la pro-

pia realización artística. Observemos:

11 Lukács (2006) traza la línea histórica que divide la tradición épica de la noveles-
ca creada por Cervantes; la relación dialógica (como cruce ideológico de voces) 
entre Sancho y Don Quijote es trabajada por Bezerra (2005) que traduce y aplica 
las tesis desarrolladas por Bakhtin (2002).
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más 
vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos 
y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún 
palomino de añadidura los domingos, consumían 
las tres partes de su hacienda. El resto de ella con-
cluían sayo de velarte, calzas de velludo para las 
fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días 
de entresemana se honraba con su vellorí de lo más 
fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 
cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y 
un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín 
como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro 
hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión 
recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madru-
gador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el 
sobrenombre de ‘Quijada’, o ‘Quesada’, que en esto 
hay alguna diferencia en los autores que de este caso 
escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja 
entender que se llamaba ‘Quijana’. Pero esto importa 
poco a nuestro cuento: basta que en la narración de 
él no se salga un punto de la verdad (CERVANTES, 
2004, p. 27).

En el arte la verdad no existe, tampoco podríamos decir 

que existe en el mundo – digamos – palpable, pues lo que hay son 

las visiones de lo existente. En el mundo teocrático de Cervantes 

(quizás un poquito comparable a la peor dictadura que haya-

mos conocido durante la Guerra Fría) la verdad estaba del lado 

de quien la podía pronunciar y así no podía haber otras voces. 

Entonces, por ejemplo, si para los señores del poder eclesiástico 

había brujas, éstas estaban en algún lugar y debían ser halladas 

y quemadas vivas. La genialidad de Cervantes comienza, exacta-

mente, en conseguir hacer lo suyo sin que lo hicieran pedazos en 

las mazmorras, y aunque haya estado en la cárcel fuera y dentro 
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de España, y haya sufrido necesidades y tormentos, hizo valer su 

pluma (HAUSER, 2003; RIQUER, 2004)12. Esto lo hace al crear un 

no lugar a partir de un espacio efectivo, en otras palabras, lleva 

a cabo una carnavalización del espacio, pues al decir “no quiero 

acordarme” establece un discurso paródico de irrelevancia con lo 

descrito, pero al mismo tiempo de atracción y de seducción. Con 

ello, reconstruye tanto la épica como otros discursos serios, que 

a toda costa persiguen una verdad. Cervantes crea un antihéroe 

épico, que aunque quiere ser como sus modelos no lo será por más 

que lo intente. Don Quijote sabe de su fatalidad y por lo mismo se 

autodenomina comoEl caballero de la triste figura. Hacia el final 

de la obra, es como si supiera o tuviera el dominio de su propio 

disfraz y con él de su mundo libresco e irreal, pues en el fondo él 

sabe que no es joven, ni rico, ni fuerte, tampoco apuesto como un 

héroe de caballería, sino un anciano de su época (con cincuenta 

años), pobretón y raquítico. Por lo mismo, él pasa a representar lo 
quijotesco: un símbolo de un idealismo puro y transparente, pero 

al mismo tiempo descabellado e irracional (BAKHTIN, 2002a)13.

Otro elemento importante del barroco, en ese primer 

recorte de la obra, es la alusión a las comidas de don Quijote 

que comentaremos más abajo. Por ahora nos fijamos en como 

el narrador se refiere al apellido del principal personaje de la 

novela, que llama de “Quijada”, o “Quesada”, o “Quijana”. Cabe 

destacar que no es él quien deja la duda sobre el verdadero sobre-
nombre del personaje central de la novela, sino los otros autores 

de la historia. Desde esa perspectiva, observamos que se crea un 

movimiento circular de las palabras y de la argumentación donde 

la verdad entra en un espiral, como las rejas de la época que 

12 Sobre la vida de Cervantes trabajamos con los textos de Hauser (2003) y de Riquer 
(2004).

13 Esa dualidad en la obra la vemos gracias a las teses de Bakhtin (2002) sobre lo 
carnavalesco en la literatura.
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son adornadas con detalles en formas de ganchos (HATZFELD, 

1988)14. De hecho, el detalle en forma de remolinito es típico del 

arte barroco, que podemos observar tanto en las imágenes sacras 

como en un mueble de la época. Entendemos que lo que se busca 

en esos detalles es cerrar en sí misma la idea, como si se buscara el 

eje de un motor que necesita ir y volver para seguir funcionando. 

En otras palabras, es un juego de la argumentación que, sumando 

a lo paródico, va construyendo un sin número de imágenes y de 

sentidos. La idea es también producir un eco argumentativo que 

se acerca a la fragilidad del habla cotidiana, donde los nombres 

no se recuerdan bien y la palabra parece luchar con la memoria. 

Impresionante es que pese a lo subjetivo de lo narrado se espera, 

como lo leemos en la última línea de la cita, que “no se salga un 

punto de la verdad”.

3 LA PICTÓRICA DEL BARROCO

“Leemos. Somos leídos. Vemos. Somos vistos”.

Carlos Fuentes (2002).

La verdad en el Quijote es uno de los ejes de la historia, 

pues – como mucha gente sabe –, el personaje principal (un escu-

álido señor que bordea la pobreza como la mayoría de sus con-

temporáneos hispánicos que no disfrutaron la riqueza colonial) 

lee y relee libros de caballería. Se trata de novelas y poemas épi-

cos más fantasiosos que reales, que narran las hazañas de héroes 

que luchan por el amor casto de una doncella, por ayudar a los 

pobres y desvalidos, contra los pueblos no católicos u otros valo-

res inmanentes al género. Ese lector empedernido, de tanto devo-

rar esa literatura acaba corporificando sus valores y decide tomar 

las riendas de su raquítico caballo, vestir una armadura añeja y 

14 La forma de la reja en espiral para explicar lo barroco la desarrolla Hatzfeld 
(1988).
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llena de polvo que había en el sótano, y salir por el mundo man-

chego a cumplir su labor de caballero andante. En otras palabras, 

es un señor chiflado, pues ese mundo literario no compete con 

la realidad de la Mancha, por lo mismo para don Quijote: “Los 

molinos son gigantes; las ventas, castillos; las bacías, yelmos; las 

aldeanas, princesas; las prostitutas, doncellas; el piño de carne-

ros, reluciente escuadrón de caballería” (EYZAGUIRRE, 1969, p. 

90). Ahora bien, sorprende que en su alucinación libresca acabe 

engatusando a un trabajador del poblado, que lo acompañará en 

sus aventuras que serán tan reales como literarias. La carnada 

para seducir al analfabeto Sancho Panza es que obtendrá un reino 

si se transforma en su escudero.

Esa inverosímil historia, a lo largo de cuatro siglos, se ha 

transformado en una de las verdades literarias más creíbles de la 

historia occidental, pues si no fuera por ella no existiría lo quijo-
tesco, que quiere decir idealista, soñador, ingenuo, absurdo, ridí-

culo, chambón. En otras palabras, gracias a la obra de Cervantes 

podemos expresar una realidad posible de lo humano que sin ella 

sería más difícil de configurar. Lo mismo ha sucedido con otros 

legados literarios donde, por ejemplo, lo sádico y lo kafkiano nos 

han servido para sacar a flote una sexualidad transgresora y la 

angustia frente a una existencia absurda. Tal vez es allí donde 

radique el valor de la verdad literaria: en una capacidad mítica de 

reflejar los sentimientos más profundos de lo humano. Entonces 

el texto ficcional se hace más relevante que cualquier realidad 

concreta, pues los seres humanos nos movemos por valores y 

creencias, que posibilitan y realizan el mundo factual (VARGAS 

LLOSA, 2004a)15. Quizás por lo mismo existan más monumen-

tos, calles, restaurantes, esculturas y pinturas que aluden a don 

Quijote, que a personajes históricos que tuvieron relevancia 

15 En el ensayo La verdad de las mentiras, Vargas Llosa (2004a) trabaja esas ideas 
rescatando el valor de la literatura para las culturas.
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para la construcción sociopolítica de España y de occidente. De 

hecho, esos personajes literarios han sido y seguirán siendo más 

populares que muchos reyes de carne y hueso, mucho más que 

cientos de políticos y dictadores que han intentado de todo para 

alterar el rumbo de las cosas, pero que se han hecho polvo para 

las páginas de la historia. Incluso podríamos preguntarnos ¿Qué 

sería del mundo hispánico sin Cervantes y su genial don Quijote? 

Tal vez quedaría como un cuerpo mutilado, que estaría vivo pero 

le faltaría una parte, pues la realidad necesita de la fantasía sino 

se muere de desolación.

Pero al final ¿cómo se construye la pictórica barroca del 

Quijote donde la verdad es relativizada? Para ayudarnos recorre-

mos a la pintura de Diego Velázquez, que fue pintor de la corte 

española durante el Siglo de Oro. En foco el lienzo Las Meninas, 

que es una de las pinturas más geniales del arte occidental, pues, 

además de no llevar a cabo una pintura convencional de la fami-

lia imperial, crea un no lugar del acto de retratar (FOUCAULT, 

2007; HATZFELD, 1988; FUENTES, 2001; 2002)16. Es un lienzo 

complejo, pues al lado izquierdo de la pintura, en un segundo 

plano de la luz más acentuada, está el propio Velázquez que hace 

un autorretrato dentro de la obra, allí ¡el pintor se pinta pin-

tando! Lo mismo sucede en el Quijote, pues el narrador no es 

único sino varios, colocando en jaque el lugar de narración y de 

lo narrado. Así el escritor y el pintor del arte barroco no tienen un 

lugar omnisciente ni una verdad totalizadora, sino un abanico de 

posibilidades para la construcción de lo pictórico donde la duda 

juega un papel central, con ello se lleva a cabo un gesto típico de 

la modernidad, que es la incertidumbre. Desde esa perspectiva, 

tanto la novela como la pintura no se dejan atrapar, pues tienen 

16 Para el análisis del lienzo nos apoyamos en Foucault (2007), también en Hatzfeld 
(1988) y en Fuentes (2001; 2002), que establecen (el alemán y el mexicano) un 
paralelismo conceptual con la novela de Cervantes.
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diferentes entradas y diversas salidas, en otras palabras: la obra de 

arte se transforma en un laberinto. En la novela de Cervantes, hay 

diversos narradores y cada uno de ellos posee diversos puntos 

de vistas que multiplican más aun el juego narrativo (GUILLÉN, 

2004)17. En Las meninas los retratados del primer plano (sobre 

todo la infanta) y el propio pintor parecen observar a los que 

son retratados o a nosotros que miramos hacia ellos. Como en la 

novela, que llama al lector a construir la historia narrada, en la 

pintura el observador parece pertenecer al cuadro. Efectivamente, 

ese primer plano del lienzo parece ser el lugar central de la pin-

tura, aunque al fondo podemos ver un espejo, que al parecer 

proyecta la imagen de los reyes que estarían siendo retratados. A 

partir de esa percepción, la escena del primer plano (la infanta y 

sus acompañantes, el perro, la niña pequeña y la enana), también 

las que están en un segundo plano (el pintor y dos mujeres) serían 

el público que acompaña la realización de la pintura. Como en el 

Quijote, Velázquez capta, como un fotógrafo de nuestro tiempo, 

un cuadro de la vida cotidiana, que fue una de las tendencias 

desarrolladas en la pintura del barroco holandés (ELSEN, 1971; 

HAUSER, 2003)18. Sin embargo, la pintura de Velázquez es de 

grandes proporciones a diferencia de sus pares, que al pintar el 

mundo prolijo lo hacen en cuadros pequeños, pues no contaban, 

como el español, con el apoyo ni de reyes ni de la nobleza para 

realizar una tendencia nueva. Como Cervantes, Velázquez deja de 

lado lo que sería la verdad de su arte y su obligación profesional: 

llevar a cabo un retrato fiel de los reyes. Cervantes quizás sea más 

radical, pues termina por derrotar a la caballería aunque con ello 

también sufra las peores consecuencias, como son la desolación y 

17 Guillén (2004) coge la tesis de Bakhtin (o Bajtin en español) de dialogismo para 
discutir la multiplicación de las voces narrativas en el Quijote.

18 Distinguen ese interés en los Países Bajos.
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el desengaño19. En las páginas de la vida personal, que recorren de 

forma indirecta e íntima el quehacer del artista, Velázquez tuvo 

más suerte y astucia que Cervantes, pues el pintor supo hacer lo 

suyo bajo el alero de la corte, mientras el escritor fue tan apaleado 

como su personaje (FUENTES, 2001; 2002)20.

El arte barroco es conocido por una relación muy especial 

entre la luz y la sobra, entre lo claro y lo oscuro, elementos que 

ayudan a establecer una imagen difusa de lo retratado y con ello 

crean un espacio más sensual, pues sin la claridad ni las líneas 

perfectas del Renacimiento, el arte barroco insinúa y así dice sin 

nombrarlo, como si la palabra susurrara al oído algo picante, pero 

que al final no se entiende bien y tal vez por lo mismo acabe 

estimulando los sentidos del sudor erótico. De hecho, la tarea de 

casa del barroco es seducir a los fieles para así provocarles el goce 

eclesiástico, por lo mismo, las curvas del detalle producen un 

efecto embriagador que ayuda a cumplir ese fin dentro y fuera de 

los templos. No obstante, el arte del barroco, como el transgresor 

don Juan de los palcos y de las callejuelas de la misma España 

del Siglo de Oro, se descarrila de los márgenes de la iglesia y de 

la corte para sacudir la algarabía de una cultura elástica con sus 

principios éticos21. Asimismo, el “se acata pero no se cumple” 

va de la mano con el claro/oscuro, lo que ayuda a constituir una 

esencia barroca profundamente hispánica, que va mucho más 

allá del arte, pero que vuelve a él como un imán que abraza su 

otra parte (GARCÍA DE LA HUERTA, 1999; LARRAÍN, 1996)22. 

19 Hauser (2003) describe el contexto histórico de la derrota de esa caballería ibérica 
y, por otro lado, el desengaño es un sentimiento muy barroco presente en la obra 
Sor Juana Inés de la Cruz, estudiada por Fuentes (2001) y Lezama Lima (1993).

20 Comenta la vida de Velázquez.

21 Sobre el barroquismo del Don Juan Tenorio, ver Godoy Fajardo (2011).

22 García de la Huerta (1999) indaga sobre esa ambigüedad ética del mundo his-
pánico y Larraín (1996) sobre el impacto de la cultura barroca en la identidad 
hispánica.
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Es como si hubiera un oxímoron existencial donde el dualismo, 

que va del verso a la práctica social o de lo artístico a lo cultural, 

tuviera que sostenerse en una frontera sin trazado definido. En 

el lienzo de Velázquez podemos observar que, en las paredes del 

salón, hay pinturas de gran tamaño en las cuales cuesta distinguir 

las formas, pues la luz no nos ayuda. Dentro de esa indefinición 

visual de las paredes, además de la imagen de los reyes en el 

espejo, está la de un hombre en el umbral de la puerta que acaba 

creando un ambiente de expectación y de misterio dentro de la 

obra, dejando la verdad óptica en la cuerda floja. Esa imprecisión 

visual también sucede en la lectura del Quijote, pero nunca por 

causa de la pluma de Cervantes, como tampoco lo es gracias al 

pincel de Velázquez, pues ambos dominan con creces sus oficios, 

sino por una intencionalidad discursiva que juega con la fruición 

del lector y del espectador.

Como hemos visto, la desconstrucción de la verdad en el 

Quijote está desde las primeras líneas de la novela, pero se radi-

caliza en la segunda parte donde el narrador afirma: “Llegando 

el autor de esta historia a contar lo que en este capítulo cuenta, 

dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no habría 

de ser creído, porque las locuras de don Quijote llegaron aquí 

al término y raya de las mayores que pueden imaginarse” 

(CERVANTES, 2004, p. 613). El caleidoscopio narrativo aquí está 

a toda marcha, pues es como si la novela se leyera a si mima 

dentro de la propia novela, y al mismo tiempo es como si ella 

misma no se lo creyera. No obstante, la autoimagen reflejada en el 

espejo narrativo, como si se marchara hacia un infinito de simu-

laciones,  insiste en hacerle otro jaque a la verisimilitud de lo 

narrado afirmando en seguida: “porque la verdad adelgaza y no 

quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre 

el agua” (CERVANTES, 2004, p. 614). Sin embargo, la trama bar-

roca, que diluye las formas mezclando las materias, sino com-

bina el aceite con el agua por lo menos nos deja un complejo 



COLÓQUIO BARROCO IV158

archipiélago donde los fluidos juegan con sus curvas. Un ejemplo 

de esa realidad novelesca es la emblemática figura de Dulcinea 

del Toboso, que durante la primera etapa había inspirado a don 

Quijote en sus alucinaciones sin que hubiera posibilidad de duda, 

al paso que Sancho siempre le advierte sobre sus equívocos. En la 

segunda etapa, cuando Sancho y otras personas del pueblo bus-

can la forma de llevar de vuelta a don Quijote a su hogar, entran 

en su mundo para convencerlo, así en el “Capítulo X. Donde se 

cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora 

Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos”, del 

cual hemos extraído las líneas de estos párrafos, sucede lo con-

trario de otros capítulos, pues es Sancho que intenta hacerle creer 

a don Quijote que está al frente de la señora de sus sueños, y no 

de una tosca aldeana (AUERBACH, 1987)23. A esta altura de la 

novela, Sancho ha sido influenciado por don Quijote y éste por 

aquel. Efectivamente, Sancho salta al encuentro de las aldeanas, 

que pasaban con sus burros por las proximidades de un bosque 

donde don Quijote hacia penitencia por su señora del Toboso, y 

utiliza la retórica caballeresca de su señor y no su lengua de cam-

pesino iletrado. Entonces Sancho dice: “¡Oh princesa y señora 

universal del Toboso! ¿Cómo vuestro magnánimo corazón no se 

enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a 

la columna y sustento de la andante caballería?” (CERVANTES, 

2004, p. 620). Las aldeanas, como otros personajes populares de 

la novela que son sorprendidos por los disparates de don Quijote 

(ahora provocados por Sancho), creen que se burlan de ellas y se 

molestan respondiendo con el lenguaje popular que les pertenece 

y buscan la forma de quitarse de su paso a ese par extravagante, 

que a esa altura ya habían pasado seiscientas páginas de muchos 

fiascos y palizas, derrotas y decepciones. Por lo mismo, Sancho, 

que siempre tuvo los pies un poco más en la tierra, entiende la 

23 Coge ese capítulo para discutir la mimesis dentro de la novela cervantina.
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lógica de su amo y se las ingenia para llevárselo de vuelta a su 

mundo libresco, que lo logra en estas páginas, pues don Quijote 

acaba creyendo que la aldeana es la señora de sus sueños, pero 

que está transformada por causa de un encantamiento. Entonces 

don Quijote dice: 

[…] la transformaron y volvieron en una figura tan 
baja y tan fea como la de aquella aldeana, y junta-
mente le quitaron lo que es tan suyo de las principa-
les señoras, que es el buen olor, por andar siempre 
entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, 
Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre 
su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció bor-
rica, me dio un olor de ajos crudos, que me encala-
brinó y atosigó el alma (CERVANTES, 2004, p. 622).

Nuestro señor de la Mancha interpreta lo sucedido a par-

tir de su propia desdicha, pues en la concepción caballeresca 

del amor estaba la idea del sufrimiento, de la imposibilidad y 

del desafío (TANNAHILL, 1983)24. Cervantes carnavalea el ideal 

romántico, pues además de sacarlo de su pedestal lo lleva al 

bajo corpóreo, visto que el desencantamiento de Dulcinea no es 

solo por su apariencia pobre y regordeta, sino que además tiene 

“un olor de ajos crudos” y monta como hombre (su corcel según 

Sancho, que don Quijote ve como un simple asno). A partir de esa 

perspectiva, entendemos que la imagen quijotesca de la mujer, 

y con ella del amor romántico, es como la un disfraz donde no 

sabemos si lo feo esconde la belleza o detrás de lo bello está lo 

feo. En resumen, la novela de Cervantes nos enseña que la reali-

dad romántica es una construcción de la imaginación, que, desde 

una perspectiva marxista, es ideológica, pues envuelve instancias 

históricas donde lo socioeconómico desempeña un importante 

24 Distingue que esos ideales provienen del siglo XII gracias al género literario co-
nocido como roman, que transforma a la dama en alegoría, y aunque no compite 
con la realidad acaba influenciando el cotidiano de las cortes. 
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papel (EAGLETON, 2011)25.Desde esa perspectiva, entendemos 

que el sueño romántico del amor casto y de elite (Dulcinea es 

bella porque también es noble) puede ser tan necesario para algu-

nos como lo es su carnavalización para otros.

4 LA COMIDA EN EL ARTE DEL BARROCO

“Esto vale un Potosí”

Frase popular del Siglo XVI

La comida en el arte del barroco tiene dos entradas: la pri-

mera es por causa de su estilo que retrata el cotidiano, pues pinta 

al pueblo en escenas comunes donde el comer es parte del paisaje 

y, por otro lado, como habíamos visto, el barroco es el arte de lo 

apostólico romano, donde los curas no sólo preparan la hostia 

y el vino para la liturgia, sino también sus propias comidas y 

manjares, pues disfrutan la buena mesa. Desde la otra frontera 

religiosa, la cultura protestante es austera y pragmática, pues 

lo de ellos ha sido el trabajo intenso en función de lo material, 

desde esa perspectiva dedicar horas a la cocina es perder tiempo 

e incluso llega a ser lujurioso (WEBER, 2008; LARRAÍN, 1996)26. 

No obstante, como colocamos al inicio del ensayo, el estilo bar-

roco no es una exclusividad ibérica y apostólica romana, pues 

la pintura de la época de Cervantes, que se realiza en Holanda 

y en Bélgica, no sólo trae el claro/oscuro de un Velázquez, sino 

todo un interés por lo cotidiano, como en el retrato alegre y 

dicharachero de El rey bebe con el pueblo o el de Los fumado-
res en una taberna, ambos captados como en una instantánea 

según vemos en las pinturas Jacob Jordaens y Adriaen Brouwer, 

25 Sobre la importancia de lo ideológico en la literatura.

26 Aquí estamos en diálogo con los textos de Weber (2008) y de Larraín (1996).
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respectivamente (ELSEN, 1971)27. De todos modos, como dis-

tinguimos antes, debemos recordar que Holanda y otros países 

europeos recibieron la influencia de la Corona Española durante 

el Siglo de Oro. Tal vez allí esté esa correlación barroca, aun-

que también debemos considerar que nos referimos a un mismo 

continente que siempre, a pesar de la geografía, de las diferentes 

lenguas y culturas, además de un sin número de guerras, ha man-

tenido diversos flujos humanos en sus más variadas direcciones y 

épocas; en nuestros días, la Comunidad Europea es una realidad 

concreta de esa larga historia. Ahora bien, una de las primeras 

pinturas de la Historia del Arte, en la cual aparece un rudo y anó-

nimo campesino saboreando un plato de comida con pan y vino, 

que se conoce bajo el nombre de El comedor de alubias es del ita-

liano Annibele Carracci28. Esa obra nos recuerda a la carismática 

figura de Sancho Panza que es emblemática en el tema culinario. 

En realidad, su nombre ya dice mucho sobre sus principales inte-

reses, pues panza hace alusión, como bien sabemos, a un estó-

mago expandido por el exceso de grasas. Asimismo, para Sancho 

el comer no es una necesidad puramente fisiológica como lo es 

para su señor, que de tan raquítico pareciera que se alimentara 

de sueños y no de comida, ya para el glotón Sancho comer es su 

sueño de realidad, como conseguir dinero y así poder disfrutar de 

sus beneficios. Aunque estamos en una época en que las hambru-

nas son frecuentes y la escasez es la rutina, como lo vimos en las 

primeras líneas de la novela que describen la escuálida alimenta-

ción del señor “Quijada”, o “Quesada”, ahora lo genial aquí son 

las metáforas que se construyen frente al valor que le da Sancho 

a lo mundano y con ello a la comida y a la bebida.

Desde la perspectiva estética, observamos que la novela de 

Cervantes, como la pintura de Carracci, tiene el placer de retratar 

27 Ver La mesa en el arte secular barroco (ELSEN, 1971).

28 Idem.
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el acto del comer, que en el caso de Sancho adquiere un especial 

destaque en la Segunda Parte de la obra, específicamente en el 

“Capítulo XX. Donde se cuentan las bodas de Camacho el rico, 

con el suceso de Basilio el pobre”, que se extienden hasta el capí-

tulo siguiente: “Donde se prosiguen las bodas de Camacho, con 

otros gustosos sucesos”. Allí tenemos los preparativos para la 

fiesta de matrimonio del adinerado Camacho, que la prepara a lo 

grande, pues, como es habitual en la cultura del barroco, quien 

tiene dinero (o incluso quien no lo tiene) gasta para celebrar sus 

fechas claves como bautismos, bodas, cumpleaños y santorales, 

pues además del gusto por la parranda hay un deseo de ostenta-

ción que buscar abrazar lo señorial. En ese contexto, el despil-

farro es una marca del Siglo de Oro, que pudo especular con la 

riqueza colonial, y aunque fue un periodo de fiesta para pocos, la 

gente como Sancho alimenta el sueño de entrar a ese banquete. 

Por lo mismo, las bodas de Camacho el rico, que podría ser para 

sus íntimos pasa a ser de todos los que se acercan, desde los fami-

liares más próximos a los conocidos más lejanos. Eso porque en 

el mundo del barroco ibérico la fiesta religiosa, que es exuberante 

como los detalles eclesiásticos de sus templos, expande un éxtasis 

místico que se transborda en una algarabía mundana (FUENTES, 

2001)29, que en diversas regiones de Iberoamérica, como veremos 

abajo, llegan a lo más profundo de la identidad.

Para ese mundo barroco, la abundancia es el sello para la 

felicidad, que hay que buscar e intentar conseguir a toda costa. 

Ese es un valor central que persigue al hombre común represen-

tado en la figura de Sancho Panza desde los tiempos más remotos 

y en las más variadas culturas. Es tan determinante que el ser 

humano es capaz de enloquecer o vivir en un estado febril para 

saciar su gula por riqueza, que es lo que sucede con Sancho, pues 

29 Fuentes (2001), como ejemplo de ello, describe y analiza la Semana Santa de 
Sevilla, en España.
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acompaña a su señor don Quijote bajo ese signo, y en sus andan-

zas está muy atento a satisfacer sus deseos. Veamos cómo se rea-

liza ese sentimiento guloso en la obra:

Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, 
espetado en un asador de un olmo entero, un entero 
novillo; y en el fuego donde se había de asar ardía un 
mediano monte de leña, y seis ollas que alrededor de 
la hoguera estaban no se habían hecho en la común 
turquesa de las demás ollas, porque eran seis medias 
tinajas, que cada una cabía un rastro de carne: así 
embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin 
echarse de ver, como si fueran palominos; las liebres 
ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban 
colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas 
no tenían número; los pájaros y caza de diversos 
géneros eran infinitos, colgados de los árboles para 
que el aire los enfriase (CERVANTES, 2004, p. 699).

Aunque la abundancia y el despilfarro, como decimos, 

hayan existido en diversas culturas y épocas, en el barroco ibé-

rico tienen su propia luz y fuerza expresiva, que en Nuestra 

América reciben nuevos matices gracias a la explotación mineral 

y agrícola, que estrujó a millones de indígenas y africanos para 

producir una riqueza para pocos y una desbordante miseria para 

muchos (GALEANO, 1988; 2000)30. En las bodas de Camacho, 

como observamos en el recorte, hay un exagero de carnes y, en 

otras páginas del mismo relato, también de bebidas y bailes. Como 

todo en la novela, la descripción es doblemente exquisita, pues 

con ello: “Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y 

de todo se aficionaba” (CERVANTES, 2004, p. 700). De hecho, es 

como si la novela saboreara en detalle el banquete que se viene, 

30 Describe y analiza varias escenas del cotidiano colonial de las ciudades mineras 
de Potosí y Ouro Preto, desde donde se extrajo plata y oro, respectivamente. De 
la experiencia febril de la plata surgió la expresión “Eso vale un Potosí” que apa-
rece en las páginas del Quijote para expresar algo de mucho valor.



COLÓQUIO BARROCO IV164

pero para Sancho al final no llega, pues el pobre Basilio que bus-

caba casarse con la hermosa Quiteria monta un drama en el cual 

simula un suicidio y con mucha picardía consigue casarse con la 

joven antes de que el mismo Basilio supuestamente muriera en 

un falso suicidio. En la escena del capítulo XXI, que narra esos 

hechos, don Quijote interfiere en favor del embustero, pues había 

actuado bajo el signo del amor como él mismo lo habría hecho. 

Camacho el rico se conformó, pues, como dijo don Quijote, no le 

faltaría una esposa más adelante. Parece un final feliz frente una 

intervención de don Quijote, que más una vez actuó bajo el signo 

de la ética caballeresca, sin embargo el relato prosigue con el 

drama del escudero: “A solo Sancho se le escureció el alma, por 

verse imposibilitado de guardar la espléndida comida y fiestas 

de Camacho, que duraron hasta la noche” (CERVANTES, 2004, 

p. 714).

Aunque la descripción y personificación del banquete bar-

roco estén en la obra, y de forma especial en la figura de Sancho 

Panza, observamos, al mismo tiempo, una desconstrucción de esa 

algarabía culinaria. El valor panzón de Sancho queda también 

en jaque-mate, pues, como su señor, él también será derrotado 

por un mundo mucho más real que especulativo. No obstante, su 

figura triunfa no sólo como interlocutor y gran amigo del Quijote, 

sino también como estereotipo del hombre popular de una cul-

tura barroca dada a la mesa abundante, a una espontaneidad 

dicharachera y, sobre todo, a una visión práctica de la vida donde 

el dinero juega su protagonismo.
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5 LA NOVELA DEL BARROCO Y DEL NEOBARROCO

“Vemos así que el señor barroco americano, a quien 

hemos llamado auténtico primer instalado en lo nues-

tro, participa, vigila y cuida, las dos grandes síntesis 

que están en la raíz del barroco americano, la hispano 

incaica y la hispano negroide”.

Lezama Lima, 1993.

Todo lo que somos viene de una red de antecedentes, 

pues toda cultura se forja a través de un largo proceso de cam-

bios e influencias, además nunca permanece estática ni pura, 

pues toda cultura es dinámica y está sujeta a transformaciones 

(EAGLETON, 2005)31. Por lo mismo, tanto la novela de Cervantes 

como su expresión barroca tienen sus antecedentes y ramifica-

ciones, como también sus continuadores y remotos herederos. 

Efectivamente, el anónimo del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, 

presenta un retrato anti épico de la sociedad española anterior al 

Quijote y otros autores ya habían desarrollado la sátira sobre la 

caballería antes de Cervantes. De igual modo, el estilo barroco se 

contrapone al renacimiento, pero es del mismo desde donde par-

ten sus raíces, de manera que no existiría lo barroco sino hubiera 

habido el renacimiento, que, por ejemplo, descubrió la perspec-

tiva para la pintura. De forma semejante sucede con El Quijote, 

que diseña su trama a partir de un género que lo antecede: la 

caballería, pero que lo multiplica al congregar otros géneros como 

la picaresca, el poema pastoril y la novela de amor.

Por esto último, entendemos que tanto la obra de Cervantes 

como la de Velázquez –como de otros grandes del Siglo de Oro y 

del arte occidental–, configuraron un quiebre y establecieron un 

nuevo paradigma dentro de un contexto histórico que, posterior-

mente, se le conoce como barroco ibérico. Ahora bien ¿hasta qué 

31 Aquí estamos en diálogo con las concepciones desarrolladas por Eagleton (2005).
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punto nos llegan los flujos de su influencia? Veamos lo que dice 

el Nobel peruano Vargas Llosa en la edición conmemorativa del 

IV Centenario:

[…] Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revo-
lucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó 
las bases sobre las que nacería la novela moderna. 
Aunque no lo sepan, los novelistas contemporáneos 
que juegan con la forma, distorsionan el tiempo, 
barajan y enredan los puntos de vista y experimen-
tan con el lenguaje, son todos deudores de Cervantes 
(VARGAS LLOSA, 2004b, p. 23).

Sin embargo, ello no quiere decir (tampoco lo propone 

Vargas Llosa) que todos los escritores, que siguen las técnicas 

narrativas que Cervantes hubiera creado, sean neobarrocos, pues 

si continuamos la pista que trazamos al inicio del ensayo, que 

refuerza aquella primera imagen de lo barroco con el arte eclesi-

ástico de la Contrarreforma, no podríamos sostener el concepto 

desde una perspectiva puramente estética. Eso porque enten-

demos que Cervantes configura su obra dentro de un contexto 

histórico de tensión religiosa. Efectivamente, debemos recordar 

que él es conocido como Manco de Lepanto por haber quedado 

herido en una batalla clave contra los musulmanes. Para ilustrar 

lo dicho, observemos la Catedral de Brasilia diseñada a mediados 

del Siglo XX por el genial arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, 

que desde su perspectiva atea buscó sentir la espiritualidad de su 

gente (RICARDO…, 2007; ELSEN, 1971)32. Ese templo futurista 

tiene unas columnas curvas que caracterizan la arquitectura del 

brasileño, que algunos críticos la relacionan con un barroquismo 

32 Sobre la vida y la obra de Oscar Niemeyer, ver (RICARDO…, 2007) y también 
Elsen (1971) que ve su genialidad en la Historia del Arte dentro de La arquitec-
tura de la autoridad.
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entrañado en los trópicos (SANT’ANNA, 2000)33. De hecho, de 

una o de otra forma, existe un diálogo entre el arte moderno de 

Brasil y su antecedente barroco, pero entendemos que la cate-

dral de Niemeyer tiene una claridad post moderna (HOLLANDA, 

1991)34 pues allí la luz del cielo transparente de la meseta brasi-

leña entra sin el peso del pecado como sucede en las oscuras cate-

drales del barroco europeo. En el templo de Brasilia, adornado 

con unos enormes vitrales y ausente de detalles, hay unos santos 

colgados del techo que parecen flotar sin culpa y el altar pierde 

su lugar de destaque entregándoselo al público, pues la catedral 

es circular, tiene una entrada subterránea y un techo en forma de 

un embudo al revés que se abre hacia el cielo. En resumen, el ser 

humano ocupa el centro de una nave que dialoga con un espacio 

abierto que lo proyecta hacia arriba, en otras palabras, gracias a 

esa obra brasileña percibimos que lo religioso en occidente no 

tiene el mismo papel que tuvo en el Siglo XVI.

No obstante, en la Crítica Literaria Iberoamérica se ha 

cuñado la expresión de neobarroco desde una perspectiva esté-

tica (sobre todo por un uso acrobático del lenguaje) para catalogar 

diversos autores de la región, como al cubano Alejo Carpentier 

y al brasileño Guimarães Rosa (SARDUY, 1979)35. Aunque dicho 

concepto no se realiza tan solo por los factores apuntados por 

Vargas Llosa, pues casi todos los escritores contemporáneos uti-

lizan parte de las técnicas narrativas presentes en el Quijote (y 

que nos han servido para distinguir la estética del barroco), sino 

también por elementos culturales que son propios de América 

33 En su ensayo Barroco: do quadrado à elipse, el brasileño Sant’Anna (2000) esta-
blece ese y otros puentes entre el arte barroco del Siglo XVI y la contemporanei-
dad brasileña.

34 Sobre la Post Modernidad ver los textos reunidos por Hollanda (1991), que nos 
indican una nueva pluralidad para lo humano.

35 En el ensayo O barroco e o neobarroco, Sarduy (1979) realiza un estudio que ex-
plica el inusitado estilo de esos y de otros autores del Siglo XX de Iberoamérica.
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Latina, en especial al mundo caribeño del cubano y al sertão del 

brasileño. Cabe destacar que en esos países se desarrollaron con-

textos coloniales de mucha riqueza, algarabía y despilfarro, como 

encuentros interculturales que se fusionaron dando origen a nue-

vas culturas nacidas de la mezcla de diversos elementos. Desde 

esa perspectiva, entendemos que existen hilos conductores de 

lo barroco en nuestra región, que son más acentuado en algunas 

comarcas más que en otras, pues hubo colonias pobres e inexpre-

sivas que sólo surgen de verdad entrando en el Siglo XX, sin casi 

haber conocido al exuberante señor barroco de la riqueza fugaz y 

de la pobreza alargada. En otras palabras, se trata de marcas que 

la crítica literaria y la historia cultural han rastreado con ahínco 

estableciendo relaciones entre lo sociológico y lo estético. De 

hecho, tanto la mezcla de razas como el sincretismo religioso son 

ejemplos de una cultura barroca en Iberoamérica que se contra-

pone a la América sajona, pues a partir de un principio puritano 

en Norte América no hubo los procesos de hibridación que ha 

habido al sur del Río Bravo (CANCLINI, 2008)36. Como ejemplo 

de ello (y sin alargarnos pues podríamos iniciar un nuevo ensayo 

sobre la temática), está el histórico cruce entre Hernán Cortés y 

la Malinche y la celebración del Día de los Muertos, que ayu-

dan a configurar la esencia de lo mexicano (PAZ, 1993)37. Ahora 

bien, no todo proceso de hibridación cultural sería una expresión 

de lo barroco, pues, por ejemplo, en el mundo contemporáneo 

las mezclas raciales, después de la revolución sexual de los años 

sesenta, son una evidencia en los países de larga tradición pro-

testante. De igual modo, la influencia de la iglesia católica en 

el devenir de occidente es cada vez más simbólica, incluso en 

países iberoamericanos donde, por ejemplo, se han desarrollado 

36 Coge la conceptuación biológica de hibridación para los estudios culturales de 
América Latina.

37 El clásico de Octavio Paz, El laberinto de la soledad (1993) es clave en esa temá-
tica mexicana.
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diversas políticas de control de la natalidad condenadas por el 

clero (como la píldora, el condón, etcétera) e incluso se comienza 

a discutir (todavía de forma tímida) el tema del aborto. Estos 

últimos argumentos diluyen también la idea de un barroquismo 

social, aunque sus hilos ayudan a tejer un presente fragmentado 

donde los tiempos culturales se cruzan en un mismo presente.

Por lo mismo, podríamos especular que Nuestra América 

vive una “modernidad barroca” (LARRAÍN, 1996; GARCÍA DE 

LA HUERTA, 1999)38 donde lo más emblemático, desde nuestra 

perspectiva, no se refiere tan sólo a una religiosidad popular y 

sincrética, sino a las estructuras culturales que naturalizan la 

desigualdad, pues allí están las marcas más dolorosas que impi-

den entrar a nuestros países a un verdadero estado de derecho, 

que sea realmente moderno y más aún: post moderno. Ejemplo 

de ello, es que en muchos contextos de América Latina conviven, 

lado a lado, mundos antagónicos como lo son el universo analfa-

beto de Sancho Panza con el letrado de don Quijote, más acentu-

ados en nuestra región por cuestiones raciales que traen consigo 

otras expresiones de lo cultural, como son las lenguas indígenas, 

una religiosidad sincrética, etcétera. Por un lado están los barrios 

pudientes y por otro las chabolas, las villas o favelas, incluso, sin 

ir más lejos, dentro de un hogar acomodado se recluye a la emple-

ada doméstica a una habitación pequeñísima casi sin luz ni ven-

tilación como si fuera una celda de un claustro barroco, mientras 

la patrona goza de todos los beneficios de una mujer emancipada 

y post moderna, pues para ella la ventana de su habitación se 

abre hacia un nuevo mundo. La primera sigue siendo la alde-

ana tosca que don Quijote confundía con su señora del Toboso, 

mientras la segunda es inimaginable para el contexto histórico de 

Cervantes. En Nuestra América, esos mundos antagónicos siem-

pre han estado en contacto, mezclándose en las sombras de una 

38 Larraín (1996) y García de la Huerta (1999) discuten esa posibilidad.
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cultura que tiende a esconder la intimidad de su devenir. Es un 

mundo solapado por una cordialidad sospechosa, que una vez 

al año saca a flote su algarabía carnavalesca, pero también trans-

pira la inquietud de una próxima revolución social, que explota 

a diario regando de sangre en las páginas policiales. Aunque ha 

habido tránsitos, mezclas y cambios, todavía es latente el abismo 

social que divide las poblaciones latinoamericanas, otrosí, con el 

triunfo de la cultura de masas, éste parece ser más económico que 

estético, pues los más variados estratos sociales, que son cada vez 

más amplios y complejos que la España de Cervantes, están más 

unidos por los mismos valores consumistas, donde, por ejem-

plo, los automóviles difieren más por sus precios que por su real 

significación. En resumen, es como si el universo pragmático e 

iletrado de Sancho Panza hubiera triunfado sobre el idealismo 

libresco de su señor don Quijote, pues aunque hay más alfabe-

tizados hay cada vez menos lectores. Pareciera que los valores 

mediáticos se sentaran a la mesa soñada por Sancho Panza a tra-

garse todos los bocados de una cultura que ellos mismos fabrican. 

En ese mundo Rocinante no tendría la oportunidad para echarse 

a andar y el Rucio el cariño de su amo, que avergonzado y resen-

tido intentaría cambiar su asno a toda costa y quizás se transfor-

maría en un delincuente para adquirir otro transporte.

Frente a ese panorama, tampoco podríamos afirmar que, 

desde una perspectiva sociológica, vivamos en América Latina 

una «modernidad barroca», aunque, como hemos visto, haya 

diversos trazos que nos ayudarían a identificar lo barroco como 
lo nuestro. En resumen, la pluralidad cultural existente en nues-

tro ámbito han llevado a levantar esa tesis, sin embargo se trata 

de un argumento cuestionable, pues lo mismo se podría señalar 

con relación a otras regiones o continentes que también viven 

rasgos barrocos tanto en el ámbito social como en el artístico. Por 

ejemplo, podríamos hablar de una “Europa neo barroca”, pues la 

insólita existencia de varias monarquías, como arrancadas de las 
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páginas del Realismo Mágico, con sus palacios y sus banquetes, 

nos hablan de otro tiempo que parece haber pasado por alto el 

iluminismo, la revolución industrial, la experiencia socialista y 

la post modernidad, pues, aunque se presenten de traje y cor-

bata y no de capas doradas salpicando adornos, no hay como 

desvincularlas de su origen medieval. Dando un salto a la ima-

ginación, creemos que Sancho Panza se sentiría en su salsa si 

pudiera estar en una de esas monarquías del nuevo milenio, pues 

podría disfrutarlas sin el peso de gobernar a su pueblo, como le 

tocó a él en su momento narrativo y le resultó una experiencia 

fatal, pues el poder no era un recreo de su deseo. Sin embargo, 

también lo podríamos ver muy deprimido, pues tendría que per-

der su panza y reprimir su mundo dicharachero, ya que los neo 

monarcas son esbeltos y viven bajos los lentes de una prensa que 

no les deja disfrutar su opulencia como tal vez les gustaría. De 

forma semejante, quizás se podría hablar de una “estética neo 

barroca en Europa” si pensáramos en una construcción como la 

del Museo de Guggenheim Bilbao, España, pero allí entraríamos 

a un laberinto conceptual que hemos evitado, pues no ha sido el 

foco de nuestro trabajo que ha intentado recuperar las líneas bási-

cas de un tema tradicional e inagotable, como es el barroquismo 

en la novela de Don Quijote de la Mancha dentro de su contexto 

histórico.
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INSCRIPTIO, PICTURA E SUBSCRITIO: 
O SISTEMA TRÍPLEX ALCIATINO NA 

OBRA NEPTUNO ALEGÓRICO

Leila Maria de Araújo Tabosa1

Ut Pictura Poesis2

Horácio

[...] bravio, um remoinho de mitos. 

o mar é duro e delicado como a carapaça de um crustáceo 

[...]

Marcus Fabiano Gonçalves, 2012

A emblemática pressupõe uma união criativa entre palavras 

e imagens por meio de um processo de “incrustação”, ao 

sabor-toque Alciatino que une, em seu processo artístico palavra 

e imagem, verbo e pintura. A evolução editorial do livro de epi-

gramas de Alciato (1531) passou a apresentar, a partir das várias 

edições advindas de Emblemata, a noção de emblema por meio de 

uma Inscriptio (mote-lema-sentença), de uma Pictura (imagem) e 

uma Subscritio (epigrama-inscrição). Essa noção é resgatada por 

Rodríguez de la Flor (1995) sob nomeação de Sistema tríplex. A 

escrita poética iconográfica em palavras poéticas, que sugere os 

tons das pinceladas para os quadros de conselhos-virtudes cria-

dos pela poeta Sor Juana Inés de la Cruz (1995) em sua fábrica 

1 Professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pesquisadora e 
membro do Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-brasileira.

2 Expressão retirada da obra Arte Poética, Horácio (65 a.C – 8 a.C), cujo significado 
é “como a pintura é a poesia”.
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alegórica por meio de uma descrição poética, apresentam uma 

forma tríplex elaborada. As epígrafes sugerem pintura e imagem 

marinha. A primeira pincela a ideia horaciana existente entre 

poesia e pintura como matérias semelhantes; a segunda, do poeta 

Marcus Fabiano Gonçalves (2012), define o mar em imagem de 

“remoinho de mitos”, capaz de revelar dureza e delicadeza. Em 

Neptuno Alegórico, ao tratar a autora das bases e dos intercolu-
mnios, a poeta pinta o “remoinho de mitos”, por meio de descri-

ções emblemáticas do mar, no qual habita o deus-mito Neptuno. 

As bases e as colunas descritas por Sor Juana Inés de la 

Cruz, em Neptuno Alegórico, são emblemas representativos de 

grande parte da alegórica fábrica-obra da poeta barroca. Essas 

pinturas-poéticas ou poesias pintadas, na obra original, impres-

sas, não apresentam emblema algum ilustrado, ficando a cargo do 

leitor o trabalho imaginativo de reconstrução emblemática fun-

dada nas descrições poéticas. Na descrição dos emblemas a serem 

construídos, a autora, de maneira grandiosa, agrega um mote e 

um epigrama à cada descrição idealizada por ela. A poeta-musa 

apresenta suas pinturas em forma de quatro bases e duas colu-

nas: primeira base de mão direita, segunda base de mão direita, 

primeira base de mão esquerda, segunda base de mão esquerda, 

primeiro intercolumnio de mão direita e segundo intercolumnio. 

A primeira base de lado direito, posicionada no arco de 

Juana de Asbaje, apresenta a imagem inicial que abre a exposi-

ção das bases (4) e das colunas (2). Antes de começar com as 

descrições emblemáticas, a décima musa mexicana argumenta 

sobre o fato de que teve Neptuno muitos templos erigidos em 

sua homenagem, dentre os quais, cita o mais famoso localizado 

no Istmo (refere-se ao Istmo de Corinto, lugar em que Neptuno 

teria um templo) e que, segundo Vicenzo Cartari, em citação feita 

pela autora nesta base, estava Neptuno com sua esposa Anfitrite. 

Na sequência da base escrita, Sor Juana situa o leitor quanto à 
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existência de templos em homenagem ao deus marinho, elen-

cando as mais ilustres e citando exemplos retirados da obra de 

Cartari: “tuvo otro templo (según el mismo Cartario, citando al 

divino Platón), entre los atlánticos, de no menor ostentación” 

(JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 394). Na coleção de moedas 

de Aureus de Cneu Domício Ahenobarbus (41a.C – 40a.C), o tem-

plo do deus dos mares surge desenhado de maneira destacada na 

imagem: 

Figura 1 – Aureus de Cneu Domício Ahenobarbus

Fonte: McManus (2004).

Na moeda, aparece a imagem do templo feito para home-

nagear e adorar a Neptuno. Barbara McManus (2004) apresenta 

um texto explicativo sobre a imagem na medalha do templo de 

Neptuno. A autora afirma haver um templo tetrastyle de Neptuno, 

o que remete à quatro colunas que podem ser identificadas na 

moeda. Na imagem, observa-se que aparece na parte central-supe-

rior a palavra “Neptunes”. Ao final da palavra, pode-se perceber 

o símbolo do Tridente, com o início de palavra “Ne”. A imagem 

antiguíssima mostra como era e a que extensão se chegava o culto 

à divindade do deus Neptuno. Sabedora dessa tradição, Sor Juana 
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dedica parte de sua obra a enaltecer esse culto e essas grandiosas 

construções antigas.

Segue Neptuno Alegórico descrevendo os templos cita-

dos por Vicenzo Cartari, e argumentando sobre a existência de 

um no Egito, “en lo cual estaba, como alumno suyo, pintado el 

dios Canopo, que (según dicen) había sido Piloto de Menelao” 

(JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 394). Canopo era reveren-

ciado no templo de Neptuno, citado por Sor Juana, esse persona-

gem traz, em sua tradição mítica, a água como protetora. Para a 

construção imagética da Primera basa de mano diestra, a poeta 

elabora mote e epigrama. Associado a isso, apresenta-se a incrus-

tação do emblema de Vicenzo Cartari como proposta de sistema 

tríplex para leitura:
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Sufficiti umbra
Figura 2 – Neptuno e Canopo

Fonte: Cartari (1626, p. 172).

Bien es que al fuego destruya
Canopo por sutil modo;
que para vencerlo todo
bastaba ser sombra suya.
Sor Juana, Neptuno Alegórico.

O mote, apresentado por Sor Juana em latim, obedece ao 

modelo emblemático de que essa construção seja escrita em uma 

língua estrangeira à língua original do poeta emblemista que fará 

a descrição em forma de epigrama. Sufficit umbra (basta a som-

bra) alude diretamente ao deus Canopo, pois, como era reveren-

ciado e reconhecido como deus da Água, bastava que ele fosse 
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a sombra de Neptuno para que conseguisse a glória de apagar o 

fogo: “al cual, porque fue doctísimo en la náutica, dierón ado-

ración; y con él alcanzaron aquella docta Victoria de los cal-

deos, cuyo dios era el Fuego, a quien venció Canopo, por ser de 

Agua” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 394). O emblema 

de Cartari retrata Neptuno em primeiro plano com seu tridente 

e, em segundo plano, está Canopo, envolto em uma espécie de 

cântaro que representa o poder de possuir a água como poderoso 

dom divino. Se Neptuno é deus poderoso e tem o domínio sobre 

a água, o Marquês de Laguna também o tem. O epigrama descreve 

a destruição do fogo por Canopo de maneira sutil e apresenta que, 

para essa vitória, bastava ser Canopo a sombra do deus Neptuno. 

O sistema emblemático sorjuanino agrega mote e descrição ima-

gética por meio da composição poética breve. A incrustação do 

emblema de Cartari garante, em seu sentido tríplex, a formação 

emblemática mais eficaz: mote, ilustração e epigrama.  

A Segunda basa de mano diestra é iniciada argumentando 

sobre a história dos Gigantes. Eles, segundo a pesquisa explícita 

da décima musa, especificamente baseada nos ensinamentos dos 

mitólogos, alimentaram guerra contra os deuses. A poeta cita 

alguns argumentos de autoridade em lições de mitologia, e por 

exemplo, Ovídio (SALCEDA apud JUANA INÉS DE LA CRUZ, 

2004, p. 622)3, em cujo trecho há a noção de disputa entre os 

deuses e os gigantes. Sor Juana segue sua proposta de elucidar os 

gigantes e cita Homero quando faz dos gigantes filhos de Neptuno 

e Ifimedia e a Natal Conti ao dizer que são de alma elevada essas 

criaturas: “Otus divinus valde inclytus inde Ephialtes4. Otus 

divinus valde inclytus inde Ephialtes”. Sor Juana, na base de lado 

3 “Terra feros partus, immantia monstra, Gigantes edidit ausuros in Iovis ire do-
mun. La tierra dio a luz fieras crías, enormes monstruos: los gigantes. Habrían de 
atreverse a ir a la casa de Jove”.

4 “Después vi a Ifimedia, mujer de Aloeo, que dio a Neptuno dos grandes dones. 
Éstos son los dos niños nacidos en su primer tiempo: el divino Oto y después el 
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direito, sustenta a ideia de que os gigantes são filhos de Neptuno, 

baseada nos poetas e no mitógrafo Natal Conti, para, com isso, 

garantir o domínio do deus, para situações que se apresentem 

monstruosas, de difícil resolução. Outra interpretação, apon-

tada explicitamente pela autora, é que Neptuno, o Marquês de 

Mancera, escreve Sor Juana, “nuestro príncipe es padre de pensa-

mientos gigantes” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 396). Para 

isso, a poeta apresenta mote e eprigama, os quais estão acompa-

nhados do emblema de Aneus:

Aut omnia, aut nihil
Figura 3 – Crassa Ignorantia

Fonte: Aneus (1552, p. 116).
Romper el cerúleo velo
pretenden siempre constantes:
que en tu católico celo,
tus pensamientos  gigantes.
no aspiren menos que al Cielo.
Sor Juana, Neptuno Alegórico.

ínclito Efialtes” (ODISEA, XI, v. 305 apud JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 
622).
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Na composição, há mote de abertura para a inscrição poé-

tica: Aut omnia, aut nihil (ou tudo, ou nada). A compreensão 

desses extremos barrocos, que comunicam a ideia metafórica de 

céu e terra, grandioso e ínfimo, fundamenta-se na ordem descri-

tiva: “pintóse, para expresar el concepto, un cielo a quien arre-

batan unas manos” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 396). A 

imagem proposta, umas mãos que alcancem o céu e não aspirem 

menos que à chegada a ele, revela o alto e baixo, a grandiosidade 

dos gigantes, filhos de Neptuno (portanto semideuses) que estão 

num plano superior, e a insignificância dos mortais. Os gigantes 

são a metáfora do pensamento, que deve ser nobre e alto, com a 

pretensão de alcançar o céu. O emblema de Aneus, incrustado 

na proposta tríplex de noção de emblema ideal-tríplex, mostra 

Neptuno em um plano superior com mãos tentando alcançá-lo. 

Para falar com Andrea Alciato (1531) a partir da ideia teórica de 

trabalho de mosaicos, eis que surge, nessa base, os pedaços das 

pedras que compõem a ideia conectada entre palavras e imagens. 

O gigante, as mãos, o céu, a aspiração, os pensamentos metafo-

rizados são peças que se combinam para formar o emblema. O 

epigrama descreve um céu católico cujos pensamentos gigantes 

aspiram a perfeição desse céu. Os pensamentos são gigantes e, 

justamente por isso, podem alcançar o céu. A base de Sor Juana é 

esta mescla ou mistura de várias figuras que compõem a literatura 

emblemática. Com isso, a autora entrega ao novo governante da 

Nueva España, o Marquês de Laguna, a capacidade de se ocupar 

com coisas altas, gigantescas, além da habilidade para pensá-las 

e solucioná-las, caso haja alguma dificuldade, pois, se Neptuno é 

pai dos gigantes e os domina, é mais poderoso que eles. O sistema 

tríplex formado integra um lema de exaltação da busca e do risco 

de atingir tudo ou decair em nada. A imagem de mãos em busca 

do céu proposta por meio do emblema de Aneus e uma inscrição 

que descreve essa possível imagem, associadas ao mote, compõe 

a noção tríplex alciatina para a base emblemática sorjuanina.
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Sor Juana inicia a Primera basa de mano siniestra eluci-

dando a grandiosidade do mar e afirma estarem “las aguas del 

mar más altas que toda la tierra” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 

2004, p. 396). Baseada na Bíblia, no livro do Gênesis5 e no livro 

do Eclesiastes6, a poeta-douta diz ser o mar infinitamente maior 

que a terra. No emblema, diz a autora que pintou-se “un mundo 

rodeado de mar”. Com o emblema de Mannich (1624), localizado 

entre o mote e a inscrição da monja erudita, propõe-se a formação 

tríplex da base emblemática de Sor Juana Inés de la Cruz:

5 Noluerunt nudos in flumen obiicere, ne cum delati essent in mare, ipsum pollue-
rent; quo caetera, quae violata sunt, expiare putantur.

 No quisieron que fuesen arrojados desnudos al río (Tíber), no fuera a ser que al 
llegar al mar lo contaminaran, porque lo demás que ha sido profanadose cree que 
(el mar)lo purifica (Cicerón, por Rocío Amerino, XXVI apud JUANA INÉS DE LA 
CRUZ, 2004, p. 622).

6 Qui navigant mare, enarrent pericula eius: et audientes auribus nostris admi-
rabimur. Illic praeclara opera, et mirabilia: varia bestiarum genera, et omnium 
pecorum, et creatura belluarum.

 Los que navegan la mar cuenten sus peligros; y oyéndolo con nuestras orejas nos 
maravillaremos. Allí hay obras bellas y admirables: vários géneros de bestias y de 
toda suerte de ganados y criaturas monstruosas (Eclesiástico, XLVI, 26-7, apud 
JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 622).
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Non capit Mundus
Figura 4 – Sacra Emblemata

Fonte: Mannich (1624, p. 118).

El mundo solo no encierra
Vuestra gloria singular,
Pues fue a dominar el mar,
Por no caber en la tierra.
Sor Juana, Neptuno Alegórico.

O mote Non capit Mundus revela o sentido: não o abarca 

o mundo. Esse título evidencia o poder do mar, e, com ele, a 

necessidade de um rei que possa dominá-lo. Esse governante é 

Neptuno, o Marquês de Laguna. O mar é maior que o mundo; o 

mundo, rodeado de mar. A importância do mar na obra Neptuno 
Alegórico, mais uma vez, se faz presente e fundamental. Mar, por 
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ser a morada de Neptuno e por remeter, mais uma vez, às águas 

do México. Neptuno tem o poder de dominar o mar, maior que o 

mundo. O emblema desenhado apresenta o círculo ao centro, que 

representa a esfera do mundo, rodeado de mar, que, na proporção 

imagética, é infinitamente maior que o globo terrestre. O epigrama 

amplia a ideia da importância do mar e diz que Neptuno não 

se contentaria com a terra, pois preferiu dominar o mar, por ser 

muito maior. O emblema tríplex está realizado sob três grandes 

figuras-palavras que combinam a imagem: mar, mundo, poder. 

Essas três palavras-imagem que se complementam entre si no 

todo significativo do emblema, a isso vai Fernando Rodríguez de 

la Florchamar de emblema tríplex: “legibilidad y visibilidad apa-

recen, pues, vinculadas bajo la forma vanguardista del emblema, 

y elloen una fórmula que se revela como absolutamente eficaz: el 

emblema tríplex” (DE LA FLOR, 1995, p. 14). Na formação do sis-

tema tríplex explicitado, o legível e o visível estão entrelaçados 

na combinatória do verbal e do não verbal, cuja imensidão do mar 

disputa e se equipara à grandiosidade de Neptuno. 

Sor Juana começa a Segunda basa de mano siniestra com a 

reflexão de que nenhum governo pode acertar sem que o Príncipe 

que rege o governo submeta suas intenções à suma sabedoria de 

Deus. Segue a poeta jerônima citando a Lucio Floro que conta 

ser costume do príncipe, antes de entrar ao Senado, fazer mui-

tos sacrifícios a seus deuses. Essa base reafirma a importância 

da religião e da piedade como exemplos de virtudes necessárias 

ao bom governante. Para afirmar os valores do Estado, Sor Juana 

cita Séneca: Ubi non est pudor, Nec cura júris, sanctitas, pietas, 
fidesinstabile regnum est7 (SÉNECA apud JUANA INÉS DE LA 

CRUZ, 2004, p. 398). A leitura sugerida, além da explícita de que 

7 Salceda (2004) apresenta tradução: “Donde no hay pudor, esmero del derecho, 
santidad, piedad, fidelidad, el reino es inestable” (SALCEDA apud JUANA INÉS 
DE LA CRUZ, 2004, p. 623).
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o exemplo de piedade e retidão do novo governante, é a de que 

o Príncipe deve governar sob a orientação religiosa com base em 

valores morais. Dessa forma, o governante deve ter o domínio de 

seu reino a partir dessa orientação. Para isso, a poeta diz: “pin-

tóse en él Neptuno que, governando la proa con las manos, tenía 

fijos en el norte los ojos” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 

398). Segue a proposta emblemática tríplex apresentando moedas 

emblemáticas, entre o mote e a inscrição da autora de Neptuno 
Alegórico:

Figura 5 – Ad utrumque

Fonte: Guillaume du Choul (1556, p. 120).

                                                     Segura en ti, al puerto aspira
                                                     la nave del governar;
                                                     pues la virtud que en ti admira,
                                                     las manos lleva en el mar,
                                                     pero en el cielo la mira.
                                                     Sor Juana, Neptuno Alegórico.

A proposta emblemática de Sor Juana começa com o mote 

Ad utrumque: a um e a outro. A ideia da monja é que a religião 

e a direção do governo devem caminhar de mãos dadas. A arte-

-numismática mostra desenhos em que surge, à esquerda, uma 

estátua de Neptuno, no topo de um farol. Na escultura, Neptuno 
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está com o pé na proa de um navio, segurando o Tridente e um 

leme. Em frente ao farol, aparece um navio de guerra com uma 

águia na sua proa e um tridente e cetro em sua popa. O fato 

de Neptuno ter a proa do governo sob controle, em suas mãos, 

denota a capacidade de o Governo possuir essa competência 

diante das adversidades do mar, ou seja, dos problemas admi-

nistrativos. A compreensão da defesa da religião como orienta-

dora administrativa é fundamental para entendimento do mote 

combinado com a imagem apresentada e com a inscrição poética. 

O epigrama se inscreve como advertência de que o marujo deve 

conduzir o navio do Governo com as mãos, mas orientado pelo 

céu. Neptuno, na coleção de moedas, aparece tal como inscrição 

poética de Sor Juana, governando a popa de um navio. Essa pre-

cisão imagética oferece um sistema tríplex que forma um mosaico 

de coerência verbal e não verbal. As ilustrações nas moedas tam-

bém podem ser emblemas, sendo mais comuns as presenças de 

empresas, “Pues la empresa, no parece que es otra cosa, que una 

expresion de un señalado pensamiento, puesto en un simil con 

galana pintura [...] que porque  determina la significación de la 

pintura, y la contrae a determinado sentido, le llaman alma de 

la empresa [...]” (VILLAVA, 1613, p. 3), nesse tipo de objeto. As 

medalhas aqui apresentadas podem representar uma descrição 

emblemática, pois “a partir de la cual los pintores, orfebres y fun-

didores pueden inventar objetos que llamamos escudos (insig-

nias, medallas)” (ALCIATO apud MIEDEMA, 1968, p. 234).
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O Primer Intercolumnio de mano diestra inicia exaltando o mar. A exaltação consiste 
em dizer que o mar, segundo a tradição antiga, é a fonte das célebres e famosas 
formosuras, de cuja espuma saiu a formosa Vênus. A autora de Neptuno Alegórico 
cita as palavras de Vênus ditas na obra de Ovídio (1595), Metamorfosis5. Além de 
Vênus, a autora exalta também a bela Galatea, citando novamente a obra de Ovídio. 
Além disso, cita a poeta a epístola de Dido a Enéas sobre a mãe do amor, Vênus, ser 
originária do mar. Para completar as belezas marítimas, cita, Sor Juana, Tetis para 
completar a ideia de que “fue el mar una cifra de todas las bellezas de lo fabuloso” 
(TETIS apud JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 399). Para esta coluna, indica 
a criadora do Arco: “pintóse éste lleno de ojos, aludiendo a los que forma con sus 
aguas” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 400). O emblema de Solórzano Pereira 
(1653), incrustado com o mote e o epigrama de Neptuno Alegórico, tentam apresentar 
a imagem descrita pela décima musa homérica:

Figura 6 – Alit, et allicit

Fonte: Solózano Pereira (1653, p. 123).
Si al mar sirven de despojos

los ojos de água que cria,
de la belleza es María,

mar que se lleva los ojos.
Sor Juana, Neptuno Alegórico.

O mote proposto por Sor Juana, Alit, et allicit, diz: alimenta 

e sacia. O título refere-se ao alimento do corpo e à saciedade do 

olhar, por tantas satisfações e belezas que podem trazer o mar. O 
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emblema de Solózano Pereira pode apresentar a multiplicidade 

de olhos a que metaforiza a poeta-monja Sor Juana. Essa alusão 

a tantas belezas servirá de prelúdio para que a autora chegue a 

falar sobre a beleza da vice-rainha na inscrição, quando a poeta 

trata da ideia de que se Maria é a esposa do Deus do Mar, essa 

beleza advém do universo marítimo, assim como as belezas de 

Vênus, Galatea e Tetis. Escreve Sor Juana (2004, p. 84): “a beleza 

é Maria”. O emblema ideal tríplex configura-se apresentando: no 

mote, o mar que alimenta e sacia o olhar pelas belezas; a imagem 

emblemática do mar cheio de olhos e, por fim, a ideia, na ins-

crição de que Maria é uma das miragens marítimas que saciam 

os olhos. Sobre a ideia de mosaico proposta por Alciato (1531) 

para o conceito de emblema, Horozco y Covarrubias (1589), ao 

tratar do conceito, reitera que “emblema es pintura que signi-

fica aviso, debaxo de alguna, o muchas figuras” (HOROZCO Y 

COVARRUBIAS, 1589, p. 9). A pintura-mosaico construída por 

Sor Juana funda-se na beleza e nos atrativos do mar, sob as figu-

ras de olhos, Vênus, Galatéa e María. O mosaico emblemático, 

construído por pintura e poesia, apresenta as muitas figuras que 

compõe a beleza do mar e, com isso, homenageia María Luisa-

Mar (início do nome da condessa associado ao Mar), vice rainha, 

como personificação cifrada da beleza do mar capaz de superar a 

beleza de Vênus e de Galatéa.

O Segundo Intercolumnio se insere na última parte da 

série de bases e intercolúnios. Ele enfatiza a Estrela de Vênus 

como a mais formosa do firmamento, devido aos seus reluzentes 

raios. Sor Juana escreve que é essa estrela anunciadora do Sol, 

ao mesmo tempo em que sai do oceano desterrando as trevas da 

noite. Para isso, usa os versos de Virgílio8, na obra A Eneida. A 

8 “Qualis ubi Oceani perfusus Lucifer unda, quem Venus ante alios astrorum di-
ligit ignes; Cual el Lucero, bañado por las ondas del Océano, al cual ama Venus 
más que la luz de los demás astros” (ENEIDA, VIII, p. 589-590 apud JUANA INÉS 
DE LA CRUZ, 2004, p. 624).
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associação e a referência ao Lucero ocorre para realizar uma iden-

tificação de que este corpo celeste é a esposa do Sol. A metáfora 

em forma de epíteto está explícita: María Luisa, esposa do vice-

-rei, é Lucero e o Sol é o Marquês de Laguna. “Tan fina en la 

tristeza como en la alegria” – escreve Sor Juana sobre a Condessa 

de Paredes – “tan amante en la muerte como en la vida” (JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 401). Para essa coluna, a poeta arqui-

teta a seguinte descrição: “pintóse, para expresar el pensamiento, 

una nave en medio de un mar, y arriba el Lucero, que le influía 

serenidades” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 401):

Figura 7 – Ex Hesperia Hesperus

Fonte: Nicolas Iglesia (1659, p. 123).
Cuando se llegó a embarcar
de Mantua la luz más bella,

tener el mar tal estrella,
fue buena estrella del mar.

Sor Juana, Neptuno Alegórico

O mote de Sor Juana, Hesperia Hesperus, diz: “a luz de 

Hespéria é Véspero”, ou seja, “a luz do rei é a estrela”. O mote 

acompanha a imagem em que está em destaque a estrela que guia 

um navio, metáfora da Nueva España, sendo a estrela, metáfora da 

vice-rainha, o guia do mandatário durante o mandato. A imagem 
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de Nicolas Iglesia apresenta o mar com a estrela no alto repre-

sentando a estrela Vésper, que é a metáfora da esposa do vice-

-rei: “propia idea de nuestra refulgente estrella, la Excelentísima 

Señora Doña María Luisa, en quien se hallan todas las propie-

dades de Lucero, que anuncia con sus rayos serenidades a este 

reino” (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 401). Para sustentar 

a tese de que María Luísa é a estrela de Vênus, partirá a poeta da 

origem do nome: “señora del Mar, pues su nombre en el hebreo 

significa Domina Maris, vel Doctrix, et Magistra Maris”9 (JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 401). A inscrição amplia a ideia de 

María-guia ao dizer que embarca no mar a estrela, María a estrela 

do mar. A Marquesa de Mancera é a luz que conduzirá o navio 

do novo governante. O sistema tríplex sorjuanino é formado pelo 

mote, o emblema de Nicolás Iglesia e o epigrama. Nele estão pre-

sentes os principais temas de que se ocupa Sor Juana em todo o 

Arco Triunfal. O emblema de Alciato (1531) é outra possibilidade 

de leitura para o mosaico emblemático sorjuananino que mescla 

pintura e poesia:

9 Salceda (2004) apresenta tradução: Señora del Mar, o Maestra y disciplinadora 
del Mar (SALCEDA apud JUANA INÉS DE LA CRUZ, 2004, p. 624).
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Figura 8 – Emblemata

Fonte: Alciato (1661, p. 126).

O emblema de Alciato (1531), que apresenta duas estrelas, 

à esquerda e no alto, as quais podem representar os vice-reis, con-

grega os principais temas da autora em Neptuno Alegórico: o mar 

de Neptuno, o mar de Anfitrite, o mar casa de Neptuno e metáfora 

das águas do México, o Marquês de Laguna-Neptuno e a condessa 

de Paredes-Anfitrite, as fortunas e os perigos marítimos. O mosaico 

alciatino elaborado pela monja elucida ao mar, a Neptuno, à vice-

-rainha María Luisa, à estrela. O segundo Intercolumnio do Arco 

Triunfal seria a mescla de todas as bases e da outra coluna, assim 

como, de toda a obra em seus temas marítimos, revelando um 

projeto de ambição barroca que celebra “a apoteose da escrita” 

sarduyana, mas também a apoteose horaciana, homenageando a 

pintura e a poesia, ao retratar o mar e suas exuberâncias em letras 

e pincéis, como também o novo governo da Nueva España. Está na 

imagem “incrustada” Neptuno, sendo conduzido por sua esposa, 

que segundo etimologia apresentada por Sor Juana é a Señora do 

Mar, remetendo à ideia de que o mar tem sua companhia e que 
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ela é capaz de atuar como companheira-guia. Na imagem, a outra 

estrela Alciatina da gravura é o Monarca das Águas, conduzido 

pela luz estrelar daquela que surge como semideusa, de beleza 

divina com as de Vênus e Galatéa, embarcada no mar e desem-

barcando na Nueva España, Anfitrite. Nessa intenção imagética 

estão presentes os elementos-base que compõem a loa Neptuno 
Alegórico, podendo ser considerado o emblema Alciatino como 

“base” das “bases” e “coluna” das “colunas”, por poder combinar 

emblematicamente toda a pintura poética de Neptuno Alegórico.
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E 
A FELICIDADE POSSÍVEL

Luis Eduardo Fiori1

Sor (em português, sóror) Juana Inés de la Cruz, poeta mexi-

cana do Século XVII, é o ponto culminante da literatura 

hispano-americana barroca, criadora de uma obra tão vasta e 

variada quanto de alta qualidade. Ela não fica atrás dos gigantes 

barrocos espanhóis como Calderón, Góngora, Quevedo, Gracián 

ou Lope de Vega, pelo contrário, brilhou solitária na América de 

sua época à mesma altura dos mestres europeus. Analisarei neste 

estudo trechos do Romance 2 das Obras Completas (JUANA INÉS 

DE LA CRUZ, 1999) da poeta buscando pôr a descoberto o enge-

nho social que ela montava para experimentar a felicidade pos-

sível, que lhe era permitida nos recessos da vigilância, através 

de subterfúgios intelectuais criados por sua imaginação visioná-

ria e super-lúcida em uma sociedade repressiva, extremamente 

patriarcalizada e reacionária que destoava de seu espírito avan-

çado e voltado para a emancipação intelectual. 

Sor Juana negociou com suas circunstâncias por toda a 

vida e foi bem-sucedida enquanto durou sua proteção por parte 

de sucessivos vice-reis de Nova Espanha, mas, para tanto, dentro 

do simulacro que montou para garantir sua sobrevivência artís-

tica, teve que inventar recursos a partir de seu espírito criativo 

1 Professor do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de 
Rondônia.
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para poder suportar a sociedade artificiosa e atroz em que transi-

tou tanto em seu período palaciano quanto conventual. 

Em termos práticos, o maior feito de Sor Juana foi conquis-

tar o direito de conquistar, em uma sociedade em que a mulher era 

mero objeto da vontade masculina, ela criou seu próprio espaço, 

como eu já havia dito em minha tese doutoral:

Todo criador é um criador do possível, ou seja, cria 
dentro de suas possibilidades, circunstâncias e limi-
tações. Sor Juana, porém, teve como maior criação 
não um poema ou uma peça: Sua maior criação foi 
justamente o criar as condições de expressão de sua 
arte. Sua maior arte foi a conquista diária do direito 
de se expressar e a capacidade de renovar essa per-
missão sistematicamente por mais de trinta anos até 
finalmente sucumbir perante a força bruta do poder 
constituído. A madre era um ser emancipado no sen-
tido intelectual, político e moral, ela sempre buscou 
expandir horizontes e refletir sobre seu entorno de 
forma racional e objetiva. Ela mostrou que a moti-
vação converte impossíveis em possíveis de forma 
quase mágica e se as condições ideais não estão dis-
poníveis, o verdadeiro artista ‘inventa’ condições, 
arrebatado por uma força maior sobre a qual ele não 
tem controle (FIORI, 2013, p. 51, grifos do autor).

“A liberdade intelectual depende de coisas materiais” 

Virginia Woolf disse em Um teto todo seu (1985, p. 141) e essas 

coisas são um ambiente em que o artista possa isolar-se para criar 

e um soldo que o sustente, Sor Juana consegue obter esses bene-

fícios à custa de muita negociação e resignação criando tempos 

livres entre os exercícios de devoção e os compromissos conven-

tuais produzindo uma obra enorme e de magistral, ela conquis-

tou um espaço que embora não ideal, lhe forneceu as condições 

mínimas para criar.
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Voltando ao “Romance 2”, ele foi classificado por Méndez 

Plancarte, em seu “Prólogo” à edição de Francisco Monterde das 

Obras Completas já referidas anteriormente, entre os filosófico-

-amorosos (sin fechas conjeturables). Sua epígrafe é: Acusa la 
hidropesía de mucha ciencia, que teme inútil aun para saber y 
nociva para vivir2 (PLANCARTE, 1999, p. 10). Cumpre lembrar 

que embora a epígrafe não seja de autoria da monja, também não 

destoa do significado geral do poema que é, de fato, uma crítica 

ao acúmulo exagerado de conhecimento que pode, incluso, ser 

prejudicial a seu detentor, segundo a autora. 

O fundo filosófico deriva do fato de que o eu poético ana-

lisa questões da ordem dos valores humanos de forma não siste-

matizada, porém, buscando a natureza dos fenômenos em favor 

da vida prática. Sor Juana, então, por trás da máscara de estar 

dialogando com seu próprio pensamento, na verdade desabafa 

uma revolta contra suas circunstâncias. 

Finjamos que soy feliz, 
triste pensamiento, un rato
[…] v 1 e 2
(JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 4).

Um pacto é proposto, o pacto da criação de um mundo 

paralelo, exonerado de se dar satisfação ao mundo real. Mas, 

quem precisa fingir felicidade, na verdade é duas vezes infeliz: 

uma pela infelicidade em si e a outra por não poder extravasar 

seu sentimento e ter que sufocá-lo dentro da alma causando a si 

próprio uma asfixia espiritual. A monja, na condição de Olimpo 

do pensamento hispano-americano de seu tempo, detém a 

valiosa qualidade de poder contemplar seu horizonte histórico 

de maneira holística, sem o cabresto com que a religião a que 

2 Acusa o exagero de ciência, que considera inútil mesmo para o saber e nocivo 
para o viver (Tradução minha).
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era professa submetia ricos e pobres, nobres e plebeus, em sua 

época. Mas, esse dote era também uma condenação, ela estava 

condenada a sofrer por poder ver sua sociedade através de um 

raio-x que desnudava as entranhas do funcionamento das rela-

ções pessoais conduzidas pelos donos do poder. E a impotência 

perante a constatação de que nada podia ser feito, que o estágio 

civilizacional de sua sociedade estava muito aquém do padrão de 

pensamento que ela podia cultivar, fê-la sofrer e buscar na dis-

simulação barroca refúgio contra a atrocidade de sua realidade. 

[…] 
Sírvame el entendimiento 
alguna vez de descanso,
[...]
v 9 e 10 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 4).

O acúmulo de conhecimento costuma vitimar ilus-

tres personagens tanto na literatura: o Dr. Fausto, o Lobo da 

Estepe, quanto na vida real: Sor Juana Inés de la Cruz, Hipátia 

de Alexandria (WILDBERG, 1995, p. 105), para citar alguns. Em 

comunidades regidas por princípios teocráticos (como o México 

do vice-reinado ou o Egito da transição pagã-cristã) o conheci-

mento que desbordasse aquele canonizado pela tradição consue-

tudinária adotada pelas cúpulas sacerdotais era delitivo. A igreja 

fanatizou Blaise Pascal, calando-lhe, em consequência, a ciência, 

humilhou Galileu, mergulhou a América católica em um atraso 

intelectual do qual até hoje não conseguimos nos livrar e conti-

nua, portanto, influente no âmbito das decisões práticas de nosso 

dia a dia. E isso acaba funcionando como um trauma perpétuo 

nas consciências que buscam libertação do jugo ideológico impe-

trado pelas forças controladoras da política. A monja, paradoxal-

mente, era crítica da religião que tanto amava (ou fingia amar) e 

sofreu ao longo de sua história pessoal pelo fato de ter que afogar 
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sua consciência para não conflitar com seus superiores hierárqui-

cos da clerezia.

[...]
y no siempre esté el ingenio 
con el provecho encontrado.
v 11 e 12 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 4).

Esses versos, se não podem ser considerados uma defesa 

precoce da “arte pela arte”, pelo menos parece inegável que 

advogam por uma crítica ao utilitarismo sancionado na litera-

tura desde a Antiguidade Clássica regido pelo dulce et utile de 

Horácio (apud WELLEK; WARREN, 1976, p. 34). A monja, para 

obter permissão (ou, pelo menos, “olho gordo”) para escrever 

obras “profanas”, em que seu gênio poético se destacava, estava 

praticamente obrigada a ser panegirista oficial da realeza e dos 

príncipes da igreja. Tal encargo não devia menos que lhe cau-

sar forte repulsa (embora não pudesse externar) e lhe fazer sentir 

aviltadora da arte que tanto adorava. Esses versos da monja vão 

além do personalismo de seu entorno e invadem questões uni-

versais que afligem o pensamento humano. Ela está analisando 

poeticamente o fato de que a arte sempre dependeu de um tipo 

ou de outro de mecenas, e isso torna o artista refém de circuns-

tâncias muitas vezes até humilhantes para a consecução de seu 

artesanato, e, se por um lado parece fantasioso tentar divorciar a 

arte de seu mecenato patrocinador, por outro, uma atitude pelo 

menos de se tentar agendar uma busca de emancipação no hori-

zonte de expectativa da arte parece mandatória para o artista, 

sob pena de ele manter-se perpetuamente serviçal dos donos do 

poder econômico. Sor Juana, grande visionária, tinha presente 

essa conjuntura em seu balaio de preocupações e soube moda-

lizar o discurso com seu “no siempre”, habilmente fugindo da 

armadilha redutora do “nunca”, ela negocia com seu tempo para 
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dar voz a uma expressão avant la lettre que é sua poesia não enco-

miástica, aquela em que navegou com certa liberdade pelos mares 

da liberdade intelectual.

[…] 
El que está triste, censura 
al alegre de liviano; 
y el que está alegre se burla 
de ver al triste penando. 
 
Los dos filósofos griegos 
bien esta verdad probaron: 
pues lo que en el uno risa, 
causaba en el otro llanto.

[…]

v 21 a 28 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 4).

Demócrito e Heráclito são os dois filósofos gregos a que os 

versos remetem: 

Se o mundo era mais digno de riso, ou de lágrimas, 
e qual dos dois gentios andara mais prudente, se 
Demócrito, que ria sempre, ou Heráclito, que sempre 
chorava (VIEIRA apud VERDASCA, 2003, p. 190).

A monja, então, em sintonia com as dicotomias barrocas 

que serviam de fundo para debates performáticos em torneios de 

retórica, está consciente do relativismo das relações humanas e 

indiretamente propõe que respostas maniqueístas para questões 

da esfera das relações interpessoais são insuficientes e que entre 

o riso e o choro haverá um ponto intermediário de conciliação de 

contradições. 

Ela entendia que as opiniões das pessoas, destituídas de 

um rigor racional, flutuavam no barco do subjetivismo, à deriva, 

em direção aleatória, ao sabor da brisa, e tudo isso por causa 
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do forte apego a explicações metafísicas para assuntos práticos. 

Entre Pascal e Descartes ela tendia ao segundo, seu pensamento 

era logocêntrico e sua devoção religiosa parecia meramente cum-

prir papéis protocolares, pelo menos, é o que se infere a partir da 

leitura de sua carta autobiográfica, La Respuesta:

Demás, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi 
voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; de 
tal manera, que no me acuerdo haber escrito por 
mi gusto sino es un papelillo que llaman El Sueño 
(JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 845).

A madre está afetada nesse momento e faíscas de ressen-

timento parecem piscar por todos os lados. O episódio da repri-

menda imputada pela máscara barroca chamada Filotea de la 

Cruz deve-lhe ter remoído os nervos e, portanto, essa declaração 

meio escatológica de que não escreveu nada por gosto a não ser 

El sueño (já descontado o natural espírito hiperbólico barroco) 

parece um produto mais do emocional do que do racional. Mesmo 

assim, não parece fantasioso concordar pelo menos parcialmente 

com seu desabafo e inferir que grande parte daquilo que escrevia 

“por encargo” lhe causasse enfado.

[...]

Para todo se halla prueba 
y razón en qué fundarlo; 
y no hay razón para nada, 
de haber razón para tanto.

[...]

v 41 a 44 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 4).

Os jogos conceptistas barrocos, embora de simplicidade 

epidérmica, podem trazer em suas entrelinhas reflexões profun-

das sobre temas universais da natureza humana. Juana Inés nesses 
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versos dialoga com a matemática que diz que menos com menos 

resulta em mais, ou seja, uma razão confrontada com outra razão, 

resulta na anulação das duas (já que lhes extrairia seu elemento 

basilar que é a univocidade) e, toda essa engenharia conceptual 

tem como pano de fundo seu entorno social em que a razão em 

si pouco espaço tinha nos processos decisórios já que acabava 

por tornar-se propriedade de quem tinha poder para ditá-la como 

tal. Ela mostrava consciência de que “a verdade” era produto da 

autoridade emanada das altas hierarquias, manipulável ao sabor 

das necessidades de seus controladores e que pouco se poderia 

fazer para se mudar tal estado de coisas.

[…]

Todos son iguales jueces; 
y siendo iguales y varios, 
no hay quien pueda decidir 
cuál es lo más acertado. 
[…]

v 45 a 48 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 5).

Imaginemos uma comunidade em que todas as pessoas 

são juízes. Quem iria submeter-se ao veredito do outro se todos 

estão investidos da mesma magistratura? Tal sociedade seria sim-

plesmente inviável. Os versos acima são um grito de desespero 

contra a manipulação da razão, contra sua desfiguração por parte 

dos que a distorcem para evitar perdas pessoais. Por sua época 

a nobreza, nem sempre adequadamente educada para ostentar 

seus próprios títulos, costumava arrogar a si própria distinção e 

sapiência suficientes para tomadas de decisões importantes para 

as quais capacidade de discernimento se requeria. Eles se arro-

gavam donos da verdade porque eram superiores aos homens 

comuns na configuração dos estratos sociais estabelecidos. Um 

exemplo sintomático disso foi o incidente entre Sor Juana e um 

cavalheiro do Peru: a epígrafe do poema 48 (em Obras Completas) 
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diz: “Respondiendo a un caballero del Perú, que le envió unos 

barros3 diciéndole que se volviese hombre”. A monja respondeu 

“[…] dejo ya vuestros elogios  – a que ellos solos se expliquen:  – 

pues los que en si solo caben  – consigo solo se miden […]” numa 

extraordinária capacidade de conciliar a mais ácida ironia com 

a mais refinada elegância e sagacidade, e continuou: “[…] Yo no 

entiendo de esas cosas; – solo sé que aquí me vine – porque, si 

es que soy mujer – ninguno lo verifique”. Colocando um ponto 

final firme e irrecorrível na ofensa perpetrada pelo embrutecido e 

desastrado nobre. Voltando então ao Romance 2

[…] 
Si es mío mi entendimiento, 
¿por qué siempre he de encontrarlo 
tan torpe para el alivio, 
tan agudo para el daño?

[…]

v 57 a 60 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 5).

Primeiramente fundamental será lidar com a dúvida onto-

lógica: “é meu meu entendimento?” a pergunta não é retórica e 

tampouco pleonástica. Quando nos atribuímos arbítrio e poder 

de eleição na condução de nossos destinos, desconsideramos o 

fato de que somos produto de uma cultura que nos modela e nos 

condiciona a pensarmos como pensamos e, portanto, a decidir-

mos como decidimos. O filósofo Espinosa disse:

Se a pedra lançada tivesse consciência do seu movi-
mento, e da sua tendência a perseverar no movi-
mento, julgar-se-ia livre, na medida em que ignoraria 
o impulso que produziu o seu movimento, que deter-
minou de uma certa maneira a sua faculdade de estar 
em movimento ou em repouso. Do mesmo modo, 

3 Barros aqui significa vasilhas de cerâmica.
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aquele que na cólera, na embriaguez ou em sonho, 
crê agir livremente, é porque ignora as forças que 
o impelem contra a sua vontade (ESPINOSA apud 
MOREAU, 1982, p. 78).

Espinosa propõe então, que o homem ao pensar que tem 

arbítrio é como uma pedra que atirada querer pensar que pode 

escolher aonde vai cair. O homem sim faz escolhas nas bifurca-

ções que a vida lhe apresenta, porém, essas escolhas não são tão 

aleatórias quanto se pode imaginar: existirá todo um conjunto de 

condicionantes que vão direcionar essa eleição, e nós nem sequer 

nos damos conta disso, porque se passa no campo do incons-

ciente. Por isso, o questionamento de se esse entendimento não é 

apenas mais uma pirotecnia barroca de natureza retórica, é uma 

reflexão filosófica que intriga nosso pensamento desde que come-

çamos a tentar entender nosso papel na constituição do mundo.

E por que o entendimento não traz alívio? Porque o cresci-

mento da consciência, do entendimento, lançará holofotes sobre 

as mais veladas misérias humanas e tornará aparente o latente 

desentranhando a lama negra embutida em nossas almas, sob o 

revestimento perverso da falsa virtude. Ao contrário de alívio, o 

conhecimento trará sofrimento e desalento para quem o detém, 

em face da impotência de poder transformar um mundo que está 

corrompido em sua própria fundação. Sor Juana sofreu e qual-

quer mente emancipada sofrerá. 

¡Qué feliz es la ignorancia 
del que, indoctamente sabio, 
halla de lo que padece, 
en lo que ignora, sagrado!

[…]

v 81 a 84 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 5).
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A exaltação da ignorância, paradoxal por lógica, encontra 

na apóstrofe ¡Qué feliz es la ignorancia! um clímax expressivo. Se 

por um lado o conhecimento expõe as chagas do humano cora-

ção, a ignorância, por outro, funciona como um escudo contra o 

sofrimento que a consciência gera. O ignorante é uma criança que 

não cresce, vive no mundo da fantasia, deixa-se cooptar por dis-

cursos sedutores e segue o séquito sem questionar para onde está 

sendo levado. Essa carapaça protetora que o envolve, perpetua 

sua ingenuidade e o imuniza contra as preocupações antecipató-

rias de desgraças que os conscientes têm a capacidade de prever. 

O axioma popular que diz: “quanto maior o dom, maior a respon-

sabilidade” dialoga com essa tese, ou seja, aquele que se destaca 

em meio à multidão terá o dever moral de cuidar dos menos favo-

recidos, em uma espécie de compensação invertida, esse raciocí-

nio é guia das consciências dos super-heróis das ficções.

¿De qué sirve al ingenio 
el producir muchos partos, 
si a la multitud se sigue 
el malogro de abortarlos?

v 109 a 112 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 6).

Sor Juana também tem presente que a “multidão” é uma 

massa social estruturada pelo descaso de seus governantes de 

maneira a ser perpetuamente um enorme manancial de ignorantes 

facilmente controlados por manobras políticas das mais variadas 

ordens. Nesse caso nos vem à memória o dito popular “dar péro-

las aos porcos” de teor um tanto ofensivo, mas, que reflete bem a 

ideia da estrofe. Para ela, amante incondicional do conhecimento, 

devia ser dolorido ver que sua erudição estava fadada aos restri-

tos rincões elitizados da sociedade ainda muito estamental em 

que se desenvolveu e que seu background cultural enciclopédico 

acabava permanecendo estacionário. Na Respuesta, lamentou: 
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[…] lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo 
trabajo no sólo en carecer de maestro, sino de con-
discípulos con quienes conferir y ejercitar lo estu-
diado, teniendo sólo por maestro un libro, por 
condiscípulo un tintero insensible (JUANA INÉS DE 
LA CRUZ, 1999, p. 833).

Infere-se desse relato a consciência de que também se 

aprende ensinando porque o discípulo influencia diretamente 

no aprofundamento do conhecimento de seu mestre, parece uma 

conclusão óbvia para os dias de hoje, mas, para uma sociedade 

estratificada, hierarquizada e, principalmente, segregatícia como 

a da jerônima, deixa ressoar um caráter um tanto confessional, 

empacotado em uma falsa modéstia, natural para quem está se 

defendendo.

¿Qué loca ambición nos lleva 
de nosotros olvidados? 
Si es para vivir tan poco, 
¿de qué sirve saber tanto?

v 129 a 132 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 6).

Santo Agostinho caminhando em sonho por uma praia 

viu um menino que tentava transladar a água do oceano para um 

buraco feito na areia e compreendeu que o labor inútil do ingê-

nuo garoto era uma metáfora da ingênua pretensão humana de 

entender os mistérios da Santíssima Trindade. Sor Juana, por sua 

vez, embora admita as fronteiras dos conhecimentos humano x 

divino, mostra inconformismo com o fato de que a vida é tão curta 

em relação ao complexo de informações que o universo apresenta. 

Isso nos faz sentir ínfimos e insignificantes. A proposição: 

se é para viver tão pouco
de que serve saber tanto

poderia sem prejuízo para a compreensão ser invertida em:
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se é para saber tão pouco
de que serve viver tanto

Quantificadores à parte, Sor Juana (1999) propõe que viver 

de forma inconsciente, sem a possessão das chaves que abrem 

as portas do mundo seria em termos práticos como vegetar, ape-

nas recebendo de outros, direcionamentos comportamentais. Ela 

tem claro a necessidade de o homem ocupar posição fundante na 

construção de seu próprio espírito e de abrir as portas da percep-

ção para experimentar o universo como ele de fato é: infinito. O 

pequeno buraco, da experiência onírica de Agostinho, aberto na 

areia da praia nunca comportará a gigantesca massa oceânica, é 

verdade, porém, devemos transbordá-lo tanto quanto pudermos e 

nunca deixá-lo vazio como muitos o fazem. 

Aprendamos a ignorar, 
pensamiento, pues hallamos 
que cuanto añado al discurso, 
tanto le usurpo a los años.

v 141 a 144 (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1999, p. 7).

Para encerrar o poema, Sor Juana retoma o tom de diá-

logo com seu próprio pensamento, utilizado na primeira estrofe 

do romance, ela invoca sua cumplicidade para “turbinar” o texto 

com um pouco mais de dramaticidade. O verso “Aprendamos a 

ignorar” poderia ser um poema por si só, visto que seu poder de 

sugestão é enorme. Saber não é tão importante quanto saber o que 

fazer com o saber que se adquire, Sor Juana, igual a Fausto ou ao 

Lobo da Estepe se sentiu asfixiada pelo próprio conhecimento e 

teve que negociar habilmente com suas circunstâncias para poder 

receber permissão para compor sua obra mais valiosa, de cará-

ter mundano. A apropriada compreensão de seu entorno político 

lhe foi fundamental para que tivesse sucesso nessa negociação 

e ao mesmo tempo lhe angustiou porque o mundo se mostrou 
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transparente e terrível perante seus olhos que tudo viam. Nesse 

sentido, buscou sempre andar pelas trilhas do recato, etiqueta e 

reverência peculiares do cenário barroco, até cair na armadilha 

de Fernández de Santa Cruz que lhe acabou fazendo uma “cama 

de gato” não se sabe se para destruí-la ou para atingir o estressado 

e misógino Arzobispo Primado de México, pela época, Aguiar y 

Seijas, de cujo cargo, Santa Cruz se considerava mais merecedor. 

As máscaras barrocas não raramente transcendiam os palcos e 

pousavam sobre as faces das pessoas da vida real, Sor Juana as 

usou com maestria, soube simular ignorância, reverência e devo-

ção para atingir objetivos maiores numa constante luta por sobre-

vivência artística. Ela sabia que o mais difícil não era acumular 

conhecimento e sim, como lidar com essa fabulosa arma que 

pode destruir mais do que exércitos inteiros destroem e que traz 

em si o estranho paradoxo de ser ao mesmo tempo instrumento 

de opressão e de libertação.
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O SABOR DA ESCRITA NO BARROCO: 
DA ALEGORIA DAS “FRUTAS 

MORALIZADAS” AO CONCEPTISMO 
DOS “CONFEITOS ESPIRITUAIS”

Manuel Ferro1

Num recentíssimo artigo intitulado “A possibilidade 

de um banquete”, da autoria de Isabel Lucas, a jeito 

de epígrafe afirma-se que “a literatura ocidental é um 

menu cheio de simbologia. O amor, a guerra e a paz discutem-se 

e celebram-se à mesa e se nem todas as refeições são memoráveis, 

há outras inesquecíveis” (LUCAS, 2014, p. 92, grifos meus). Aí se 

deambula entre nomes de famosos escritores, de Emily Dickinson 

à Rabelais, através do qual se evoca Pantagruel, quer pelas suas 

dimensões físicas e apetite indomável, quer pela sátira aos costu-

mes do seu tempo, delineando em particular um retrato grotesco 

dos festins a que o clero católico não deixava de conferir uma 

acentuada marca expressiva (e excessiva). Não será por acaso que 

a figura de Pantagruel superou as fronteiras da ficção romanesca 

e se tornou um símbolo das delícias gastronômicas, porventura 

resistindo ao desgaste do tempo com mais sucesso até do que o 

nome do seu criador (LUCAS, 2014). Não será por acaso também 

que concordamos incondicionalmente quando se defende que:

[...] as razões do estômago são tão insondáveis 
quanto as da literatura e, quando uma e outra andam 

1 Professor da Universidade de Coimbra/Portugal. Centro Interuniversitário de 
Estudos Camonianos.



COLÓQUIO BARROCO IV214

ligadas, o apetite torna-se selectivo. Sobram frases 
feitas, prontas a servir em cada literatura, metáfo-
ras com alimentos. Sagradas ou profanas, em quase 
todas, a assinatura se perdeu (LUCAS, 2014, p. 93). 

Para concretizar todos estes axiomas, são chamados à 

colação Julio Cortázar, Manuel Marquez Montalban, Ernest 

Hemingway, Alexandre Dumas (também enquanto autor do Grand 
Dictionnaire de Cuisine, de 1873), Walt Whitman, Mark Twain, M. 

K. Fischer (de An Alphabet for Gourmets, 1949), Enid Blynton, 

Charles Dickens, Marcel Proust, Nicolai Gógol, Tolstói (apesar de 

vegetariano), Tatyana Tolstaya, Holden Caulfield, Knut Hamsun, 

J. Joyce, Jorge Amado, Chinua Achebe, Paulina Chiziane, Herman 

Melville, Harper Lee, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, William 

Shakespeare, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 

Virginia Woolf, Michael Cunningham, numa enumeração verda-

deiramente caótica, própria de uma atitude diletante, de quem lhe 

apraz discorrer de acordo com o fluir do pensamento. Contudo, 

algumas ideias são aqui adiantadas que merecem ser relevadas. 

Entre os títulos e autores consagrados – os clássicos –, recordam-

-se a Bíblia (das bodas de Canaã, da última Ceia, do festim de 

Herodes e Salomé com a cabeça de S. João Baptista servida numa 

bandeja); Homero e Platão, na Grécia, em que a mesa era centro 

de convivialidade e debate de ideias; de Roma, Apício (autor de 

De Re Coquinaria) e os relatos de excessos de banquetes, como, 

por exemplo, de Nero e Calígula. Entre os portugueses, refere-se 

Eça de Queirós como paradigma de escritores que utilizam a mesa 

para fazer crítica social e denunciar a futilidade da burguesia sua 

contemporânea. Mediante a evocação da sopa dourada, do leitão 

assado ou do arroz de forno, o paladar é apresentado como o sen-

tido que comanda a memória no discurso literário de As Cidades 
e as Serras, numa estratégia que projeta e delineia a componente 

gastronómica como marca de identidade e, por antonomásia ou 

por metonímia, da cultura portuguesa, face ao requinte decadente 
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da mundivisão parisiense, também ela expressa através de pratos 

famosos da culinária francesa (LUCAS, 2014). A sopa de canudos 

de macarrão, o cozido à portuguesa, o paio escarlate, as travessas 

de arroz doce, o creme crestado a ferro de engomar, os pratos 

de ovos queimados e a aletria com letras desenhadas a canela 

moída são outros tantos manjares evocados em O Primo Basílio 

(1878). De Camilo Castelo Branco, ocorre de imediato a sugestão 

do romance Coração, Cabeça e Estômago (1862), em que se mos-

tra como cada fase da vida é comandada por cada um dos órgãos 

em causa e se disserta sobre axiomas com tanta validade prática 

como “quem não ceia toda a noite rabeia”, ao mesmo tempo que 

se procede à apologia da sopa de ovos, talhadas de chouriço e 

salpicão, batatas ensopadas com toucinho, toucinho cozido com 

batatas, como manifestações da essência rústica da cozinha por-

tuguesa. Outros nomes se aduzem ainda, como Aquilino Ribeiro, 

Luís de Sttau Monteiro, Alexandre O’Neill, Mário Cesariny e 

Miguel Real, ou Francisco José Viegas, que, em Longe de Manaus 

(1962), recorre à gastronomia para traçar o perfil psicológico da 

protagonista (LUCAS, 2014). 

Por conseguinte, segundo o parecer de Isabel Lucas, a 

longa ligação entre a literatura e a gastronomia é, pois, a expressão 

de “um sinal de um tempo e circunstância. Um modo de revelar 

identidade, sublinhar uma ação, aguçar o imaginário” (LUCAS, 

2014, p. 94).

Ora nestes tempos pós-modernos, em que se assiste a uma 

verdadeira revisão da tradição secular do perfil identitário, literá-

rio e cultural dos povos, múltiplas e variadas são as possibilidades 

de abordagem e análise do texto poético. Linda Hutcheon aponta 

caminhos que orientam para iluminar o percurso da história, 

teoria e poética do Pós-Modernismo, já anteriormente esboçados 

na ótica de Julia Kristeva, que escrutina este conceito, denomi-

nando-o como aquela “escrita-como-experiência-dos-limites” 
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(HUTCHEON, 1991, p. 25), acarretando um contributo significa-

tivo para o questionamento de valores, crenças e sistemas que 

não se esperaria que, a priori, fossem criticados ou até refuta-

dos. De qualquer modo, assumindo assim uma atitude dialética, 

impõe-se o debate entre modos de representação da realidade de 

hoje e do passado e questionam-se as fronteiras entre as formas 

de criação, bem como entre o filão fecundo fundado na origina-

lidade produtiva e a cultura de massas. À semelhança do que 

acontecera no Barroco, a metáfora e a metonímia tornam-se os 

modos de expressão por excelência, algo simbólico e imaginativo 

do mundo complexo que nos cerca. E a partir do filão da semiolo-

gia, exploram-se novas maneiras de traduzir o real (APPIGNESI; 

GARRAT, 2007). 

É neste contexto que os Estudos Culturaisse enquadram e 

o conceito de “Cultura” se reavalia, implicando um agrupamento 

de saberes e conhecimentos nas mais diversas áreas do estudo 

do universal, criando deste modo a tal via da “multidisciplinari-

dade” que Albert Camus ousa apontar (2008, p. 331). 

Reequacionando deste modo a noção de “Cultura”, tradu-

zida através dum termo fluido e ambíguo que urge abordar a fim 

de maiores alicerces se fundarem para que novos trilhos se abram 

no âmbito da pesquisa da crítica e teoria da literatura, recorde-

-se que o antropólogo Edward Burnett Tylor (1920) o apresenta 

como “that complex whole which includes knowledge, belief, 

art, moral, law, customs and other capabilities and habits acqui-

red by man as a member of a society”; Margaret Mead (1963) 

define-o como “the learned behavior of a society or subgroup”; 

Raymond Williams (2006) concebe-o incluindo “the organization 

of production, the structure of the family, the structure of institu-

tions which express or govern social relationships, the characte-

ristic forms through which members of a society communicate”; 

e Clifford Geertz defende que o mesmo conceito se identifica 
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com o conjunto de histórias que nós contamos de nós próprios 

(SARDAR; VAN LOON, 2010, p. 4-5). Com a abertura que lhes 

é intrínseca, os Estudos Culturais evidenciam a importância do 

comportamento social, mas não possuem uma área específica de 

interesse. Por isso, recorrem ao suporte teórico e metodológico 

das diferentes disciplinas e áreas tradicionais de saber, da lin-

guística à teoria da literatura e crítica literária, à ciência política 

e antropologia, à psicologia ou à antropologia, ao mesmo tempo 

que se revalorizam disciplinas ou manifestações artísticas e cul-

turais consideradas menores ou marginais. É neste âmbito que 

a alimentação e a gastronomia começam a ser apreciadas, como 

portadoras de signos e sistemas de códigos explícitos e implíci-

tos de uma determinada sociedade ou grupo social. E o cruza-

mento de informação passa a ser possível através do recurso a um 

diálogo interdisciplinar cada vez mais profícuo (SARDAR; VAN 

LOON, 2010).

A partir de tais pressupostos, a especificidade de aborda-

gem própria dos Estudos Culturais revela-se indissociável da área 

de interesse dos estudos de literatura, tendo em conta, nomea-

damente, a diversidade que o conceito de ‘arte’ representa. Da 

música à encenação de ópera, ou da criação literária à adaptação 

cinematográfica, procura-se explorar o significado de um objeto 

que focaliza vetores de todos os âmbitos, numa disciplina que 

possa analisar os efeitos e consequências da vasta obra artística 

universal (Gesamtkunstwerk), da cultura de elite à criação popu-

lar, predominando a ideia de uma vontade pluridimensional em 

querer trazer alguma ordem teórica à enorme produtividade artís-

tica do Século XX. Na perspectiva de Armand Mattelart e Érik 

Neveu,

[...] podemos, pois, qualificar a emergência dos 
Cultural Studies como se de um paradigma se tra-
tasse, de uma problemática teórica corrente. O 
objectivo é encarar a cultura num sentido lato, 
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antropológico […] abrangendo matérias até então tra-
tadas por diversas ciências sociais e humanas: con-
sumo, moda, identidades sexuais, museus, turismo, 
literatura (MATTELART; NEVEU, 2006, p. 8-9).

Os Estudos Culturais abarcam, pois, os mais diversos 

campos do saber e a respetiva noção de “fronteira” desaparece 

gradualmente, equacionada de acordo com os objetivos a que o 

Pós-Modernismo de igual modo se propõe. O desaparecimento 

desta fronteira torna-se útil para entender o objeto da Poética 

como uma construção infinita no espaço e no tempo, de um 

conhecimento inacabado ou inacabável; um “livro único” no 

paraíso borgesiano2. Neste sentido, a Literatura transforma-se, 

como se compreende, num: 

[…] mecanismo semiótico que, em virtude das carac-
terísticas da sua forma de expressão, da sua forma 
de conteúdo e do seu estatuto comunicacional, 
apresenta estruturas semânticas peculiares e tem a 
capacidade de produzir no processo de leitura, tanto 
sincrónica como diacronicamente, novos significa-
dos (SILVA, 1991, p. 646).

Deste modo, poderemos igualmente defender que a 

cozinha é um espaço de criatividade, a competir com a poesia 

(LUCAS, 2014, p. 94) e cada prato comporta um ritual, como cada 

ingrediente tem um simbolismo (LUCAS, 2014, p. 96). “A cozi-

nha é símbolo de um colectivo na sua capacidade de representar 

um espaço num tempo” (LUCAS, 2014, p. 96), quer no plano da 

sua conceção, elaboração e preparação, quer no do respetivo con-

sumo. Uma refeição não é um ato solitário, mas o reflexo social 

com múltiplas variáveis. 

2 Em muitos dos seus ensaios ou contos, Jorge Luís Borges deixava a ideia de que 
todos os escritores estariam a criar e a contribuir apenas para um livro único, 
como uma espécie de junção e conjugação de todas as escritas, o Livro Do Mundo.
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Dos precursores dos estudos consagrados a esta área espe-

cífica, refira-se Jean Anthelme Brillat-Savarant (1995), político e 

cozinheiro francês de fins do Século XVIII, princípios do Século 

XIX, que compõe o livro dos livros da gastronomia, a bíblia dos 

epicuristas e iniciados na arte de bem-comer – A Fisiologia do 
Gosto (1825) –, nele estabelecendo um estreito nexo entre o que 

se come e a identidade de cada um. Contudo, se através dele se 

descortina a destreza de apreciar a gastronomia enquanto mani-

festação de cultura, não esqueçamos que já no período mais 

intrinsecamente genuíno da cultura Barroca se procedia a uma 

sistematização desta arte e ciência, tão útil quanto criativa, 

fazendo-se a apologia do culto dos sentidos e, necessariamente, 

entre eles, do paladar. 

Tommaso Garzoni, professo na Ordem dos Cónegos 

Regulares Lateranenses, redige La piazza universale di tutte le 
professioni del mondo (1601), cuja segunda edição inclui mais de 

cento e cinquenta discursos acerca dos ofícios e ocupações exis-

tentes ao tempo. No discurso noventa e três, “De’ Cuochi, et altri 

ministri simili come Scalchi, Gnatari, Credenzieri, Trincianti, 

Canenari, o Bottiglieri, Servitori da Tavola, Convivanti, &c.” 

(GARZONI, 1601, p. 683-691), insere-se uma verdadeira súmula 

sobre gastronomia enquanto ramo do saber, em que se recua à 

proto-história, aos tempos de Saturno, para se mostrar quão des-

prezada era então esta arte e como tudo ali, afinal, tem o seu início. 

Teriam sido os rituais religiosos, mormente em terras asiáticas que 

despertaram a atenção do homem para o culto do sabor. Todavia, 

só a partir do período áureo do império romano se transforma 

esta arte verdadeiramente numa ciência, apesar do contributo 

nada despiciendo de gregos e egípcios. Desde então, apuram-se 

as técnicas de confecção até à variadíssima diversidade de pratos 

existentes na época do autor. Por outro lado, se à volta da mesa se 

multiplicam as ocupações exercidas pelos mais variados tipos de 

serviçais, tornando tal fato as ceias e os banquetes em momentos 
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de apoteose celebrativa, evocam-se as figuras dos grandes da his-

tória que ficaram célebres pelos excessos cometidos à mesa, quer 

quanto aos pratos servidos e consumidos, quer quanto ao apreço 

pela degustação de saborosos e variados vinhos. Por conseguinte, 

eram por isso os bons e grandes cozinheiros disputados, levados 

pelos grandes comandantes militares e altamente pretendidos 

pelos monarcas, quando eles mesmos – os cozinheiros em si – não 

detinham já um lugar de exceção na hierarquia social do tempo. 

O discurso cento e trinta e três, sobre “De’ Fornari, o Panatieri, 

o Confettinari, & Zambellari, Offelari, e Cialdonari” (GARZONI, 

1601, p. 842-844), é um complemento do que é anteriormente 

referido. Centra-se inicialmente na origem do ofício de forneiro, 

instituído pela deusa Ceres, para melhor se confecionar a farinha 

produzida a partir do trigo; depois, nos variados tipos de pão e 

nos de melhor qualidade existentes em Itália, para, finalmente, se 

valorizar a variedade de bolos e confeitos a partir dele derivados.  

Numa perspetiva diferente, e evidenciando sobremaneira 

a importância do sentido do gosto na percepção da realidade 

envolvente, quando Lorenzo Ortiz (1686) publica o seu primeiro 

livro Memoria, entendimiento y voluntad. Empresas que enseñan 
y persuaden su buen uso en lo moral y en lo político de 1677, tem 

consciência de que livros de emblemas há muito haviam deixado 

de ser novidade. É verdade que designa essas suas criações como 

“empresas” e não se prende a discutir, nem a esboçar sequer os 

aspetos que distinguem as duas categorias de linguagem logo-

-icónica. Aliás, o contributo inovador que este autor invoca para 

enriquecimento do género prende-se com a disposição usada na 

sucessão dos emblemas, de modo a condicionar o desenvolvi-

mento de um discurso demonstrativo. Assim, para além da uni-

dade temática, do recurso a composições de poetas espanhóis 

seus contemporâneos e do uso de gravuras de grande qualidade, a 

obra intitulada Ver, oir, oler, gustar, tocar. Empresas que enseñan 
y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral (ORTIZ, 
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1686) bem pode ser vista como um complemento à primeira obra 

publicada de sua lavra. No entanto, aqui defende explicitamente 

a ideia de que os cinco sentidos corporais constituem o único 

meio através do qual o Criador permite o acesso à alma humana. 

O paladar ocupa, portanto, um lugar de relevo incontornável com 

a explicitação adequada sobre o prazer que este sentido pode 

proporcionar. Se Ortiz ainda reconhece que é, de entre os cinco, 

aquele em que o homem está mais perto do uso que dele também 

fazem os animais, e daí até da própria brutalidade animalesca em 

si que no seu uso se pode verificar, o certo é que o paladar pode 

de igual modo ser manifestação da mais requintada estesia gusta-

tiva, reflexo da elevada cultura de um povo, época e civilização, 

não obstante os perigos em que o homem incorre mediante uma 

série de metamorfoses, a que o autor também alude, já que um 

uso vicioso deste sentido pode fazer desvirtuar o comportamento 

humano em atitudes mais dignas de certas categorias de alimárias 

(ORTIZ, 1686).

Quase poderíamos defender que, na linha do que é exposto 

por este autor, mais próximo de nós, nos idos anos 70 do Século 

XX, tempos ainda de pressentimentos, presságios e premonições 

para toda esta panóplia de abordagens do texto poético a que os 

Estudos Culturais vão dar acesso, publica-se um livro de contos, 

a Poética dos Cinco Sentidos (1979), escrito por vários autores 

portugueses já consagrados no panorama literário da época, dedi-

cando-se cada um deles a um modo de percepção da realidade: a 

visão foi objeto de tratamento por Maria Velho da Costa; o ouvido, 

por José Saramago; o olfato, por Augusto Abelaira; o gosto, por 

Nuno Bragança; o tato, por Ana Hatherly; e um sexto sentido, 

por Isabel da Nóbrega. Todos tomam como ponto de partida e 

inspiração o ciclo de tapeçarias com forte valor simbólico de La 
Dame à le Licorne, provavelmente tecidas em Auverne, no centro 

da França, no Século XV, e hoje incluídas no acervo do Museu 

de Cluny, em Paris. Longe de serem textos de análise crítica a 
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qualquer nível, proporcionam na sua generalidade “uma amostra-

gem dos caminhos da prosa de ficção em Portugal”, nas palavras 

de Gilda Santos e Horácio Costa (2010, p. 9). O conto consagrado 

ao paladar revela, aparentemente e à primeira vista, bem pouco 

contacto com a tapeçaria que lhe serve de inspiração e o conteúdo 

da diegese parece até de todo se alhear da fonte de inspiração. 

Contudo, através da fina análise que Luís Maffei empreendeu e 

dele propôs, vê-se como o campo semântico do comer se amplia. 

Por conseguinte, a partir do processo da recepção e recriação da 

responsabilidade de Nuno Bragança, na edição que seguimos (a 

de 2010), a Maffei competiu-lhe “desdobrar” esse relato, muito 

particularmente a partir da mise-en-abîme da representação da 

Dame à le Licorne que nele ocorre. O enredo trata de uma aven-

tura amorosa exposta por um narrador de primeira pessoa, em 

que o protagonista narra a sedução mútua que teve lugar entre 

si e uma tia vinda de França, e das consequências dela advin-

das. Num dos momentos de maior pulsão erótica e sexual, a da 

cópula, a imagem que definitivamente marca o narrador é a duma 

gravura pendurada por cima da cama que ele fixa, e que nem 

sequer é a reprodução do original da dama do Licorne da tape-

çaria, mas um sucedâneo seu, já que, aqui, a figura feminina se 

expõe ostensivamente nua, enquanto na peça quatrocentista se 

apresenta recatadamente vestida. Em comum, ambas seguram o 

corno do unicórnio (MAFFEI, 2010). Dos paralelismos estabele-

cidos, o crítico associa o pecado da carne ao da gula, alia o ato 

de comer os confeitos, na tapeçaria, ao de “comer” a tia, tudo 

apoiado numa intrincada rede de sugestões de entrelinhas, em 

que o unicórnio está para o protagonista, assim como a dama esta-

ria para a tia, sua amante. E Maffei explica: 

De acordo com Freud, a fase oral da criança, pré-
-genital, está associada à alimentação e a elãs cani-
balescos. É interessante que o indivíduo adulto 
se prenda ao prazer oral e dele muitas vezes não 
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se livre: adultos podem comer muito (a tentação 
de novo na esfera do prazer gastronômico) […]. O 
relato do narrador associa, flagrantemente, prazer 
gustativo a prazer sexual. […] Nada mais adequado, 
logo, que a analogia entre caça e sexo, pois, no sexo, 
come-se o outro, ou, como prefiro dizer, um come o 
outro (MAFFEI, 2010, p. 117). 

Ora tomando com ponto de partida a clarividente inter-

pretação deste texto relacionado com o paladar e seu correlato 

sexual numa antologia de contos em que Ana Hatherly também 

participa, embora com a narrativa sobre o tato, torna-se suges-

tivo o interesse dessa geração pela temática dos sentidos e, ainda 

mais, pelo facto de vir a desenvolver estudos sobre composições 

que incidem sobre esta matéria do período do Barroco, de modo 

não muito diferente do que aquela autora acabou por fazer com o 

caso da poesia visual. Assim, começa-se a explorar uma série de 

composições que antes pouco interesse despertavam, a não ser 

pelo seu caráter documental, e eram quase exclusivamente valo-

rizadas como poesias de ocasião. Tal não impede todavia, que não 

tivesse havido autores deste período, dos Séculos XVII e XVIII, 

sobretudo poetas, cujas composições desse tipo não tenham 

alcançado um lugar de posição e uma projeção maior, como 

acontece com as de Sóror Violante do Céu, Frei Jerónimo Baía ou 

Manuel Botelho de Oliveira. No contexto cultural dessa altura, 

havia-se, pois, intensificado uma produção poética centrada em 

tópicos, assuntos e matérias que, depois, durante muito tempo, 

foram considerados periféricos. Todavia, na época da compo-

sição da Poética dos Cinco Sentidos, com a alteração de para-

digma verificada na abordagem crítica de algumas disciplinas, a 

situação altera-se. No caso concreto da História, fala-se mesmo 

de uma Nova História. Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacques 

Revel lançam em 1978 um novo programa nesta área e chamam a 

atenção para âmbitos como a antropologia histórica, a história do 
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imaginário, a história dos marginais, a história das mentalidades, 

com um pendor social acentuado. A vertente heroica é abando-

nada e, retomando as palavras de Alessandro Manzoni, formula-

das com cento e cinquenta anos de antecipação, defendia-se que 

“attraverso la ricerca historiografica l’attenzione si sposta dall’ 

“eroe” alla moltitudine che passa sulla terra, sulla sua terra, inos-

servata, senza lasciarci traccia” (MANZONI, 1973, p. 2000-2001). 

Nesta conjuntura, Oliveira Marques publica A sociedade medie-
val portuguesa: aspectos da vida quotidiana (1974) e contempla 

aí um capítulo sobre a mesa na Idade Média. De modo seme-

lhante, Salvador Dias Arnaut dedica um longo estudo à mesma 

matéria para introduzir o Livro de Cozinha da Infanta D. Maria 

(ARNAUT, 1967). Valorizam-se assim aspetos que antes não eram 

sequer considerados, como o estilo de vida das populações, o 

quotidiano, as ocupações, a organização social e, claro está, a 

alimentação, considerando temáticas tão diversificadas quanto a 

subsistência, o armazenamento, o comércio e consumos alimen-

tares, a história económica da alimentação, os fastos dos víveres, 

maneiras de preparar e servir alimentos, a introdução de novos 

mantimentos, a culinária e a medicina, rituais e serviços à mesa, 

e regimes alimentares.

As manifestações desta nova tendência evidenciam em 

simultâneo a importância que o valor simbólico das plantas, das 

flores e das frutas possui no discurso literário. Procuram-se, deste 

modo, os sentidos recônditos da linguagem poética mediante o 

recurso à consulta de obras de teor enciclopédico ou a dicionários 

análogos. É então que o Tractado das Significaçoens das Plantas, 
Flores, e fructus, que se referem na sagrada Escriptura. Tiradas 
de diuinas & humanas letras, cõ suas breves consideraçoẽsde 

1622, entre outras obras nacionais ou estrangeiras afins, ganha 

renovada vitalidade. É através das indicações nelas contidas, 

sobretudo assentes no conhecimento profundo da Bíblia e de 

Hieroglyphica, de Piero Valeriano, de 1556, não mencionando 
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o vasto elenco de autores citados da Antiguidade aos Padres da 

Igreja, bem como os Doutores Teólogos, que se passam a descodi-

ficar as composições poéticas do Barroco centradas no tratamento 

de conteúdos alimentares e se chama a atenção para as repre-

sentações icónicas das naturezas-mortas contemporâneas, se bem 

que estas jamais tenham sido exploradas a fundo, exceto numa 

vertente mais técnica, estética ou mimética. 

Apesar de, no estrangeiro, nomeadamente em Itália, 

Mirella Levi D’Ancona já levar a cabo uma série de estudos 

sobre a natureza simbólica da natureza, mormente divulgados 

em obras como The Garden of the Renaissance. Botanical sym-
bology in Italian Painting, de 1977, e Lo Zoo del Rinascimento. 
Il Significato degli Animali nella Pittura Italiana dal XIV al XVI 
Secolo, de 2001, só num recente volume da autoria de Paulo 

Pereira, intitulado Barroco, que compõe a coleção Decifrar a Arte 

em Portugal (2014), se começa a levantar o véu a conteúdos mais 

herméticos contidos como mensagem subliminar nas telas desse 

período, como acontece com a Natureza Morta com Laranjas, 
Cebola e Peixe, de Baltasar Gomes Figueira (PEREIRA, 2014). Na 

mesma linha se pode inserir Sónia Talhé Azambuja ao tratar de 

A linguagem simbólica da natureza: a flora e a fauna na pintura 
seiscentista portuguesa, de 2009. Neste sentido, seguindo as dire-

trizes de Thomas DaCosta Kaufmann, a representação da natureza 

na arte, e consequentemente na literatura do Barroco, deve ser 

encarada como se os respetivos componentes fossem “allegories 

made with the specific political context and intentional message” 

(KAUFMANN apud AZAMBUJA, 2009, p. 28). Por outro lado, 

recordando Michel Foucault, tal representação assenta na mimese 

da natureza, que “orientou em grande parte a exegese e a interpre-

tação dos textos: foi ela quem organizou o jogo entre os símbolos, 

permitiu o conhecimento de coisas visíveis e invisíveis, guiou a 

arte de as representar” (FOUCAULT apud AZAMBUJA, 2009, p. 

28). Por conseguinte, mediante a conciliação de tais pressupostos 
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com as propostas adiantadas por Erwin Panofsky, cujos contri-

butos para o estudo de iconografia não podem ser ignorados, o 

conteúdo temático ou o significado de cada composição deve ser 

abordado a três níveis: o conteúdo temático natural ou primário; 

o conteúdo secundário ou convencional, mais de teor simbólico 

e alegórico; e o significado intrínseco ou de conteúdo, de caráter 

sintético (AZAMBUJA, 2009). Naturalmente que não pretende-

mos imiscuir-nos nas elevadas e elaboradas teorias da filosofia do 

símbolo, mesmo se assumirmos a perspetiva de Gombrich e tiver-

mos em linha de conta quer a tradição aristotélica, quer a tradi-

ção platónica ou a respetiva interpretação mística (AZAMBUJA, 

2009). Um ponto de partida, porém, é indiscutível. O de que a 

leitura do simbolismo da natureza é um auxiliar imprescindível 

para desvendar o significado não só de uma obra de arte, como 

de uma composição literária e aceder ao seu sentido mais her-

mético (AZAMBUJA, 2009). A interpretação da dimensão moral 

deste tipo de linguagem cifrada recupera e insere-se na grande 

tradição medieval de encarar o mundo e, em primeira instância, 

a natureza, como sinal da manifestação do divino (AZAMBUJA, 

2009). A descodificação do simbolismo das plantas, flores e frutos 

permite, assim, o entendimento de uma mensagem portadora de 

um significado que lhe é intrínseco, cuja decifração de imagens-

-símbolos aponta para alusões tanto do plano do sagrado, como 

também do profano. E neste contexto, valendo-nos de Huizinga 

(2010), que concebe a poesia com o produto de um jogo, desen-

volvendo-se sempre no plano de um conceptismo intensamente 

intelectualizado, a sua compreensão e descodificação são leva-

das a apoiar-se na noção de agudeza, tão cara a Gracián, e que 

fundamenta toda a poesia concebida no âmbito dessa tendência, 

implicando a dissimulação do dissímulo e visando evidenciar o 

recurso a uma chave de uma linguagem cifrada. Por conseguinte, 

a interpretação destas composições implica o conhecimento das 

chaves outrora decerto familiares, mas hoje em dia nem sempre 
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fáceis de atingir. De uma maneira ou outra, o recurso a alusões 

de frutas remete para dimensões que nos atiram para associa-

ções específicas, como as do mito do Éden, ou para espaços dele 

derivados, como as Ilhas Afortunadas, com ou sem a Fonte da 

Juventude, para a Arcádia, ou ambientes enriquecidos com o 

simbolismo do jardim medieval, do hortus conclusus, frequente-

mente relacionado com a tradição do jardim mariano, do hortus 
deliciarum / o vergel do prazer, dos hortos medicinais, em que 

surgem implantadas não só a árvore da vida, a do conhecimento, 

mas também, mais tardiamente, a árvore de Judas ou a da Cruz de 

Cristo, e mais recentemente ainda, a árvore de Natal, umas com 

frutos fatalmente proibidos, diabólicos, outras, em contrapartida, 

remetendo para delícias celestiais (AZAMBUJA, 2009).

Neste tipo de poesias, o mundo é um labirinto, cuja rea-

lidade é aparência de uma verdade oculta que desafia o leitor 

para ser bem compreendida e descodificada, expressa através de 

imagens-símbolo, de um conceptismo moderado, em que a natu-

reza, digo, as frutas, servem para exaltar os primores da Criação 

e louvar o Criador. Assiste-se deste modo a uma transferência de 

valores em que sentidos e conteúdos por vezes de origem pagã 

acabam por ser reconvertidos em mensagens morais numa poesia 

a lo divino (HATHERLY, 1997). Não admira, por isso, que dentro 

do elenco das frutas, tanto possamos encontrar alusões aos cinco 

sentidos, como a tradução dos doze frutos do Espírito: amor, ale-

gria, paz, paciência, delicadeza, bondade, confiança, mansidão, 

modéstia, castidade e tolerância (HATHERLY, 1997).

É, pois, neste sentido, que Ana Hatherly (HATHERLY, 

1997, p. 13-30) revaloriza este filão de poesia barroca, tomando 

sobretudo como objeto de análise os poemas de Sóror Maria 

do Céu (Ver Anexo 1). Múltiplos são os frutos que são objeto 

do canto lírico desta religiosa, quer nas Obras várias e admirá-
veis, de 1735, mas muitos mais ainda em Enganos do Bosque, 
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Desenganos do Rio, em que a Alma entra perdida e sai desenga-
nada, de 1736. Se o “Cântico ao Senhor pelas frutas” (Anexo 1.1) 

desta poetisa pode ser considerado como um canto de amor ao 

divino, recorrendo massivamente ao campo semântico das frutas 

em causa, naturalmente que para descodificar toda a densidade 

do conteúdo significativo desse poema se deve recorrer ao valor 

simbólico de cada elemento aduzido: as maçãs, as romãs, os figos, 

as peras, a amora e a ameixa, a cereja e a ginja, as uvas, as laranjas 

e os limões, o melão e a avelã. De modo semelhante, já na compo-

sição intitulada “Frutas novas mocidade” (Anexo 1.2), o alcance 

hermenêutico atribuído a cada fruto resulta da efemeridade da 

sua duração depois de maduro, metáfora que bem se pode apli-

car à duração da mocidade na seriação das idades do homem. 

Nos restantes poemas, distinguem-se e exploram-se os sentidos 

alegóricos e simbólicos de cada referente. E para se avaliar a res-

petiva carga expressiva, nada melhor do que utilizar meios que 

descodificam o seu significado, como os tratados e dicionários 

(do jeito que acima é referido), que analisam as cargas semânticas 

sucessivas que o imaginário ocidental foi conferindo a cada fruto 

ao longo dos séculos, já que, na generalidade, a cada um deles se 

devem atribuir ações praticadas, obras ou até mesmo sentimen-

tos e valores. Alegoricamente tratados, depois, de modo isolado, 

procede a poetisa à abordagem de cada fruto. A maçã (Anexo 1.3) 

tem sempre a conotação amorosa que desde a Antiguidade se lhe 

é atribuída; é o fruto de Vénus; depois é enriquecida com o sig-

nificado judaico-cristão do Génesis. Associada a Páris e a Adão, 

o atributo de “discórdia” surge então valorizado, aspeto neutra-

lizado com a epifania da Virgem e a consequente encarnação de 

Cristo (BARREYRA, 1622).

Por sua vez, a romã (Anexo 1.4), para além do valor sim-

bólico da realeza, da fertilidade, impõe-se pelo da concórdia, da 

conformidade, da união estabelecida entre os bagos, já para não 

invocar a conotação religiosa estabelecida com a ressurreição, 
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pelo que se torna igualmente alegoria da esperança. Recorrendo 

ao campo semântico das pedras preciosas, este fruto é valorizado 

pela excelência das virtualidades que ostenta, na generalidade 

com uma expressiva carga eufórica (BARREYRA, 1622). Por asso-

ciação de caráter lexical, a amora (Anexo 1.5) logo se conecta 

ao amor, aos jogos amorosos, às discórdias entre namorados, à 

cobiça e ao ciúme. Em contrapartida, através dos jogos de inter-

textualidade estabelecidos com os Salmos bíblicos e outros tex-

tos da autoria de Padres da Igreja, como S. Agostinho, na esteira 

das sugestões propostas por Frei Isidoro Barreyra, a amora tam-

bém se impõe pela sua doçura, nomeadamente quando se tem 

como referência o amor divino, e torna-se símbolo de prudência 

(BARREYRA, 1622). Com a ameixa (Anexo 1.6), toda a constru-

ção poética se tece à volta da falta de piedade e de fé, bem como 

da ideia de inconstância, de perene mudança de interesses. A 

ginja (Anexo 1.7), pela cor negra, poderá remeter para a dimen-

são do sofrimento e do consequente percurso para se alcançar a 

perfeição. No entanto, Sóror Maria do Céu parece ter preferido 

enfatizar os aspetos medicinais e dietéticos deste fruto. Já a cereja 

(Anexo 1.8), pela forma redonda, cor intensa, apelativa e verme-

lha, bem como pela beleza e doçura, estabelece uma forte ligação 

à esfera do erotismo, do prazer, que se pode igualmente ligar ao 

deleite sublimado da fruição espiritualizante. Pelo facto de ser 

igualmente denominada de “fruto do Paraíso”, é símbolo de vida 

eterna, de inocência, de delícias dos bem-aventurados. Nesta 

ambivalência de significados, tanto aparece nas orelhas das rapa-

rigas, em vez de rubis, com referência aos seus dotes de elegância, 

como nas mãos do Menino Jesus, com um significado profunda-

mente religioso.

As uvas (Anexo 1.9) serão porventura a fruta com maior 

carga simbólica, quer de natureza bíblica, quer também de matriz 

cultural profana desde a Antiguidade. Se remetem para uma ale-

gria de viver de feição báquica, também se associam ao sacrifício 
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eucarístico e, através dele, à paixão de Cristo. É a alegoria da vida, 

mas numa aceção de caráter popular, é o meio de alegrar a exis-

tência, se o vinho for tomado com moderação. E esta parece ter 

sido a vertente privilegiada pela poetisa (BARREYRA, 1622). 

A par, a laranja (Anexo 1.10) possuía na altura significados 

bem mais elaborados. Se alude à beleza e formosura, os espinhos 

existentes na árvore levam-na a ser associada à rosa, pelo que 

são entendidos como subterfúgio para evidenciar o seu caráter 

esquivo. Daí se estabelecer uma rápida associação à ideia de cas-

tidade e se explicar o uso de flores de laranjeira na grinalda das 

noivas. A origem geográfica, da China, confere-lhe uma marca 

exótica e, decerto por isso também, é o fruto de ouro. 

Já o figo (Anexo 1.11), bem como a figueira, se desde cedo 

foram dedicados ao deus Mercúrio, não menos importância tive-

ram no contexto religioso judaico-cristão. Assumindo-se como 

alegoria do luxo e da vaidade, foi com a folha de figueira que 

Adão se cobriu quando foi expulso do Éden e teve consciência da 

sua nudez. Mas Frei Isidoro Barreyra valoriza do mesmo modo a 

sua doçura, delicadeza e suavidade, aspetos esses que conduzem 

necessariamente o leitor à esfera do erotismo e fertilidade. A sua 

forma, não muito diversa da das peras, sugere, de resto, a ideia 

de perfeição (BARREYRA, 1622). Estas (Anexo 1.12), porém, com 

base numa derivação lexical fantasiosa, de “pyrus”, aparecem 

como o fruto do fogo e, por antonomásia, da ira, da indignação, 

ambas as caraterísticas capazes de inflamar a alma de cada um. 

Quão longe estamos da interpretação forjada por Camões para este 

fruto na Ilha dos Amores! A forma piramidal é aqui associada, 

por conseguinte, à da chama, nada impedindo, contudo, que a 

pera seja considerada um fruto saudável (BARREYRA, 1622). 

Quanto ao melão (Anexo 1.13), impõe-se como símbolo de 

sabedoria, além de traços que o valorizam como os da discrição, 

da ponderação e da doçura; a par, a avelã (Anexo 1.14) vale pela 
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ambivalência de sentidos: se, por um lado, é um signo que remete 

para a salvação e a caridade, também se associa ao deleite e à 

leviandade, permitindo jogos de sentido de marcado teor didá-

tico. Já a tâmara (Anexo 1.15) é metáfora de doutrina, fruto da 

palma, símbolo, por sua vez, de vitória. Quer com uma conotação 

pagã, quer cristã, o triunfo alcançado é coadjuvado por qualida-

des que se tornam seu apanágio, como a doçura, a suavidade e a 

ideia de salvação (BARREYRA, 1622, p. 76-82). E, por último, o 

limão (Anexo 1.16) significa a vontade. Mais do que isso, a per-

sistência e fidelidade, porque o limoeiro dá frutos o ano inteiro 

e nunca se priva da folhagem. Daí a noção de lealdade no amor 

e firmeza que sempre se deve preservar no coração do homem 

(BARREYRA, 1622). Deste modo considerados, estes poemas de 

Sóror Maria do Céu quase funcionam como autênticos emblemas, 

já que, além do lema contido no título, pressupõem a represen-

tação de cada fruto e, depois, o poema devotado a cada um, que 

inclui a descodificação do respetivo valor simbólico.

Superior grau de elaboração pressupõem as poesias 

inseridas numa tendência alegórica, com o uso de metáforas 

alimentares, que, destituídas do valor simbólico que as frutas 

pressupunham, requerem um verdadeiro exercício conceptual 

que só a exposição de mecanismos teóricos pode ajudar a escla-

recer, como os que acabam reunidos pelo Pe. Francisco Leitão 

Ferreiranos dois volumesda Nova Arte de Conceitos (FERREIRA, 

1718; 1721). As lições proferidas pelo autor na Academia dos 
Anónimos, previamente designada dos Inomináveis (muito 

embora ele também fosse membro da Academia dos Generosos 

e da Arcádia Romana3), constituem o elaborado conteúdo da 

3 Na Censura do Pe.M. Rafael Bluteau, Qualificador do Santo Ofício, a propósito 
desta obra (Ferreira, I, 1718), a p. 26-27, lê-se o seguinte: “Não se podia esperar 
menos do glorioso alumno de duas nobilissimas Academias; da Academia dos 
Generosos, onde cada sua liçaõ foy huma modesta ostentaçaõ da generosidade 
do seu espírito; & da Academia dos Anonymos, por naõ dizer dos Innominaveis, 
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mencionada obra de referência editada, respetivamente, em 1718 

e 17214. As preleções que a constituem e nas quais o autor se 

dedica, sobretudo, a definir e a tratar do conceito engenhoso, ana-

lisando o discurso poético e dando primazia ao estudo da metáfora 

(CASTRO, 2008, p. 162-197), não escondem, pois, a importância 

que determinados escritores e teorizadores tiveram na composi-

ção desses textos5. Na quarta lição, sobretudo, ao tratar das “ope-

rações do entendimento, da praxis para as operações realizadas 

visando o conceito intrínseco, e do modo como o entendimento 

forja o conceito intencional”, transpõe essas operações do âmbito 

conceptual para a locução verbal, para depois concluir com a 

definição de conceito intencional e verbal, tendo em vista condu-

zir o leitor/ouvinte ao que lhe interessa aprofundar de seguida: a 

variedade de discursos e estilos (FERRO, 2004, p. 379-380). Com 

base nos pressupostos aí formulados e sistematizados poder-se-á, 

portanto, ir mais longe na análise de composições em que sobre-

tudo a doçaria conventual serve de referente para conteúdos mais 

elevados, no caso mesmo de teor religioso em que, a título de 

exemplo, o Menino Jesus é o direto referente de todo um poema, 

da autoria de Frei Jerónimo Baía: “Ao Menino Deus em Metáfora 

de Doce” (Anexo 2).

Nele todos os epítetos usados remetem para o campo 

semântico dos confeitos da altura e incluem nomes de doces 

tão famosos e sugestivos como o manjar branco, o doce coberto, 

porque os Academicos de taõ grande nome, naõ póde quadrar privaçaõ de no-
mes, senaõ por falta de termos expressivos da vastidão das suas excellencias.”

 Sobre a sua nomeação para a Academia da Arcádia, de Roma, e para a Academia 
Real da História, veja-se Machado, II, 1747, 170, e Silva, II, 1859, 415.

4 Sobre esta obra, consulte-se o aprofundado estudo de Castro (1973, p.143-227). 

5 Tesauro surge logo como o primeiro e mais importante, seguido quer de au-
tores clássicos, como Aristóteles, Longino, Cícero, Quintiliano, Hermógenes 
e Demétrio, a par das Escrituras Sagradas, quer de autores modernos, como 
Gracián, Juglares, Masenio, Bouhours, Boilleau, Rapin, Muratori, Pallavicino, 
Garofalo e Scaligero.
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o delicioso bocado, o pão de ló, o caramelo, entre outros mais, 

denotando ainda a respetiva proveniência, ou seja, os conven-

tos de freiras famosos pela sua confeção (Conventos ou Mosteiros 

de Santana, da Anunciada, da Esperança, da Madre de Deus…), 

onde o culto do Menino Jesus havia alcançado uma popularidade 

deveras reconhecida. Na época, as metáforas alimentares ocor-

riam com frequência e, se bem que se condenasse a exacerbada 

prática da gula, a cedência aos prazeres dos sentidos, e muito 

particularmente do paladar, agudiza o culto da cozinha, da gas-

tronomia em geral, graças à divulgação de novos condimentos 

e à vulgarização de outros, como o açúcar, aliado agora a uma 

dimensão sumptuária, de excessivo requinte na decoração, que 

mais intensificava o sentido do pecado da luxúria e sensualidade, 

assim expresso. 

Tais ocorrências mereceram a Fialho de Almeida, já nos 

finais do Século XIX, um comentário em páginas de apurada e 

refinada inspiração:

Os doces do Paraíso são no Alentejo tão célebres 
como entre o Douro e Beiras os de Celas; tão célebres 
como as rezas das suas freiras e milagres dos seus 
santos; tão célebres como a tradição dos seus borda-
dos. Há-os de todas as frutas, massas, combinações, 
formas e espécies. Grandes, enchendo prato, feitos 
de uma espécie de pão de ló de amêndoa e ovos, 
ligeiro como esponja, olorante ao olfacto e vaporoso 
e fresco ao paladar – cobertos de pasta de açúcar, 
com granulações vermelhas e rosadas, e chama-se 
bolo real, centro de mesa de todas as bodas ricas e 
pobres da província. Há-os pequenos, de amêndoa 
e açúcar, com um filão de compota, ou uma sur-
presa de licor escondida no bojo, e que imitam quei-
jos (queijinhos-do-céu), presuntos, conchas, frutas, 
emblemas, ferramentas e edifícios.
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Com estas três drogas simples do açúcar, farinha e 
ovo, picadas dum ou outro extra de especiaria, nin-
guém sinfoniza o paladar mais finamente, ou sabe 
tirar desta efémera sensação maior prodígio de delí-
cias imortais. 

Por que singular segredo a clausura, que proibia à 
mulher o convívio de todas as lubricidades, só esta 
do doce lhe deixou aberta, como a válvula de segu-
rança contra mais tinhosas práticas e contaminado-
ras distracções?

Porque não é necessário ser adivinho arguto para em 
certos doces diagnosticar receitas do demónio. No 
ano de 1470, relata o obituário da Misericórdia de 
Évora, nada menos do que quatro cónegos mortos 
de indigestão por trouxas-de-ovos. No Mosteiro de 
Santa Mónica havia, pelos fins do Século XVI, uma 
freira possessa, cujos bolos-podres lançavam cha-
mas de noite, vendo-se-lhe demoniozinhos a bailar 
por cima do tostado. As fatias de parida de S. Bento 
deram à abadessa, D. Joana Peres Ferreirim, quatro 
anos antes da sua afrontosa morte, às mãos do povo, 
visões reveladoras quanto ao sinistro fim que havia 
de ter. E, como diz um livro de milagres, ‘a todos 
sirva isto de lição e ensinamento’ (ALMEIDA, 1992, 
p. 162-163, grifos do autor).

Mas não será necessário esperar pelo Século XIX para 

se abordarem estes assuntos com um tom irônico, quando não 

mesmo parodístico. Num cordel intitulado Bandeja de doces, 
réus de morte e de outras penas a que foram condenados por sen-
tença dos juízes deputados do Colégio da Baeta da Universidade 
de Coimbra por delitos a que a amizade deu causa. Oferecida em 
sobremesa aos amigos de bom gosto com bastante condimento 
para digestão de bons bocados, de 1753, apoia-se o autor anônimo 

na alegoria dos doces, que aparecem personificados e expostos 

a uma degradação moral extrema, acusados de agravos diversos 
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infligidos à classe estudantil, não obstante se acharem previa-

mente acolhidos em ambientes sagrados, como os conventos das 

freiras, donde eram provenientes. Imagina-se assim uma sessão 

de tribunal em que são julgados o Pão de Ló, o Açúcar Rosado, 

o Caramelo, o Alfenim, as Amêndoas, o Cidrão, a Marmelada, 

a Abóbora e a Chilacaiota, as Ameixas de Conserva, os Doces 

de Natal, as Peras, os Morgados, as Cavacas, as Argolinhas, o 

Coscorel, os Rebuçados, o Massapão, o Melão de Santarém e os 

Limões de Conserva (idos do Brasil), e por fim os Ovos Reais, 

o Manjar Branco e os Sonhos. Todos escapam afinal, exceto o 

Açúcar que, reconhecido como cúmplice da globalidade dos acu-

sados, foi queimado. Não obstante a Universidade pressentir a 

desgraça, ingratamente, recorda-se que já antes tal condimento 

havia passado por milhentas torturas, desde as mortificações do 

engenho, até tomar o ponto e transformar-se, por fim, em mil 

manjares.

Outros textos de idêntica feição se compuseram e divul-

garam, como O Suplício dos Doces (1727), do Padre Silvestre 

Aranha, onde se parodia o culto obsessivo da doçaria6.

Por conseguinte, testemunham os textos aduzidos os 

efeitos da grande revolução operada em Portugal na gastrono-

mia devido à introdução em larga escala do consumo do açúcar 

proveniente da Madeira, também dos Açores, das Canárias, mas 

sobretudo do Brasil. Ao prazer da gula, associa-se o gosto pelo 

sumptuário e necessariamente o pecado da luxúria. Os doces 

alcançavam elevado grau artístico, de que resta como última 

manifestação nos dias que correm o bolo de noiva, de capricha-

das formas e decoração, sempre presente nas bodas de casamen-

tos. Por conseguinte, foi o Século XVIII uma época gulosa. Da 

corte dos Habsburgos de Viena de Áustria, graças à “fraqueza” 

6 Ana Hatherly procede igualmente a uma abordagem crítica deste texto em 
Hatherly (1997, p. 171-192).



COLÓQUIO BARROCO IV236

de Maria Teresa, difundia-se o gosto pelo chocolate; em Paris, 

abrem-se as primeiras casas de café para tomar a odorífera bebida, 

enquanto se quadrilhava burguesmente sobre a vida alheia ou se 

liam as frescas notícias das gazetas. O prazer do palato, que atinge 

as raias dum exacerbado culto, ombreia com o clímax da sensua-

lidade das Liaisons dangereuses (1782), de Choderlos de Laclos, 

e, se tais excessos se viram fortemente reprimidos, por outro lado, 

nunca em época alguma foram tão cultivados. Proliferaram textos 

jocosos com finalidades edificantes a par de bulas e pragmáticas 

para os sofrear. A própria Sóror Maria do Céu, tão prolífica em 

alardear o prazer que as frutas lhe proporcionavam, não hesita em 

criticar o excesso da doçaria e sua proficiência dentro e fora dos 

conventos, asseverando a esse fim:

[…] vede essas ruas cheias de confeiteiros, essas 
casas cheias de conserveiras, esses Mosteiros cheios 
de doces e achareis que o açúcar não vai sem culpa 
ao fogo. No tempo em que se conservavam as frutas 
só em mel, viviam os homens mais, porque gulo-
savam menos; agora uns excessos chamam outros 
(CÉU, 1735, p. 115).

Aludiria porventura ainda a poemas como o de Manuel 

Botelho de Oliveira, Pintura de uma dama Conserveira (Anexo 

3), em que o poeta constrói o retrato da amada ainda em clave 

petrarquista, mas recorrendo a uma verdadeira acumulação de 

metáforas de doce, fazendo com que Ana Hatherly apelidasse o 

autor de “Arcimboldo da doçaria” (HATHERLY, 1997, p. 57).

A par dessa produção literária, outro tipo de literatura 

surge com novos intentos: no campo da dietética evidencia-se 

o nome de Francisco da Fonseca Henriquez, médico pessoal do 

Rei D. João V, cuja Âncora Medicinal: para conservar a vida com 
saúde (1721) dá orientações para a conservação da robustez, que 

se considerava resultar sempre de um equilíbrio em que entravam 
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diversas variantes internas e externas do indivíduo. Nessa perspe-

tiva, julgava-se que as doenças físicas e mentais eram provocadas 

pela perturbação de uma ou de várias das chamadas faculdades 

principais – a imaginação, o entendimento e a memória. Em qual-

quer doença, ocorria, desse modo, um desequilíbrio dos quatro 

humores – sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra –, seguindo 

as conceções de Hipócrates e de Galeno, que ainda vigoravam. 

Deste modo, as terapêuticas procuravam precisamente a busca 

de um reequilíbrio dos humores, fundamentalmente, a partir dos 

alimentos. E, na sequência desta obra, outros estudos de espe-

cialidade, de bromatologia, ganharam vigor. Hoje revalorizam-se 

tais obras com renovada pertinência, mediante o interesse des-

pertado pela história da vida privada7, que também veio desmis-

tificar áreas menos conhecidas do quotidiano de todas as classes 

sociais e inclusive das figuras que constituíam o eixo das relações 

sociais desse período, como os monarcas. Ana Isabel Buescu8 e 

David Felismino são responsáveis pela obra intitulada A mesa 
dos reis de Portugal (2011), em que se entra em detalhes sobre a 

casa e ofícios da mesa, os espaços, objetos e utências, cerimónias 

e etiquetas, os alimentos, o aparato e representação. No entanto, 

já antes desta publicação se contava com Jantar e Cear na Corte 
de D. João III (2002), de Maria José Azevedo Santos, que inclui a 

7 Inicialmente surgiu a obra dirigida por Philippe Arès e Paul Duby, Histoire de la 
vie privée, de 1986, que consta de cinco volumes (1. Do Império romano ao ano 
1000, organizado por Paul Veyne; 2. Da Europa feudal à Renascença, por Georges 
Duby; 3. Da Renascença ao Século das Luzes, Roger Chartier; 4. Da Revolução 
Francesa à Primeira Guerra Mundial, por Michelle Perrot; 5. Da Primeira Guerra 
Mundial aos nosso dias, por Antoine Prost e Gérard Vincent). Consultei a edição 
da tradução brasileira, de 2009. Depois, em 2010, foi composta a História da 
vida privada em Portugal, dirigida por José Mattoso, que integra quatro volumes 
(1. A Idade Média, coordenado por Bernardo Vasconcelos e Sousa; 2. A Idade 
Moderna, por Nuno Gonçalo Monteiro; 3. A Época Contemporânea, por Irene 
Vaquinhas; 4. Os nossos dias, por Ana Nunes de Almeida).

8 A esta historiadora se deve igualmente um ensaio sobre matérias afins, intitulado 
“À mesa do rei. Cultura alimentar e consumo no Século XVI” (2010, p. 83-113).
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leitura, transcrição e estudo de dois livros da cozinha do rei, de 

1524 e 1532.

Num outro plano, considera-se também que o Pós-

Modernismo suscitou a reflexão sobre a identidade das nações, 

dos povos e das culturas locais e a alimentação constitui um fator 

de peso na definição dessa identidade. Autores como Anthony 

Smith, com obras como The National Identity (1991); Anne-Marie 

Thiesse, com La Création des Identités Nationales (1999); Patrick 

Geary, com Europäischer Völker im frühen Mittelalter – Zur 
Legende vom Werden der Nationen (2002); ou, em Portugal, José 

Mattoso, com A Identidade Nacional (1998) e Identificação de um 
País. Oposição-Composição (2015); Luís Cunha, com A Nação 
nas Malhas da sua Identidade. O Estado Novo e a construção da 
identidade nacional (2001); Rainer Daehnhardt, com Identidade 
Portuguesa: por que a defendo (2002), entre outros títulos e obras 

afins, proporcionam um suporte teórico que permite a realização 

de estudos que visam a definição do perfil cultural de cada povo. 

Mais especificamente, no plano dos Estudos Culturais, bem como 

dos estudos literários em geral, mais esmiuçados por Armand 

Mattelart & Érik Neveu (2006), assim como por Ziauddin Sardar 

& Borin Van Loon, (2010), livros como Letteratura, Identità, 
Nazione (2009), com contributos de Bellini, Burgio, Conoscenti, 

Jossa, Pecora, Sanguinetti e outros críticos e teóricos contemporâ-

neos da literatura; Letteratura e identità nazionale (1998), de Ezio 

Raimondi; ou L’Italia letteraria (2006), di Stefano Jossa, represen-

tam pontos de partida para a reflexão das questões debatidas em 

colóquios e conferências a nível global, como, por exemplo, o que 

teve lugar em Março de 2011, na Universidade de Palermo, subor-

dinado ao tema Letteratura Italiana e Identità Nazionale; além de 

outro afim que se debruçou sobre Os Nacionalismos na Literatura 
do Século XX. Os Indivíduos em face das nações (2010), coorde-

nado por Ana Beatriz Barel; ou ainda, em Craiova, na Roménia, 
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em 2012, sobre Discorso, identità e cultura nella lingua e nella 
letteratura italiana.

No contexto da cultura e literatura portuguesas, valori-

zam-se e evidenciam-se assim aspetos que nos diferenciam, que 

acentuam a diferença e nos distinguem, sem cair no desgastado 

lugar-comum do fado e da melancolia do nosso caráter. Eduardo 

Prado Coelho configura as vertentes da identidade e as facetas 

da imagem da cultura portuguesa em Nacional e Transmissível 
(2006), onde aponta elementos tão díspares como os pastéis de 

nata, a presença do mar, o bacalhau, as sardinhas, o vinho do 

Porto, a ginginha e o moscatel, a cortiça, as saudades e o desenras-

canço. Constroem-se, assim, imagens, melhor dito, autoimagens 

que se projetam no exterior como rótulos de marketing cultural. 

Hoje, não podemos afirmar que a gastronomia portuguesa ainda 

preserve intocável o filão barroco acima referido; o Século XIX 

sobrestimou o contributo francês e os ventos da globalização 

trouxeram o fast food. No entanto, há autores contemporâneos 

que ainda sucumbem ao fascínio da suculência da cozinha tradi-

cional. É o caso de José Carlos Ary dos Santos, responsável pela 

letra de “Cozido à portuguesa”, musicado por Nuno Nazareth 

Fernandes e interpretado por Maria Armanda (Anexo 4). Ou num 

plano em que os vestígios conceptistas ainda são passíveis de 

serem rastreados, o poema de José Belo Marques, sobre um sim-

ples e despretensioso Grão de Arroz, divulgado no repertório de 

Amália Rodrigues:

O meu amor é pequenino como um grão de arroz, 
É tão discreto que ninguém sabe onde mora. 
Tem um palácio de oiro fino onde Deus o pôs, 
E onde eu vou falar de amor a toda hora! 
Cabe no meu dedal, tão pequenino é, 
E tem o sonho ideal expresso em fé 
É descendente de um sultão, talvez do rei Saul, 
Vive na casa do botão do meu vestido azul! 
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O meu amor é pequenino como um grão de arroz 
Tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs! 
Ai, quando o amor vier, 
Seja o que Deus quiser!

O meu amor tem um perfume que saiu da flor, 
É devolvido no meu lenço de cambraia. 
E vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor, 
Que tenho medo que da orelha me caia! 
Só eu sei traduzir o seu pensar, 
Só recebi, sorri o meu olhar! 
O meu amor tem um apelo que é paixão, depois, 
É tão pequeno como um pequenino grão de arroz! 
Ai, quando o amor vier 
Seja o que Deus quiser!”9

Claro que ainda muito haveria a descortinar sobre esta 

matéria, como a abordagem dos livros de receitas dos conven-

tos, durante séculos enclausurados no segredo das freiras confei-

teiras e dispenseiras, quando não mesmo das madres abadessas, 

que já fomentaram estudos recentes10, como há a assinalar os de 

Anabela Ramos e Sara Claro, Alimentar o Corpo saciar a Alma: 
ritmos alimentares dos monges de Tibães, Século XVII (2013), ou 

outros que já se podem considerar numerosos11, incluindo alguns 

9 Letra disponível em: <http://letras.mus.br/amalia-rodrigues/564679/>. A gra-
vação da respectiva interpretação encontra-se em: <https://www.youtube.com/
watch?v=TiboJUCJuy0>. Acesso em: 8 jul. 2015.

10 Dediquei particular atenção a esta matéria em “O Magro Acervo Remanescente 
da Alquimia dos Sabores da Tradição Conventual Portuguesa: Transmissão e 
Revelação de Segredos Gastronómicos de Ambientes de Clausura”, apresenta-
do no Colóquio “Uma incursão nas livrarias monásticas portuguesas”. Coimbra: 
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, 2 jul. 2012.

11 Entre a já vasta bibliografia que se pode referir, na que mais incide sobre questões 
relacionadas com o período aqui tratado, evidencio Quitério, 1987; Guimarães, 
1991; Viana, 1997; Cruz, 1998; Rêgo, 1998; Tavares, 1999; Saramago & Cardoso, 
2000; e Pereira, 2012. Além do mais, a pertinência deste assunto é de tal monta 
nos dias que correm, que uma revista de incidência histórica da atualidade, a 
Visão História, votou o volume correspondente ao n. 28, de Abril de 2015, ao 
tema da alimentação, com o título “À mesa. Cinco mil anos através da alimenta-
ção”, encerrando mais de duas dezenas de artigos de eminentes historiadores e 
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modestos contributos de minha lavra sobre a gastronomia em si 

abordada numa vertente cultural12 ou na obra de escritores, como 

Camões13.

Contudo, a asseverar de todos eles reconhece-se que, se o 

Renascimento opera uma transformação radical na alimentação 

portuguesa, e até mesmo na europeia, devido às viagens marí-

timas e ao contacto com culturas e modos de vida radicalmente 

diferentes, é o Barroco que vem contribuir para a configuração 

de uma identidade cultural na alimentação mediante o requinte 

e sofisticação alcançados, ao ponto de deixar traço e se projetar 

em composições por nós herdadas, quer no campo das artes plás-

ticas, quer da poesia, de modo que ainda hoje se pode apreciar o 

progresso então verificado e apreciar o grau de volúpia atingido 

na gastronomia – que é património de toda a nossa cultura, par-

tilhada, muito embora, como os países lusófonos, que se orienta-

ram, como se compreende, em direção a horizontes diversificados 

e construíram a sua própria identidade.
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ANEXO 1

Sóror Maria do Céu14

1. Cântico ao Senhor pelas frutas
As Senhor louvemos,
Pelas frutas belas
Que criou regalo
Sendo Providência.
As Senhor louvemos
Nas frutas primeiras
Que são frutas novas
De esperanças velhas.
As Senhor louvemos
Na maçã, e entra,
A que nasceu culpa
E acabou fineza.
As Senhor louvemos
Pelas romãs régias,
Que por dar-nos coroa
As criou com ela.
As Senhor louvemos
Do figo no néctar
E a melhor Mercúrio 
Dedicado seja.
As Senhor louvemos
Na fruta das peras
Que dão esperanças
Porque são esperas. 
As Senhor louvemos
E a louvá-lo venha,
Pelo amo, amora,
Pelo amei, ameixa.
As Senhor louvemos,
Na ginja, e cereja
Para o gosto paz,
Para os olhos guerra.
As Senhor louvemos
Nas uvas, que emblemas
Mostram nos altares
E escondem nas cepas
(CÉU, 1735, p. 225).

2. Frutas novas mocidade
As frutas novas dizem mocidade,
Porque todos são novos nessa idade,
Logo desaparecem,
E nisso à mocidade se parecem,
Porque a muitos sucede cada hora.
Antes de ver o Sol ficar na Aurora,
E ali no melhor,
Ficar o tronco quando cai a flor,
E em breve passa tempo,
Se lhe perdoa a morte não o tempo.
Não faças caso de tão leve folha,
Que é flor, que ou se murcha, ou se 
desfolha.
(CÉU, 1736, p. 225).

3. Maçã discórdia
A Maçã é discórdia acontecendo,
O que um jardim, e um monte estão vendo,
E o mostram de improviso,
Páris no Ida, Adão no Paraíso,
E outro motivo o faz,
Que adonde há chocalheiros não há paz, 
Culpa que nela achada,
Faz uma língua o mesmo que uma espada,
Quando Deus que a desterra,
Para dar-nos a paz desceu à terra, 
E ali com a glória a traz profundo,
Porque achou ser a paz glória do mundo.
(CÉU, 1736, p. 223-224).

14 O poema n. 1 foi retirado de Céu, 1735; os restantes de Céu, 1736, embora se 
atualizasse a ortografia de todos eles.
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4. Romã Império
A Romã é Império,
E não o Significa sem mistério,
Pois para todos abre seu tesouro.
Repartindo Rubis em caixa de ouro,
Que um Rei em altos modos,
Não nasceu para si, mas para todos;
Esta fruta excelente,
O triste alegra, sara ao doente,
Refresca o caloroso,
A nenhum dá pesar, a todos gozo, 
E a coroa merece em tal concórdia,
Quem para todos é misericórdia.
 (CÉU, 1736, p. 218).

5. Amoras amores
Amoras são amores,
E amores firmes, que não mostram flores,
Ouvi o seu reclamo,
Porque logo em nascendo dizem amo,
Sempre derramam sangue em branda lida,
Porque não há amores sem ferida,
Causam melancolia com doçura,
Que amor nos gostos o pesar mistura;
Só no do Céu amor sem descaminhos,
Se acha mel sem ferrão, flor sem espinhos,
Sol sem eclipses, Lua sem minguante,
Dia sem noite, Estrela sem errante.
  (CÉU, 1736, p. 219).

6. Ameixas inconstância
A inconstância na Ameixa bem se 
alcança,
Porque dizer amei supõe mudança,
É palavra sem fé,
Que diz amor, que foi, e não que é;
Uma florinha a cobre, com que fica,
Porque a flor inconstância significa,
Sempre andam mudadas,
Vê-las-eis já presentes, já passadas, 
Porém virtude tem,
Porque em moças e em velhas fazem 
bem,
E se pode passar a variedade,
A quem sustenta firme a caridade.
 (CÉU, 1736, p. 226-227).

7. Ginjas saúde
É a Ginja saúde,
Porque para os enfermos tem virtude;
É gorda e corada,
Por isso na saúde figurada,
É à doente e ao são regalo pleno,
Maná das frutas, mimo de Galeno,
Para curas lhe buscam os caroços,
Porque dos bons se estimam até os ossos,
E destes na virtude que produz,
Se adora a cinza, quando acaba a luz,
Que o virtuoso para maior glória,
Jaz no sepulcro e vive na memória.
  (CÉU, 1736, p.220).

8. Cerejas inocência
A menina cereja é tão graciosa,
Que sem chorar faz bicos graciosa;
É na inocência aqui significada,
Por fruta dos meninos mais amada,
Vê-la-eis das meninas nas orelhas,
De Rubis arrecadas por vermelhas,
Logo em aparecendo,
Nas inocentes mãos as vão metendo,
Ó cândida inocência,
Com quem quer a malícia 
competência,
Sendo da vida no vital caminho,
A uma a Rosa, a outra o espinho.
 (CÉU, 1736, p. 220-221).

9. Uvas alegria
Uvas são alegria,
Gostado seu licor sem demasia,
Que de outra sorte em tanto malefício,
Quem virtude buscar achará vício,
Quando em tão vil intento,
Pelo vinho trocar o entendimento.
Também alegra a Uva ponderada,
No alto fim para que foi criada,
Ó tu que a disfrutas,
Bem lhe podes chamar deusa das frutas,
E em sentido não vago,
Contempla um Deus de amor em cada 
bago.
  (CÉU, 1736, p. 223).
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10. Laranja formosura
A Laranja é beleza, e o segura,
Quem vê de um Laranjal a formosura,
Vem cercadas de espinhos como as 
Rosas,
Que sempre são esquivas as formosas.
Em tudo a formosura dá tributo,
É bela em flor, em folha, em ser, em 
fruto, 
Parece de ouro, e mente.
Que a beleza da terra é aparente,
E por esta terreste ireis à China,
Que um passo não dais pela Divina,
Ó quantas vezes erra,
Quem conhecendo o Céu, namora a 
terra.
 (CÉU, 1736, p. 228).

11. Figos doçura
É o Figo doçura,
E na gentileza se se apura,
A Mercúrio dos deuses Enviado,
Por seu doce eleger, foi dedicado;
São brandos e suaves, 
E por tais perseguidos pelas aves;
Em diverso sentido,
Quando o bom não há sido perseguido,
Sendo ainda que injustos,
Os trabalhos, as pérolas dos justos,
Margaridas, que o Mundo, que as fomenta,
Na dureza da concha lhe apresenta.
  (CÉU, 1736, p. 221).

12. Peras ira
Pyrum, ou Pera é fogo, o fogo Ira,
Que isto de ser amor soa a mentira,
Porque em maior afogo,
Vista com o amor é neve o fogo,
À Pera fogo diz título tal,
Porque ambos forma têm piramidal,
Seu nome em grego de quem menção 
fiz,
Se derivou de Pir, que fogo diz,
Porém cá nesta esfera,
Livra-te tu da Ira, e não da Pera,
Que é sadia, e a Ira fulminante,
Dará a morte a mil em um instante.
 (CÉU, 1736, p. 225-226).

13. Melão sabedoria
É o grave Melão sabedoria.
Pelas letras que cria,
É doce, se se apura,
Que não há ser discreto sem doçura,
Mas eu o hei ponderado,
Que mais sábio se está por ser calado.
O que sabe calar em um banquete,
Assegura valor, siso promete,
Aonde a gula e vinho se desata,
Farta prudência tem quem a voz ata.
Mal fala quem diz sempre com o louco,
E sempre fala bem, quem fala pouco.
 (CÉU, 1736, p. 222-223).

14. Avelãs leviandade
Leviandade Avelãs,
Não direi delas podres, delas sãs,
Sua árvore ligeira como o vento,
Toda vem ao primeiro movimento;
Muitas não têm miolo como a cana,
Que nunca tem miolo a que é leviana.
Tem gosto, e não tem peso,
Que este é da loucura o contrapeso,
Do siso faça a dama a sua palma,
Ou ficará por Avelã com alma,
Dê bom cheiro de fama esclarecida,
Para que assim pareça flor com vida.
 (CÉU, 1736, p. 231).

15. Tâmaras doutrina
A Tâmara na palma diz doutrina,
Porque direita à terra não se inclina.
Que a palmeira a impulsos superiores,
Por buscar as Estrelas, deixa as flores,
E do Mundo na guerra,
Quem quer subir ao Céu despreza a terra,
Mas ai do que não mede por grosseiro,
O que vai de uma flor a um luzeiro,
E na escolha agreste,
Olha o verde com queixa de Celeste,
Quando em toda a campina,
Um desengano é cada bonina.
  (CÉU, 1736, p. 232).
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16. Limão vontade
É vontade o Limão,
Que este nome lhe dá a tradição.
O ser contra a peçonha se há notado,
Como Barreyra diz no seu tratado,
Porque a boa vontade quando a sonha,
Logo armada se vê contra a peçonha;
Todo o ano na árvore se está,
Que quem dá com vontade sempre dá.
Seja exemplo o de Deus, e sem estudo,
Que a si mesmo se deu para dar tudo,
Que o verdadeiro amor, e até o louco, 
Quando tudo não dá sempre dá 
pouco.
 (CÉU,1736, p. 228-229).
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ANEXO 2

Jerónimo Baía

Ao Menino Deus em Metáfora de Doce15

ROMANCE 

– Quem quer fruta doce? 
– Mostre lá! Que é isso? 
– É doce coberto; 
É manjar divino. 
 
– Vejamos o doce, 
E, depois que o virmos, 
Compraremos todo, 
Se for todo rico. 
 
– Venha ao portal logo: 
Verá que não minto, 
Pois de várias sortes 
É doce infinito. 
 
Desculpa, minha alma. 
– Mas ah! que diviso? 
Envolto em mantilhas, 
Um infante lindo! 
 
– Pois de que se admira, 
Quando este Menino 
É doce coberto, 
É manjar divino? 
 
– Diga o como é doce, 
Que ignoro o prodígio. 
– Não sabe o mistério? 
Ora vá ouvindo: 
 
Muito antes de Santa Ana 
Teve este doce princípio, 
Porque já do Salvador 
Se davam muitos indícios. 
 
Mas na Anunciada dizem 
Que houve mais expresso aviso, 
E logo na Encarnação 
Se entrou por modo divino. 
 
Esteve pois na Esperança 
Muitos tempos escondido. 
Saiu da Madre de Deus, 
Depois às Claras foi visto.

Fazem dele estimação 
As freiras com tal capricho, 
Que apuram para este doce 
Todos os cinco sentidos. 
 
Afirmam que no Calvário 
Terá Seu termo finito, 
Sendo que no Sacramento 
Há-de ter novo artifício. 
 
Que seja doce este Infante, 
A razão o está pedindo, 
Porque é certo que é morgado, 
Sendo unigénito Filho! 
 
Exposto ao rigor do tempo, 
Quando tirita nuzinho, 
Um caramelo parece 
Pelo branco e pelo frio. 
 
Tal doce é, que porque farte 
Ao pecador mais faminto, 
Será de pão com espécies, 
Substancial doce divino. 
 
É manjar tão soberano, 
Regalo tão peregrino, 
Que os espíritos levanta, 
Tornando aos mortos vivos. 
 
Tão delicioso bocado 
Será de gosto infinito, 
manjar real, verdadeiro, 
Manjar branco parecido! 
 
Que é manjar dos Anjos, dizem 
Talentos mui fidedignos, 
Por ser pão de ló, que aos Anjos 
Foi em figura oferecido.
 (SYLVA, 1746, p. 362-364).

15 Neste caso, procedeu-se de igual modo à atualização da ortografia.
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ANEXO 3

Manuel Botelho de Oliveira 
Pintura de uma dama conserveira16

No doce ofício Amarilis 
Doce amor causando em mim, 
Seja a pintura de doces; 
Doce aveia corra aqui. 
 
Capela de ovos se adverte 
A cabeça em seu matiz, 
Fios de ovos os seus fios, 
Capela a cabeça vi. 
 
A testa, que docemente 
Ostenta brancuras mil, 
Sendo manjar de Cupido, 
Manjar branco a presumi. 
 
Os olhos, que são de luzes 
Primogênitos gentis, 
São dois morgados de amor, 
Donde alimentos pedi. 
 
Fermosamente aguilenho 
(Ai que nele me perdi!) 
Bem feita lasca de alcorça 
Parece o branco nariz. 
 
Maçapão rosado vejo 
Em seu rosto de carmim, 
Nas maçãs o maçapão, 
No rosto o rosado diz. 

Entre os séculos da boca, 
(Purpúrea inveja de Abril) 
Em conserva de mil gostos 
Partidas ginjas comi.
 
Os brancos dentes, que exalam 
Melhor cheiro que âmbar-gris, 
Parecem brancas pastilhas 
Em bolsinhas carmesins. 
 
Com torneados candores 
(Deixemos velhos marfins) 
Toda feita diagargante 
Vejo a garganta gentil. 
 
Os sempre cândidos peitos, 
Que escondem leite nutriz, 
Se não são bolas de neve, 
São bolos de leite, sim. 
 
As mãos em palmas, e dedos, 
Se em bolos falo, adverti. 
Entre dois bolos de açúcar 
Dez pedaços de alfenim. 
 
Perdoai, Fábio, dizia, 
Que no retrato, que fiz, 
Fui Poeta de água doce 
Quando no Pindo bebi.
       (OLIVEIRA, 1705, p. 141-142).

16 Foi igualmente atualizada a ortografia do poema.
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ANEXO 4

Cozido à portuguesa17

Autor da Letra: Ary dos Santos
Autor da Música: Nuno Nazareth Fernandes
Repertório: Maria Armanda

Nabo, batata e cabeça
Do porco que somos nós 
Quando o cozido começa
Temos fervura na voz;
 
Lombarda do sentimento
Hortelã do teu olhar 
Chouriço, sangue cinzento
Palácio do paladar 
 
Esta receita bem mexidinha 
Põe a cenoura namorando com o nabo 
E quando há um quartinho de galinha 
Inté do porco a orelha torce o rabo 
 
Ai cozidinho, cozidinho à portuguesa 
Na panela da ternura 
Que é um pouco de nós todos 
Ai cozidinho, cozidinho à portuguesa 
Farinheira da tristeza 
Deste cozido com todos

Falta hortaliça, 
Falta a carne e o toucinho 
E o cozido à portuguesa 
Fica triste, fica mau
 
Pois a colher 
Com que eu mexo o cozidinho 
Antes era de madeira, 
Mas agora é só de pau 
 
Eu sei lá do meu cozido
Sei lá o prato que dou 
Talvez um prato comido
Por tantas bocas que eu sou;
 
Bocas da força da vida
Cozido como se fosse 
Maré farta de comida
E depois dele arroz doce

17 Letra disponível em: <http://www.portaldofado.net/component/option,com_
jmovies/Itemid,336/task,detail/id,2013/>. A gravação da respectiva interpre-
tação encontra-se em: <https://www.youtube.com/watch?v=QD48D70xC5w>. 
Acesso em: 8 jul. 2015.





O LABIRINTO CÚBICO DE PENHAFIEL 
E O HOMOQUADRATUS

Marcello Moreira1

Omoto com que abre a conferência de inauguração da 

Academia Brasílica dos Esquecidos, extraído de Ausônio2, 

“Non habeo ingenium; Caesar sed iussit, habebo” (Não tenho 

engenho; mas César ordena, tê-lo-ei), relaciona de imediato as 

atividades acadêmicas e a potestas do soberano, representado, 

no Estado do Brasil, pelo vice-rei, ao condicionar a composição 

de todas as peças do ato acadêmico do dia 24 de abril de 1724 à 

injunção cesárea de que se tenha engenho quando o imperator 
assim o ordena. Essa injunção, que já se encontrava exemplar-

mente nos antigos, é atualizada na oração de 24 de abril de 1724 

pela felicíssima homonímia entre caesar, vocábulo com que se 

designa o imperador entre os romanos a partir de Otávio Augusto, 

e César, um dos nomes do governador do Estado do Brasil, Vasco 

Fernandes César de Meneses. A injunção passada atualiza-se no 

presente do uso acadêmico porque se lê o moto como exemplum 

1 Professor Titular de Literatura Brasileira e de Historiografia e História Literária 
do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia – UESB. Esta pesquisa foi realizada durante a vigência 
de estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Literatura Brasileira 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, sob a supervisão do Prof. Dr. João Adolfo Hansen, com apoio do CNPq, por 
meio de concessão de bolsa de pós-doutorado sênior. 

2 A edição por nós consultada é a que segue: D. Magni Ausonii Poëtae, Augustorum 
Praeceptoris, viríque consularis opera: Tertiae ferè partis complemento auctiora, 
& diligentiore quàm hactenus, censura recognita. Cum índice rerum memorabi-
lium. Lugduni: Apud Ioan. Tornaesium, 1558. 
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histórico que ilustra a utilidade das letras humanas a serviço da 

comunidade dos homens e do império que se lhe associa, e por-

que a potestas, subsumida em Caesar, encontra seu equivalente 

em um vice-rei que assim se apela, e que une, na equivocidade do 

designativo, a particularidade da excelência do homem de quem 

tomou o nome, César Augusto, e a generalidade da condição de 

mando, césar ou gubernator, o que implica, como diria Reinhart 

Koselleck, a crença em um “espaço de experiência supostamente 

contínuo” (KOSELLECK, 2006, p. 41-60), alicerçado em uma outra 

crença, a da validade do aforismo “historia magistra vitae”. O 

moto, verso retirado de um dístico de Ausônio citado por José da 

Cunha Cardoso “Non habeo ingenium; Caesar sed iussit, habebo./

Quid me posse negem, posse quod ille putat?”, é lido alegori-

camente pelo orador, que conhece, pelo contato diário com as 

letras divinas e humanas, as duas modalidades de alegoria, a dos 

poetas e a dos teólogos. João Adolfo Hansen, em seu livro sobre 

a alegoria, define os dois tipos dela: o primeiro, a dos poetas, é 

“a metáfora continuada como tropo de pensamento, e consiste na 

substituição do pensamento em causa por outro pensamento, que 

está ligado, numa relação de semelhança, a esse mesmo pensa-

mento” (HANSEN, 1986, p. 1); quanto ao segundo, recebe comu-

mente o nome de “figura”, “tipo” e “exemplo” e implica uma 

prática interpretativa em que se: 

[...] toma determinada passagem do Velho Testamento 
– o êxodo dos hebreus do Egito guiados por Moisés, 
por exemplo – e propõe, numa passagem do Novo 
Testamento – seja a ressurreição de Cristo – uma 
repetição. No caso, não se interpretam as palavras 
do texto, mas as coisas, acontecimentos e seres his-
tóricos nomeados por elas (HANSEN, 1986, p. 4).

Desse modo, algo, como o diz Erich Auerbach, que é “real 

e histórico [...] anuncia alguma outra coisa que também é real 

e histórica” (AUERBACH, 1997, p. 27); o que dissera o poeta 
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Ausônio, ou seja, o ser necessariamente engenhoso quando assim 

o manda César, disse-o como “vate”, e na oração de José da Cunha 

Cardoso se salienta o sentido etimológico desse vocábulo mar-

cado em negrito. O que se disse sendo vate, justamente por ser 

“vaticínio” se aplica figuralmente ou profeticamente à situação 

análoga em que vivem os letrados do Estado do Brasil ao tempo 

do vice-rei Vasco Fernandes César de Meneses:

Cantou o poeta Ausônio. Este notável dístico, que 
a diverso intento se compôs, parece que com ideia 
alegórica se fez para o nosso intento. Se naquele 
poeta (como inculca, e recomenda o nome uates) 
resplandecera espírito profético, em nenhuma oca-
sião, como nesta parece se verificava a profecia 
(CASTELLO, 1969, p. 7, grifos do autor).

Em seu Dicionário, Rafael Bluteau, no verbete “vate”, 

define esse vocábulo pela adjunção de outros como “poeta”, 

“adivinho” e “profeta” (BLUTEAU, 1721, p. 374); quanto ao ver-

bete “vaticínio”, ou seja, aquilo que é próprio do “vate”, define-o 

como “profecia” ou “predição”. Se se pode ligar poeta a pro-

feta e se o melhor poeta é sempre vate, como o significa José da 

Cunha Cardoso, o espírito poético, e, por conseguinte, profético 

de Ausônio é “reconhecido” pela interpretação figural que o 

letrado luso-brasileiro, como homem de letras também insuflado 

pelo hálito musaico, empreende de seu escrito, ao ler seu dís-

tico como profecia fenomenal ou prefiguração da autoridade e do 

mando cesáreos que hão de resplandecer na América portuguesa; 

assim como o César de outrora, agora, no momento em que se 

lê a oração de inauguração dos atos acadêmicos, se anuncia que 

Vasco Fernandes César de Meneses “decretou” – equivalente do 

verbo latino iubeo, presente no dístico de Ausônio, que iguala as 

potestates, antiga e moderna, em um dos aspectos que as defi-

nem, o comando – “coroar as armas, que professa, com as Letras, 

que autoriza, trasladando na melhor cidade da América a mais 
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célebre da Grécia, e instituindo uma palestra literária, de quem 

fosse protótipo o Ateneu” (CASTELLO, 1969, p. 7). Se César, entre 

os antigos, era a prefiguração do vice-rei do Estado do Brasil, 

este, ao atualizar a personagem de que é símile, o faz ao unir 

as armas, que professa, às Letras, que autoriza, ou melhor, que 

ordena serem produzidas com engenho, promovendo a translatio 
studii ao igualar por meio de seu agenciamento político Bahia e 

Grécia, Salvador e Atenas, a Academia Brasílica dos Esquecidos 

e o Ateneu. O tópico não era novo para um discurso laudató-

rio, nem mesmo na Cidade da Bahia, onde já fora empregado em 

uma dedicatória por Manuel Botelho de Oliveira em seu Música 
do Parnaso3. O coroar as armas com as Letras retomava o velho 

topos da competência entre espada e pena; o problema, em prin-

cípios do Século XVIII, resolvera-se aparentemente no consórcio 

de ambas na figura do cavaleiro letrado, de que fora expoente 

e grande modelo a partir dos Quinhentos Garcilaso de la Vega 

(1580), o primeiro poeta ibérico a ter seus poemas recolhidos, 

organizados, editados e comentados em impressão, em evidente 

emulação com impressos análogos em que se fizera o mesmo com 

a obra vulgar de Francesco Petrarca4. Na oração de José da Cunha 

Cardoso, no entanto, afirma-se que o vice-rei Vasco Fernandes 

César de Meneses professa armas, como todos os varões do esta-

mento a que pertence; se professa armas, coroa essas mesmas 

armas com as Letras, que “autoriza”; a oração tenciona a relação 

entre armas e Letras, pois se o vice-rei concede licença para que 

3 Ver nosso estudo sobre essa dedicatória e sobre o topos em questão: MOREIRA, 
Marcello. Ad Parnasum: Expansão, Colonização e Empresa Civilizatória Lusa em 
Música do Parnaso. Revista USP, Seção Textos, n. 70, p. 141-151, jun.-ago. 2006.

4 Ver, por exemplo, VELLUTELLO, Alessandro (Ed.). Le Volgari Opere del 
Petrarcha con la Espositione di Alessandro Vellutello da Lucca, 1525. Para uma 
exposição percuciente da tradição cancioneiril de tipo autoral em língua vulgar, 
ver HANSEN, João Adolfo e MOREIRA, Marcello. Para que Todos Entendais. 
Gregório de Matos e Guerra: Letrados, Manuscritura, Retórica, Autoria, Obra e 
Público na Bahia dos Séculos XVII e XVIII. Belo Horizonte: Autêntica/CAPES-
PROEX/Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da USP, 2013.
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se funde a Academia, e se, ao mesmo tempo, confere autoridade 

e poder a essa mesma Academia – pois são esses os sentidos acu-

mulados de “autorizar” patentes no discurso –, por outro lado ele 

o faz com o intuito de coroar a si próprio e ao seu fazer, o labor 

com armas, com as Letras, que passam a encimar aquele que tinha 

o poder de autorizá-las. Essa tensão entre armas e Letras é reto-

mada e amplificada no parágrafo seguinte da oração de José da 

Cunha Cardoso, em que ele, valendo-se do topos da infirmitas, 

diz ter obedecido simplesmente à injunção cesárea, a despeito de 

sua fraqueza para levar a termo o que se lhe ordenava, e afirma 

que César tomou por modéstia o que era de fato falta de forças:

E ainda com que antecipada precaução protestei me 
faltava um, e outro engenho, o natural, e o adqui-
rido, representando a conhecida desproporção de 
tão fracos ombros a tão grave peso, não se revogou 
o decreto, atribuindo-se à modéstia a ingênua con-
fissão da minha fraqueza (CASTELLO, 1969, p. 8).

Mas como suprir a falta de forças para levar a efeito aquilo 

que se lhe ordenou? Como pode um pigmeu realizar aquilo que 

um atlante não teria forças para empreender? Encenando-se como 

pigmeu “Enfim resignou-se um pigmeu por força de obediente em 

o que não fariam as forças de um Atlante” (CASTELLO, 1969, p. 

8), mais, como um pigmeu obediente – em que a figuração do ser 

de diminuto tamanho metaforiza a pequenez da condição que se 

curva às ordens do gigantismo de César –, ele, o letrado, absolvido 

de seu arrojo pela veneração prestada a quem lhe ordena “faz” 

(iussit), ele, como um pigmeu sobre os ombros de um gigante, 

poderá, alçado à altura em que o soergueu César Atlante, realizar 

o que César imaginou ter ele forças para realizar:

Que importa pois me falte o talento, diz o poeta em 
meu nome, non habeo ingenium, se me obriga o pre-
ceito de César, Caesar sed iussit? Que importa que eu 
não seja o que ele imagina, se ele imagina o que eu 
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não sou: quid me posse negem posse quod ille putat? 
Não há mais remédio, que sacrificar nas aras do res-
peito a vontade própria como vítima (CASTELLO, 
1969, p. 8).

O binômio anão/gigante, em que o último sustenta o pri-

meiro e o soergue a uma altura maior do que a sua própria, remonta, 

em termos tópicos, ao Século XII, quando John of Salysbury, em 

seu Metalogicon, asseverou pela primeira vez que os “modernos” 

eram capazes de ver mais longe, não porque tivessem maior acui-

dade de visão, mas porque estavam montados sobre os ombros de 

gigantes, os “antigos”: 

Dicebat Bernardus Carnotensis non esse quasi nanos 
gigantium humeris insidentes, ut possimus plura 
eis et remotiora videre, non utique proprii visus 
acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum 
subvehimur et extollimur magnitudine gigantea.

(SALISBURY, 1929, p. 136).

Esse lugar-comum difundiu-se rapidamente a partir 

do escrito de John of Salisbury e encontrou ressonância já em 

Guillaume de Conches, que, amplificando passagem da dedica-

tória de Institutiones Grammaticae, de Prisciano “quanto sunt 

iuniores, tanto perspiciores” (PRISCIANI CAESARENSIS, 1869, 

p. 25), e combinando-a com o topos extraído do Metalogicon, 

assim escreveu:

Non dicit doctiores, sed perspiciores. Non enim 
plura scimus quam antiqui, sed plura perspicimus. 
Habemus enim illorum scripta et, preter hoc, natu-
rale ingenium quo aliquid novi perspicimus. Sumus 
enim nani super humeros gigantum, ex alterius 
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qualitate multum, ex nostra parum perspicientes 
(JEAUNEAU,1960, p. 225)5.

O topos do anão soerguido acima da cabeça do gigante 

que o sustém deixou de estar restrito ao âmbito da discussão 

sobre a superioridade dos modernos frente aos antigos e passou 

a ser aplicado a situações em que a analogia era possível, como 

no caso ora sob análise. Na monarquia portuguesa, em que os 

letrados participavam de redes clientelistas, sob dependência de 

importantes figuras da aristocracia, a transposição do topos do 

Metalogicon implicou a substituição da figura dos giganti antiqui, 
sobre cujos ombros estavam os moderni, por aquela dos colos-

sos da monarquia, metaforizados também como “sol”, estrela de 

maior grandeza, colossal dentre todas, cujos raios vivificam a 

Terra. A grandeza comum permite, na oração de José da Cunha 

Cardoso, que rapidamente se deslize de uma metáfora para outra 

pelo reiterado significado de “grandeza” comum a todas elas – 

campo de congruência que fundamentará a relação de analogias. 

Se Vasco Fernandes César de Meneses é sol, sendo César, ele dá 

luz a quem não a tinha, e, nesse sentido, os letrados sob seu patro-

cínio seriam luas cujo brilho, conquanto intenso, depende da luz 

que elas apenas refratam, mas são incapazes de produzir por si 

próprias: “Que essa é a regalia do Príncipe, e a propriedade do 

Sol, dar o ser a quem era nada, dar a luz a quem a não tinha” 

(CASTELLO, 1969, p. 8).Para amplificar o louvor de seu herói 

de forma aguda, chama-o, primeiramente, “herdeiro de tão ilus-

tre Casa” e “primogênito dela”, para, a seguir, dizer que por ter 

nascido de tão “lustrosa ascendência” só pode ser “morgado da 

luz” (CASTELLO, 1969, p. 8), conjugando em uma única metá-

fora “primogenitura”, “herança” e “lustro”; à medida que crescia, 

5 JEAUNEAU, Edouard. Deux Rédactions des Gloses de Guillaume de Conches sur 
Priscien. Lectio Philosophorum: Recherches sur l’École de Chartres. Amsterdam: 
1973, 358, p. 335-370, RTAM, 27, 1960, p. 212-247.
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Vasco Fernandes César de Menezes, como o sol, rumava para seu 

zênite, mas seu luzimento era desproporcional à idade, pois se 

o zênite é atingido na plena madureza dos anos, ele, o vice-rei, 

no “Oriente da infância” corria tão veloz “prevenindo o juízo ao 

tempo, a prudência à idade, os acertos aos anos, [...] e se não 

deixava observar, brilhando, como sol no Zênite” (CASTELLO, 

1969, p. 8), ou seja, o Apex de que se fala é moral e intelectual e 

equivale à precocidade do “juízo”, da “prudência” e dos “acer-

tos”, inesperados em menino com sisudez e razão de varão. Se 

se chama ao sol “morgado da luz”, o vice-rei, sendo morgado, 

só pode ser também ele sol, e, como tal, não pode caber em um 

único hemisfério, como as estrelas menores, que só são vistas ou 

do hemisfério austral, ou do boreal; por saber disso, “dispôs com 

prudente acordo o invictíssimo, e previdentíssimo Senhor do 

Império Lusitano, que depois de ilustrar a Europa, fosse resplan-

decer em terras de África e Ásia” (CASTELLO, 1969, p. 8), assim 

como nas da América, terra mais ao Ocidente, e, por isso, lugar 

em que o sol conclui seu giro:

Faltava a maior, e não sei se a melhor parte do mundo 
para gozar de tão luminoso, e benigno astro; e ou 
fosse por acaso da nossa ventura, ou por destino da 
alta providência no Brasil se acabou o seu Zodíaco, 
concluindo aqui o primeiro giro, que deu como Sol 
para alumiar o Universo. Na Bahia teve o seu fim 
este primeiro giro, próspero auspício dos que se lhe 
hão de seguir; e foi para nós tão feliz, que sendo na 
ordem dos últimos, fomos na dita os principais: o 
último alento do Cisne é a harmonia: a última respi-
ração da árvore é o fruto.(CASTELLO, 1969, p. 8-9).

O lugar em que o sol completou seu giro pelo mundo é 

a Bahia e deveria ser esse, supõe-se, o lugar de seu pouso, mas, 

invertendo a ordem da natureza, a Academia Brasílica dos 

Esquecidos toma como empresa o próprio sol, acompanhado do 
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seguinte lema: Sol oriens in occiduo (o sol nasce no Ocidente), 

para significar que o ponto em que o astro maior deveria perder 

seu lustro é justamente aquele em que ele desponta com todo seu 

luzimento; se o sol nasce no Ocidente, nasce na América, nasce 

na Bahia, cobre com sua luz nascente e em ascensão o Estado do 

Brasil e assim como o sol é o caput dos astros, nada mais justo do 

que ele iluminar com mais fulgor o caput do Brasil, a cidade da 

Bahia; se Atenas foi a luz da Europa, como pode a Bahia, em que 

nasce o sol, deixar de ser a nova Atenas, se nela e dela desponta 

a luz do Sol oriens? A luz do sol brilha no firmamento, mas não 

em qualquer um, pois fulgura no do Ocidente, e, especialmente, 

no do “asterismo acadêmico” de que são parte os Esquecidos, 

metaforizados como astros menores desse mesmo firmamento. 

A luz do sol, ao tornar visível o que antes estivera imerso nas 

sombras, ausente da vista, e, portanto, mergulhado no esqueci-

mento – como se sombras fossem apropriada metáfora de Lete –, 

é condição de que os Esquecidos sejam objeto de memoração ao 

torná-los luzeiros que iluminam em primeiro lugar a si próprios 

na escrita da história em que resplandecem como autores:

Este planeta (Sol) pois nos há de comunicar a luz 
a mim, e a todos os que quiserem ter parte neste 
Acadêmico asterismo, luzindo como estrelas no 
firmamento, em que ele é Sol. Assim o vereis, ó 
nobres habitadores da Brasílica Metrópole, na nova 
Academia da história Brasílica, que para em tudo se 
conformar com o seu egrégio fundador tomou por 
empresa o Sol com este lema – Sol oriens in occi-
duo –. Neste felicíssimo ocidente nasceu o Sol para 
a Bahia: agora lhe amanheceu, porque agora se verá 
a Bahia convertida em Atenas: agora sairão à luz 
os que o nosso descuido cobria com as sombras do 
esquecimento, que por isso tão entendidos, como 
modestos se apropriaram o título dos Esquecidos 
(CASTELLO, 1969, p. 9, grifos do autor).



COLÓQUIO BARROCO IV266

A certeza do fulgor acadêmico se deve, portanto, ao esplen-

dor do luzeiro maior que afasta para longe as sombras outrora 

dominantes, tornando Bahia a nova Atenas, e os Esquecidos, 

membros do novíssimo Ateneu; a convicção de que a Academia 

da História Brasílica suprimirá o esquecimento de que fora 

vítima o Estado do Brasil é tão nítida, que, em torneio engenhoso, 

decide-se nomeá-la “Academia dos Esquecidos”, pois é prodígio 

deduzir glória de seu contrário:

Grave título, e tão admirável, que a sua grandeza 
maior consiste na contradição de sua grandeza. 
Achar bem no bem não é excesso, tirar bem do mal é 
vantagem. [...] e isto fizeram os nossos Acadêmicos 
na eleição daquele título. Chama-se o esquecimento 
consequência da morte, filho do Letes, e o que mais 
é símbolo do inferno, assim o cantou o Mantuano, o 
confessa Ravísio, e o conhecem todos. E que inven-
taram os nossos Acadêmicos para eternizar o seu 
nome? Trocaram a morte em vida, em memória o 
esquecimento, e o inferno em glória (CASTELLO, 
1969, p. 9).

O caráter solar, e, portanto, apolíneo da Academia recém-

-fundada se torna patente pelo acúmulo de analogias propostas 

por José da Cunha Cardoso entre o sol e seus sucedâneos:

Não sei se reparais nas circunstâncias. O Erector 
da Academia Sol a todas as luzes; a empresa dos 
Acadêmicos Sol; a letra da empresa Sol oriens in 
occiduo; o dia de hoje domingo consagrado ao Sol; 
e o sétimo de março dia muitas vezes solar, pois 
entre outros testemunhos do seu luzimento, não só 
é dedicado ao mesmo Apolo, como eram todos os 
dias sétimos de cada mês, mas é especialmente dia 
do Príncipe dos Teólogos, aclamado no mundo por 
verdadeiro Sol das escolas São Tomás de Aquino 
(CASTELLO, 1969, p. 10).
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Aquele que fundou a Academia, o seu eretor, é “sol”, 

como já antes visto; a empresa da Academia é “sol”, tornando-se 

essa empresa, desse modo, uma metonímia para o Sol humano, 

Vasco Fernandes César de Menezes, que, como um quase deus, 

é substituído no discurso de José da Cunha Cardoso de forma 

unívoca pelo signo do disco solar, como Ceres o é pelo feixe de 

grãos ou Baco pelo fruto da parreira (ALCÁÇAR, 1750); a “alma” 

da empresa, Sol oriens in occiduo, permite, em conjunção com 

o “corpo”, chegar ao sentido visado, ou seja, o sol do Ocidente é 

o edificador da Academia, seu patrono, que brilha, na empresa, 

sobre os acadêmicos; o sétimo dia de cada mês era consagrado 

ao sol e não é de espantar que esse número se repita e se acu-

mule, unindo-se o sétimo dia do mês de março ao sétimo dia da 

semana, que se consagra a Deus, mas que se pode consagrar ao 

nume que erige no Estado do Brasil o facho que dará luz ao Novo 

Mundo6. O acúmulo de tropos em que “sol” é o vocábulo substi-

tutivo permite ainda a José da Cunha Cardoso falar de “raios da 

ciência”, potentes, pois patrocinados pelo mesmo sol; de “meio-

-dia do saber”, inevitável, já que o sol ensaiara grandes feitos no 

oriente, antes de chegar ao ocidente e ao meio-dia – com explícita 

referência à zona tórrida ou tropical, em que o sol mais luz, e em 

que está a Academia Brasílica dos Esquecidos; e de “resplendor 

dos livros”, de que são “prólogo” tantos sóis, com clara alusão 

ao acúmulo tropológico anteriormente apresentado (CASTELLO, 

6 Esse acúmulo do número sete remonta a tradições pagãs, mas pode ter um senti-
do plenamente cristão no âmbito da tradição milenarista, conhecida dos letrados 
de princípios do Século XVIII no Império Português. Ao tempo de Lactâncio, 
por exemplo, interpretavam-se os seis dias da criação como seis milênios que 
antecederiam o reino milenar, equivalente ao sétimo dia: ver AUERBACH, Erich. 
Figura. São Paulo: Ática, 1997, p. 32. Nesse sentido, o acúmulo do sétimo dia 
no discurso que se profere torna atual a chegada do “reino” de felicidade pela 
presença no Ocidente do Sol do mundo, metáfora também presente nos escritos 
patrísticos para designar Cristo. Ver, para o conjunto dessas designações o livro 
de Erich Auerbach citado acima. 
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1969, p. 10)7. Se a Academia tem por patrono e eretor o Sol, se os 

acadêmicos são estrelas ou luminares menores, as Letras, produto 

dos acadêmicos, são a “antorcha universal do mundo”, a flama do 

engenho com que o homem se ilumina primeiramente a si mesmo, 

e, depois, aos outros, ao partilhar os frutos do seu conhecimento, 

tanto assim que, como o diz José da Cunha Cardoso, o homem, 

sendo microcosmo, ou mundo pequeno, sem “notícias” ou saber 

é chamado “mundo às escuras” (CASTELLO, 1969, p. 10). Não 

há homem, portanto, que em o sendo verdadeiramente, possa 

viver sem a companhia e o guia das Letras. Estas, no entanto, 

se são fundamentais à humanidade, não podem humanizar por 

si sós; recuperando a metáfora do Estado como um análogo do 

corpo humano, encontrada em São Tomás de Aquino8, por meio 

de metonímias que representam grandes agrupamentos ou esta-

mentos do antigo Estado português, fala das “armas”, em lugar 

de nobreza, e da “pena”, ou seja, de homens oriundos do terceiro 

estado, mas que se notabilizaram por suas capacidades e serviços 

prestados à monarquia, para reuni-las em irmandade e para as 

denominar membros de um só corpo, dependente, este, tanto de 

umas quanto da outra para poder viver em plenitude de forças: 

“Armas e letras são filhas de um mesmo parto, ou partes de um 

mesmo corpo: conselho e forças, olhos, e mãos”. Embora José da 

Cunha Cardoso diga que armas e Letras são irmãs, “ajudam-se 

como irmãs, porque o são em armas”, ou seja, pelejam contra ini-

migos comuns, como judeus, muçulmanos e hereges protestan-

tes, por exemplo, não há como não se aperceber de que Letras são 

“conselho”, armas, “força”, Letras são “olhos”, armas, “mãos”, e, 

por conseguinte, não há como não ver o discrímen entre juízo, de 

um lado, e força, de outro, sendo aquele tradicionalmente julgado 

7 Para todas as passagens em questão.

8 HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho. In: Floema: Caderno 
de Teoria e História Literária, Vitória da Conquista, Especial 2 A, out. 2006, p. 
133-169.
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superior a esta, pois o juízo é próprio dos seres humanos e a força, 

de viventes, inclusive alguns deles, brutíssimos, são muito mais 

fortes do que os homens. Como, no entanto, a oração visa a pro-

duzir o louvor não apenas dos acadêmicos, mas, sobretudo, o do 

seu patrono, afirma-se que ele, excelso em Letras e armas, é no 

nome e nos atributos legítimo representante dos césares antigos, 

pois, como Júlio César, poderia também ele mandar “esculpir-(se) 

sobre o globo do Mundo, com a espada em uma mão, e um livro 

na outra”, fazendo acompanhar a imagem com a “inscrição (que) 

dizia assim – ex utroque Caesar”: “de ambas, Letras e armas, 

César”. Segundo José da Cunha Cardoso, pode-se ser excelente 

sendo cultor de apenas um desses saberes, ou seja, pode um varão 

ter fama por se destacar apenas nas Letras, ou, ainda, nas armas, 

mas para ser chamado César, tem de ser exímio em ambas:

Para qualquer homem se constituir grande, basta que 
seja um famoso professor das armas; para qualquer 
sujeito se fazer exímio, basta que seja um insigne 
cultor das letras; mas para um César é necessário 
tudo, ex utroque Caesar! (CASTELLO, 1969, p. 12).

Para tornar evidente a irmandade entre Letras e armas, 

sobretudo quando se mostram como armas contra os inimigos 

do Estado e da Igreja, seleciona instrumentos de ferir em que ao 

ferro se une a pena, como no caso da seta, em que ao raio se liga a 

águia, animal emplumado e hieróglifo da engenhosidade:

Agudo símbolo desta verdade é a seta na qual o 
ferro, que há de ferir, se move pelos voos da pena. Os 
raios, com que Júpiter faz guerra ao mundo, admi-
nistra-os a águia geroglífico de um agudo engenho 
(CASTELLO, 1969, p. 12).

Se César, para o ser, precisa exceler em Letras e armas, 

demonstra saber essa verdade pelo valor que atribui às duas 

folhas, a do livro e a da espada, prestando culto a uma mesma 
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divindade, Palas armada e Minerva togada; a folha, comum à 

espada e ao livro, permite entender o que sub-repticiamente se 

insinua no discurso que se tece: a folha do livro edifica, mesmo 

que tenha de ferir com a agudeza do juízo nela inscrito, assim 

como a guerra é civil quando justa:

Marco Túlio, e Sêneca chamaram ciência ao valor. 
Folha é a do livro, e também a da espada. A mesma 
divindade é Palas, e Minerva: o soldado lhe tributa 
obséquios, o erudito lhe consagra cultos; porque 
a mesma que na campanha dá calor às armas, na 
Academia dá espírito às letras (CASTELLO, 1969, p. 
10).

Em sessão ocorrida no dia em que a conferência de aber-

tura da Academia foi proferida, os acadêmicos, por seu turno, 

publicaram os poemas por si compostos, sendo um primeiro 

grupo destinado a louvar José da Cunha Cardoso, e um segundo, 

o vice-rei, Vasco Fernandes César de Meneses. Não nos detere-

mos na leitura dos poemas pertencentes ao primeiro grupo, pois 

não são a matéria do artigo que se escreve. Quanto aos poemas 

do segundo grupo, cabe dizer que todos eles são uma espécie de 

variação elocutiva do topos ex utroque Caesar, que lhes serve, 

portanto, de “mote”; muitos foram escritos em português, mas há 

também abundante número de poemas latinos, que imitam gêne-

ros antigos. Dentre os poemas que têm como matéria o vice-rei, há 

um para nós, nos dias de hoje, curiosíssimo, intitulado Labirinto 
Cúbico9, cuja didascália é: “Ao Excelentíssimo Senhor Vasco 

9 Bluteau, em seu Vocabulário, no verbete “Labirinto”, refere o gênero poético pra-
ticado por Anastácio Ayres de Penhafiel do modo que segue: “Laberinto. Tambem 
se dá este nome a obras do engenho em versos, ou em prosa, com certo genero de 
coplas, dicções, ou letras, tam artificiosamente intricadas, que sem se conhecer 
o artifício, não se pode entender o sentido. Nos Laberintos, que se compõem de 
letras, mette o Poeta nos versos as letras que quer, & nos lugares que convem, 
segundo a figura, que ha de levar o Laberinto, porque huns se fazem em figura re-
donda, outros em quadrada, outros pintando huma ave, huma arvore, huma fon-
te, huma Cruz, huma Estrella, ou outras figuras, proporcionando as Coplas, & as 
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Fernandes César de Meneses, Vice-Rei do Estado do Brasil”. O 

poema é composto de um único verso, “In utroque Caesar”, varia-

ção do topos que norteia a composição dos poemas apresentados 

durante a primeira sessão da Academia, “Ex utroque Caesar”; esse 

topos concernente à varonilidade perfeita, em que se aliam Letras 

e armas, é originalmente inscrição encontrada em uma medalha 

com a efígie de Júlio César, que portava, em uma das mãos, um 

livro, e, na outra, uma espada, inscrição essa atribuída a Varrão 

(BROWNE, 1853, p. 352). 

Figura 1 – Labirinto Cúbico
Fonte: http://www.plataformadoletramento.org.br/arquivo_upload/2015-

11/20151111103925-labirinto-cubico-de-anastacio.jpg 

letras com aquella figura. Outros Laberintos se fazem de versos inteiros, os quaes 
lidos ao direito, ou ao revez, saltados, ou cruzados, ou de outras maneiras, fazem 
copla com um soneto retrogrado. Outros se compõem de Coplas, Redondilhas, 
ou de Serventesios. Outros ha donde não só se lem os versos de muitas maneiras, 
porèm lidos de outra, fazem o contrario, & compoemse de coplas de Arte mayor, 
& de Redondilhas menores” (ver BLUTEAU, Rafael. Vocabulario Portuguez & 
Latino [...]. Lisboa: Pascoal da Sylva, 1716, v. 5, p. 10). 
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O verso repete-se cinquenta e duas vezes no poema; ins-

crito, na extremidade do Labirinto, de forma estendida, a vogal 

inicial do verso (“I”) apresenta-se nas duas extremidades de uma 

diagonal, em que, nas opostas, comparece a letra final do topos, 

ou seja, a letra “R”; é somente na extremidade que o verso pode 

ser lido em sentido vertical ou horizontal, sem a necessidade 

de se dobrar e de buscar completitude em uma outra linha do 

poema, o que é praxe a partir das recorrências internas do topos. 

Como interpretar o Labirinto de Anastácio Ayres de Penhafiel? 

Em primeiro lugar, é preciso falar da semelhança que o Labirinto 

apresenta com o conjunto de tratados de emblema e empresa 

impressos na Europa a partir da segunda metade do Século XVI. 

Se não encontramos, no tratado de empresas de Claude Paradin 

(1557) –o primeiro a ser impresso sobre a matéria –, uma que 

tenha como anima o moto da Academia dos Esquecidos, ou seja, 

ex utroque Caesar, já o achamos, contudo, passados poucos anos, 

no tratado composto por Gabriel Symeone, em que se decompõe 

claramente o sentido do moto da Academia dos Esquecidos por 

meio da composição de um tetrástico, soto-posto à empresa: 

Figura 2 – Tratado 

Fonte: Claude Paradin (1957)
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No corpo10 da empresa, vemos César sobre o globo, tendo 

em uma das mãos um livro, e, na outra, o gládio, sendo que a 

anima ou moto, em conjunção com o corpo, produz o sentido 

visado pelo tratadista, e por ele desdobrado no tetrástico: a con-

junção de ciências e armas foi condição da aquisição de fama 

imortal e de poder sobre o mundo; na empresa ideada por 

Gabriel Symeone, no entanto, afirma-se que ainda não nasceu um 

segundo César (cui pari, o secondo/Non nacque allhor), de que 

discorda, em seu discurso, José da Cunha Cardoso, com o obje-

tivo de amplificar o louvor a Vasco Fernandes César de Meneses, 

o novo Caesar. Essa anima, ex utroque Caesar, comparece em 

outros tratados de empresa, na Europa dos Séculos XVI e XVII, 

como exemplo de moto em que se ilustra a união indissolúvel de 

Letras e armas, ideal civil da sociedade de corte (ELIAS, 1993; 

1996). Como, na empresa, anima e corpo compõe a unidade da 

obra, e como o topos ex utroque Caesar se difunde, nos meios 

letrados, a partir também desse gênero, pode-se hipotetizar, de 

forma produtiva, que a leitura da anima implicava a recuperação, 

pelo agenciamento da memória, do corpo que se lhe associava 

na empresa; esta, como representativa de um tipo de varão pró-

prio dos meios cortesãos, o do cavaleiro letrado, perito no uso da 

espada e da pena, de que seria máxime exemplo, nas Espanhas, o 

10 Corpo era a designação para a “imagem”, enquanto anima era a denominação da 
“sentença” que tinha de acompanhar o corpo para se compor uma impresa per-
feita. Robert Klein afirma que Paolo Giovio teria fixado os cinco preceitos básicos 
para a composição do gênero: “Na realidade, as primeiras ‘regras’ não passavam 
de preceitos de conveniência. Giovio formulou cinco delas, que permaneceram 
célebres: a ‘alma’ e o ‘corpo’ (a sentença e a imagem) devem ter estreita relação; 
a impresa não deve ser nem muito obscura, nem muito óbvia; deve ser agradável 
à vista; exclui a figura humana; a sentença, se possível em língua estrangeira, 
não deve ter mais do que três ou quatro palavras, exceto se se tratar de verso 
ou hemistíquio de autor conhecido» (ver KLEIN, Robert. A Teoria da Expressão 
Figurada nos Tratados Italianos sobre as Imprese, 1555-1612. In: A Forma e o 
Inteligível. São Paulo: Edusp, 1998, p. 117-139 [p. 119-120]).   
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poeta Garcilaso de la Vega11, dava a ver um ideal ético ou mesmo 

um caráter, ethos, cuja emulação ela estimulava. O Labirinto de 

Anastácio Ayres de Penhafiel apenas potencializava esse ideal 

pelo acúmulo sobre a superfície do papel do moto que nele se 

fazia inscrever 52 vezes. Esse ideal ético e moral, no entanto, 

ganhava uma maior amplitude no Labirinto devido à forma 

mesma do poema. Platão, no Protágoras, em passagem em que 

refere ter Simônides de Cós dito, em poema dedicado a Scopas, 

filho de Creon, que “dificilmente um homem se torna verdadeira-

mente bom, construído em mãos, pés e mente como um quadrado 

(homo quadratus), sem uma falha”, parece ser o primeiro a referir 

o topos do homem bom como “homem quadrado”12. O topos logo 

se consolida na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, no décimo 

11 O trecho da Vida de Garcilaso de la Vega, que segue, foi extraída da edição 
comentada das obras do poeta realizada por Fernando de Herrera: Ver VEGA, 
Garcilaso de la. Obras de Garcilasso de la Vega con Anotaciones de Fernando de 
Herrera. Sevilla: Alonso de la Barrera, 1580, p. 14: “Fue G. L. de la Vega natural 
de la ciudad de Toledo, i hijo de Garci Lasso comendador mayor de Leon i de 
doña Sancha de Guzman de la esclarecida i nobilissima casa de Toral, señores de 
las villas de Cuerva i Batres i los Arcos. I aun que fue en la nobleza i claridade de 
su generoso linaje uno de los mas ilustres i principales cavalleros del reino; fue 
sin comparacion alguna mucho mas glorioso por la ecelencia i grandeza de su 
animo i virtude propria. Por que los bienes agenos desseados de todos, i tenidos 
en singular precio; no merecen igual valor con los que nacen i viven enel ombre 
mesmo. En el abito del cuerpo tuvo justa proporcion; por que fue mas grande que 
mediano, respondiendo los lineamentos i compostura a la grandeza. Fue mui 
discreto en la musica, i en la viuela i harpa con mucha ventaja; e exercitadissi-
mo en la disciplina militar, cuya natural inclinacion o arrojava en los peligros: 
por que el brio de su animoso coraçon lo traia mui desseoso de la gloria, que se 
alcança en la milícia. Criose en Toledo hasta que tuvo edad conveniente para 
servir al Emperador, i andar en su corte. Donde por la noticia, que tenia de las 
buenas letras, i por la ecelencia de su ingenio i nobleza i elegancia de sus versos, 
i por el trato suyo con las damas, i por todas las demas cosas, que pertenecen a 
un cavallero para ser acabado cortesano, de que estuvo tan rico, que ninguna le 
faltó; tuvo en su tiempo mucha estimacion entrelas damas i galanes [...].

12 Ver PLATO. The Phaedrus, Lysis and Protagoras of Plato.A New and Literal 
Translation of the Text of Bekker. J. Wright (Translator). London: John W. 
Parker, 1848, 339; PLATO. The Dialogues of Plato.Translated by Benjamin 
Jowett. Chicago: The University of Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1952, by 
Arrangement with Oxford University Press: “Protagoras” [pp. 38-64], p. 53, 339: 
“Now Simonides says to Scopas the Son of Creon the Thessalian: Hardly on the 
one hand can a man become truly good, built four-square in hands and feet and 
mind, a work without a flaw”. 
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capítulo do primeiro livro, quando, ao asseverar que o homem 

feliz é aquele propriamente virtuoso, declara-o como “bem aca-

bado na virtude como um quadrado” ou “perfeito na virtude 

como um quadrado”, associando o ideal de homem virtuoso a 

essa forma geométrica, de quatro ângulos perfeitamente regulares:

Thus, then, the happy man will enjoy that security 
of which we are in quest, and will continue happy 
throughout his whole life. For most continuously, 
or at least, more continuously than for any other 
man, will all his acts and all his thoughts be most 
excellent and his treatment of fortune most noble 
and most consistently harmonious, who is Truly 
good, Square-finished, free from every flaw of blame 
(ARISTOTLE, 1869, p. 25-26, grifos do autor).

No décimo primeiro capítulo do terceiro livro da Retórica, 

Aristóteles dá continuidade à sua definição de metáfora e princi-

pia a explicar a natureza dos prosomata, ou metáforas visualizan-

tes; segundo ele, há metáforas que põem diante dos olhos, com 

vividez, o que se representa, e há outras que não produzem tal 

efeito, e nos apresenta duas metáforas, sendo a primeira delas – a 

que nos informa ser o homem bom um “quadrado”–, de tipo não 

visualizante, a que contrapõe um prosomaton: 

We must now explain the meaning of “before the 
eyes”, and what must be done to produce this. I 
mean that things are set before the eyes by words 
that signify actuality. For instance, to say that a good 
man is “four-square” is a metaphor, for both these are 
complete, but the phrase does not express actuality, 
whereas “of one having the prime of his life in full 
bloom” does […] (ARISTOTLE, 1994, p. 404-405).

A metáfora aristotélica, que torna análogos o “homem 

bom” e o “quadrado”, como o diz o próprio Estagirita, é operação 

dialética do juízo, que aproxima dois conceitos, mas se nela há “o 
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prazer intelectual que se experimenta com a engenhosidade dos 

achados”, por outro não há a “encenação sensória do prazer”13que 

as metáforas visualizantes produzem. A perfeita angulação dos 

quatro ângulos retos do quadrado são uma metáfora da retidão 

moral do “homem bom” e a perfeição do quadrilátero como forma 

geométrica é expressão da perfeição do varão, no Labirinto, que 

realizou em si o ideal civil do binômio Letras e armas, e que, 

portanto, não pode ser mais virtuoso do que já é. Anastácio Ayres 

de Penhafiel atualiza o topos do homo quadratus, presente, nos 

escritos dos antigos e na tradição letrada latina cristã, lida em 

seu tempo, em obras como as de Methodius, Juliano, o Apóstata, 

Damascius, no Similitudines, de Santo Anselmo, e em sermões 

de Eadmer sobre Gregório, o Grande (EHRHARDT, 1945, p. 177-

193). No Labirinto, de forma engenhosíssima, dá a ver a metáfora 

do homo quadratus, que o próprio Aristóteles afirmara não ser 

de tipo visualizante, compondo-a pelo acúmulo do topos ex utro-
que Caesar, que, a partir do Século XVI, como já se disse, repre-

sentava o perfeito varão; o topos, metáfora de homo quadratus,  

acumula-se na forma de um quadrilátero perfeito e dá a ver o que 

de fato significa, ou seja, põe diante dos olhos o homo quadratus 

a que se refere, sendo agudíssimo o juízo que operou a analogia, 

demonstrando alto grau de perspicuidade e versatilidade. Como 

diz João Adolfo Hansen:

Todos os autores que citei doutrinam o engenho 
natural como faculdade intelectual dotada de dois 
talentos, a perspicuidade ou perspicácia e a versa-
tilidade ou solércia. A perspicuidade relaciona-se 
imediatamente ao juízo como faculdade de pene-
tração intelectual nas matérias simbólicas que são 

13 Para ambos os trechos, ver HANSEN, João Adolfo. A Doutrina do Engenho 
Poético no Século XVII. In: LINDO, Luiz ANTÔNIO & FRANCO, Marcia Maria 
de Arruda. Atas da III Semana de Filologia na USP. São Paulo: Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2010, p. 110-124 [p. 111]. 
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imitadas e emuladas na invenção das obras. No ato 
da invenção, a perspicácia do tipo engenhoso pene-
tra nas matérias e as distingue, vendo-as com preci-
são, para desembaraçá-las e especificar claramente 
o que nelas é confuso. A perspicácia faz a análise 
das matérias aplicando dez categorias aristotélicas 
– substância, quantidade, qualidade, relação, posi-
ção, tempo, ação, paixão, lugar, hábito. Com as 
categorias, encontram-se dez espécies de definições 
e imagens para o assunto tratado. O conceito repre-
sentado nas obras resulta do juízo, que atua no enge-
nho como causa eficiente da imagem mental; por 
isso mesmo é a dialética, mobilizada na aplicação 
das dez categorias a uma matéria determinada, que 
permite à perspicácia inventar dez definições ilus-
tradas ou conceitos do tema. Ao mesmo tempo, a 
versatilidade é retórica e encontra, para cada um dos 
conceitos obtidos, metáforas adequadas e cada vez 
mais semanticamente distantes do conceito inicial, 
acumulando-as na sequência do poema como rela-
ções inesperadas de conceitos agudos que produ-
zem o espanto e o maravilhamento do destinatário 
(HANSEN, 2010, p. 112).

À medida que se lê o Labirinto, na verdade, à proporção 

que se o percorre, os olhos seguem o rastilho de uma mesma 

verdade, que, por o ser, nunca está repetida em demasia; para 

onde quer que se dirija o olhar, o leitor, como um caminhante, 

chega sempre a encruzilhadas que lhe repetem a mesmíssima 

lição, que o ensina ao tempo que o deleita, atendendo-se, desse 

modo, ao docere e ao delectare: o varão perfeito, como um qua-

drado, é perito em Letras e armas. Se todo quadrado tem os quatro 

lados iguais, assim como seus ângulos, o cubo, diferentemente 

do quadrado, é um sólido, um hexaedro regular, e metaforiza, em 

sua solidez, o varão, perfeito também ele fisicamente. É preciso 

entender que o Labirinto que se dá a ver e que proclama por meio 

de sua inscrição tópica, ex utroque Caesar, o ideal do perfeito 
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homem de corte, tem por necessidade de ser bidimensional, pois 

está inscrito na folha de papel, e, portanto, preso à sua bidimen-

sionalidade; quando se diz que ele, no entanto, é cúbico, contra-

põe-se a corporeidade perfeita e o ethos perfeito do homem de 

corte ao aplauso que se lhe dedica por meio do Labirinto, e, desse 

modo, o poema retoma e recicla de forma engenhosa a polaridade 

entre o “louvor”, que está sempre aquém do “varão” que se toma 

como matéria, e o próprio varão, com a solidez de seus seis lados, 

com seus cinquenta e dois versos sobre cada face, e que, por con-

seguinte, devem ser multiplicados por seis. 

O Labirinto de Anastácio Ayres de Penhafiel, desse modo, 

produz um efeito visivo análogo ao da empresa, mas mais enge-

nhoso, pois que puramente retórico, porque tópico, e dialético, 

porque metafórico. 
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SABORES DO BRASIL NOS TEXTOS 
BARROCOS: DA ORIGINALIDADE AO CLICHÊ

Maria Aparecida Ribeiro1

Os primeiros textos sobre o Brasil estampam uma série 

de informações sobre a terra. Contemplam não só habi-

tantes, seus hábitos e crenças, mas também a Natureza e os seus 

produtos. 

Em função da experiência de cada observador, varia o ele-

mento escolhido para a descrição e a própria maneira de descre-

ver, mas, em muitos casos, há uma repetição de ideias e imagens, 

que, gastas, transformam-se em clichês.

Para observar esse processo, foram selecionados textos 

de informação: de Pero de Magalhães de Gândavo, que esteve 

em nosso País cerca de dois anos, trabalhando na Fazenda do 

Governo Geral, na Bahia, e escreveu a História da Província de 
Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, publicada em 

1576; de Gabriel Soares de Sousa, um colono que esteve qua-

tro anos na Bahia e publicou, em 1587, o Tratado Descritivo 
do Brasil; do Padre José de Anchieta, jesuíta, nascido nas Ilhas 

Canárias, que professou em Coimbra, e veio ordenar-se no Brasil, 

onde viveu de 1553 até sua morte, em 1597, tendo escrito uma 

série de cartas e informações sobre o Brasil, dando conta a seus 

superiores do que se encontrava, em termos humanos e de rique-

zas naturais, na terra onde a Companhia de Jesus desenvolvia um 

1 Professora Doutora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
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processo de cristianização; de Fernão Cardim, outro jesuíta, agora 

um alentejano, que viveu entre nós entre 1583 e 1625, quando 

veio a falecer, e que, a partir de 1580, escreveu a obra que mais 

tarde se veio intitular Tratados da Terra e da Gente do Brasil; 
de Frei Cristóvão de Lisboa, também alentejano, mas da ordem 

de São Francisco, irmão de Manuel Severim de Faria, que esteve 

no Norte brasileiro, entre 1624 e 1635, e escreveu a História dos 
Animais e Árvores do Maranhão, datada de 1624; de Frei Vicente 

do Salvador, também franciscano, mas nascido na Bahia, formado 

por Coimbra, e que concluiu, em 1627, a sua História do Brasil; 
de Simão de Vasconcellos, outro jesuíta português que aqui viveu, 

autor de Notícias Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil de 

1663. 

No caso dos textos literários, contemplaremos os dos bra-

sileiros Manuel Botelho de Oliveira, autor de Música do Parnaso, 

onde se inclui o poema “À Ilha de Maré”, sobre o qual nos iremos 

debruçar; Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, franciscano, 

que aos seus Eustáquidos [1769] apensou uma espécie de réplica 

à Botelho de Oliveira, a “Descrição da ilha de Itaparica, termo 

da cidade da Bahia”; Frei José de Santa Rita Durão, um mineiro, 

da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, que foi professor na 

Universidade de Coimbra e de que todos conhecem o Caramuru, 
poema épico do descobrimento da Bahia, publicado em 1781 e 

que representa uma espécie de retorno ao Barroco.  

A esses textos em verso escritos por brasileiros, juntamos 

um sermão: Frutas do Brasil numa nova, e ascética Monarquia, 

consagrada à Santíssima Senhora do Rosário, editado em 1702, 

da autoria de Frei Antônio do Rosário, um agostiniano que, 

depois, foi capuchinho. 

Na impossibilidade de comparar todas as imagens visuais 

e efeitos táteis, olfativos e de paladar explorados pela sensoriali-

dade barroca nessas obras, escolheram-se as das frutas, e, entre 
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elas, as do caju e as do abacaxi: o caju, por estarmos a falar na 

terra do maior cajueiro do mundo, e o abacaxi por ser dos mais 

citados por todos os que escreveram sobre o Brasil. Será possível 

ver que sabor e saber, não são apenas um trocadilho ao gosto bar-

roco: uma fruta sabe a…, mas, ao dizer isso, forma-se uma ima-

gem e ficamos a saber sobre ela.

Comecemos pela figura que Pero de Magalhães de Gândavo 

compõe sobre o caju. Ressalta nela a comparação com elementos 

conhecidos dos portugueses, uma vez que é um texto destinado 

a atrair gente para a colônia: “Há outra fruita que nace pelo mato 

em humas arvores tamanhas como pereiras, ou macieiras: a qual 

he da feiçam de peros repinaldos e muito amarella. A esta fruita 

chamam Cajus” (GÂNDAVO, 1858, p. 20). Gândavo não descura 

de suas qualidades nem da descrição de seu formato, que o atrai 

particularmente:

Tem muito çumo, e comese pela calma pera refres-
car, por que he ella de sua naturesa muito fria, e de 
maravilha faz mal, ainda que se desmande nella.

Na ponta de cada pomo destes se cria hum caroço 
tamanho; como castanhas, da feiçam de fava: o qual 
nace primeiro, e vem diante da mesma fruita como 
flor. A casca delle he muito amargosa em extremo, e 
o meolo assado he muito quente de sua propriedade, 
e mais gostoso que amêndoa (GÂNDAVO, 1858, p. 
20).

Gabriel Soares de Sousa coloca o cajueiro como primeiro 

tópico que explora no primeiro capítulo das frutas naturais da 

Bahia, “pois é uma arvore ‘de muita estima’” (1851, p. 177). E 

começa a comparação com o conhecido pelos europeus, já que 

também pretendia atrair novos colonos: “Estas arvores são como 

figueiras grandes, tem a casca da mesma côr, e a madeira branca e 

mole como figueira, cujas folhas são da feição da cidreira e mais 
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macias” (SOUSA, 1851, p. 177) (Essa comparação lembra-me uma 

charge do caricaturista J. Carlos, famoso pela criação da melin-

drosa: ele desenha uma mulher, entrando numa loja de departa-

mentos e dizendo a um funcionário: – Eu queria um tecido cor de 

azeitona, mas daquelas azeitonas verdes, puxando para o cinza. 

Ao que o funcionário responde imediatamente: – É lá em cima, 

minha senhora, seção de investigações). As sensações táteis e tér-

micas, a forma, a cor, o cheiro, tudo atrai Gabriel Soares e é infor-

mado por ele. Se a forma não é barroca, tudo vai ajudar para que, 

mais tarde, os letrados da terra vejam no texto do colonouma boa 

fonte de informação. Diz ele:

As folhas dos olhos novos são vermelhas, muito 
brandas c frescas, a flor é como a do sabuguciro, de 
bom cheiro, mas muito breve. A sombra d’estas arvo-
res é muito fria e fresca, o fruto é formosíssimo; algu-
mas árvores dão fruto vermelho e comprido, outras o 
dão da mesma côr e redondo. 

Ha outra casta que dá o fruto da mesma feição, mas 
a partes vermelho e noutras de côr almecegada; ha 
outras arvores que dão o fruto amarello e comprido 
como peros d’EI-Rei, mas são em tudo maiores que 
os peros e da mesma côr. Ha outras arvores que dão 
este fruto redondo, e uns e outros são muito gosto-
sos, sumarentos e de suave cheiro, os quaes se desfa-
zem todos em água (SOUSA, 1851, p. 177-178). 

E porque se trata de transmitir saberes, as propriedades 

medicinais caju são arroladas: fazem bem aos “doentes de febres 

e para quem tem fastio”, fazem “bom estômago”, e “bom bafo 

a quem os come pela manhã” (SOUSA, 1851, p. 178). Também 

as formas de comer caju são citadas ao pormenor, e descrita a 

sua castanha, inaugurando uma imagem de duplicidade e coe-

xistência que Frei Antonio do Rosário usará mais tarde, no seu 

sermão, de maneira bastante original: “E’ para notar que no olho 
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d’este pomo tão formoso cria a natureza outra fructa parda, a que 

chamamos castanha, que é da feição e tamanho de um rim de 

cabrito” (SOUSA, 1851, p. 178).

Cardim dá informações semelhantes às de Gabriel Soares. 

Usa as mesmas comparações com o pero repinaldo e com a maçã 

camoesa, mas acresecenta que as árvores:

[...] são muito grandes, e formosas, perdem a folha 
em seus tempos, e a flor se dá em os cachos que 
fazem humas pontas como dedos, e nas ditas pon-
tas nasce huma flor vermelha de bom cheiro, e após 
ela nasce huma castanha, e da castanha nasce hum 
pomo do tamanho de hum repinaldo, ou maçã camo-
eza (CARDIM, 1925, p. 57). 

Apreciador das cores e das formas, diz também, sem esque-

cer suas propriedades, que o caju “he fructa muito formosa, e são 

alguns amarellos, e outros vermelhos, e tudo he sumo: são bons para 

a calma, refrescão muito, e o sumo põe nodoa em panno branco 

que e não tira se não quando se acaba” (CARDIM, 1925, p. 57). 

Servindo-se, como os outros cronistas, da comparação com Portugal, 

mostra o Brasil vencedor – “A castanha he tão boa, e melhor que as 

de Portugal” (CARDIM, 1925, p. 57) – e explica como são aprovei-

tadas essas partes do caju: “comem-se assadas, e cruas deitadas em 

água como amêndoas piladas, e dellas fazem maçapães, e bocados 

doces como amêndoas” (CARDIM, 1925, p. 57).

Anchieta (1933, p. 430), sempre conciso, até porque no 

contexto de uma carta, repete as comparações da forma do falso 

fruto com os peros repinaldos e registra a superioridade da cas-

tanha com relação às portuguesas. Não muito diferente é o que 

diz Frei Cristóvão de Lisboa (1967, p. 110) que nomeia os dife-

rentes tipos de “quaiu” ou “aquaiu” e fala de suas utilizações, 

mas informa que não se come a castanha, no que é desmentido 

por Frei Vicente do Salvador (1916, p. 21), a quem ele, aliás, deu 
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informações. Frei Vicente não só discorre sobre a utilização da 

castanha pelos índios como diz do apreço que lhe têm as mulhe-

res brancas. 

Já Simão de Vasconcellos (1865, p. 133), deslumbrado 

com a árvore, “a mais aprazivel, e graciosa de todas as árvores da 

America: e por ventura de todas as de Europa”, descreve as dife-

rentes imagens que assume o cajueiro: 

He muito pera ver a pompa d’esta árvore, quando 
nos mezes de Julho, e Agosto se vai revestindo do 
verde fino de suas folhas: nos de Setembro, Outubro, 
e Novembro do branco sobrosado de suas flores; e 
nos de Dezembro, Janeiro, e Fevereiro, das joias pen-
dentes de seus frutos. Desde a raiz até a ultima ver-
gontea, tem grandes mysterios esta pomposa arvore 
(VASCONCELLOS, 1865, p. 133-134). 

Por outro lado não deixa de assinalar que “As folhas são 

dotadas de cheiro aromatico, principalmente em tempo de verão. 

Brota em flores mui galantes de branco vivo sobrosado, de cheiro 

tão suave, quando o Sol as fere com seus raios, que enche as mat-

tas, e recrea os caminhantes” (VASCONCELLOS, 1865, p. 134). 

E acrescenta esta linda imagem com um certo toque de concep-

tismo barroco: 

Mas o que mais he de admirar, que nos mezes de seu 
maior enfeite, esteja esta arvore chorando: não sei 
se pela vaidade do mundo que lhe sobeja, se pela 
que ainda lhe falta: o certo he que suas lagrimas são 
lagrimas sabeas de licor crystalino, […] e não sem 
fragrancia de cheiro (VASCONCELLOS, 1865, p. 
134). 

E repetindo a ideia de Gabriel Soares de Sousa sobre a 

união entre a parte carnuda do caju e o seu verdadeiro fruto (a 

castanha, que o cronista compara a rins de cabrito e o jesuíta a 
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rins de lebre) o que prefigura – reafirme-se – o desenho traçado 

por Frei António do Rosário, Vasconcellos (1865, p. 134) chama 

atenção para o “dois em um”: “os pomos d’esta arvore parecem 

feitos de sobremão da natureza, quando mais curiosa. He hum 

feito de dous, ou dous que fazem hum, e ambos de diversas espe-

cies: cousa rara no mundo”. Mas não se fica por aí: compara a 

castanha de caju aos “rins de lebre” e às nozes da Europa, agora 

“apitando” um empate, e registra que os índios contam seus anos 

por castanhas de caju, informação que Alencar irá aproveitar em 

Iracema.

Com o sermão de Frei Antônio do Rosário, desenvolvem-se 

os conceitos e informações veiculados pelos cronistas e o visiona-

rismo barroco atinge seu clímax. Seu texto parenético constitui a 

obra mais colorida e sumarenta motivada pela flora brasileira; antes 

mesmo dos conhecidos poemas de Botelho de Oliveira, Itaparica 

e Durão, ele elenca uma vistosa relação de frutas tropicais, que 

constitui o arcabouço da imensa alegoria do sermão em honra de 

Nossa Senhora, o que o autor justifica, em seu Prefácio, pelo fato 

de “a América de Portugal”, “o novo ceo e nova terra, que viu São 

João no Apocalipse”, produzir “novas frutas nas formas, nas cores 

e sabores muito diversas das que nascem no mundo velho, & por 

isso mysteriosas, & dignas de se allegorizar nelas uma nova e ascé-

tica monarquia” (ROSÁRIO, 2002, p. s. n.).

Frei Antônio escolhe, para homenagear a virgem do Rosário 

ao invés das tradicionais rosas, as frutas, por achá-las mais provei-

tosas do que as flores (repare-se que até o religioso é impregnado 

pela ideia mercantilista, que esteve na base do olhar dos cronistas 

e lhes informou os textos, embora no caso presente um comércio 

“celeste”). O sermão, na realidade, se constitui de três sermões, 

sendo cada um deles uma parábola. A primeira representa o rei, 

a segunda a rainha e a terceira, os três estados. O rei, a rainha e 

os três estados, isto é, a nobreza, o estado eclesiástico e o povo. O 
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rei será representado pelo ananás; a rainha, pela cana-de-açúcar; 

o estado eclesiástico por frutas diversas, sempre num processo de 

similitude. Daí que diga Frei António, falando do caju:

O estado religioso, que também se inclui no eclesiás-
tico, tem a sua fruta nos cajus; como são duas frutas, 
Castanha & Caju, unidas em um pomo, significam 
o misit binos, andarem de dois em dois, ou como 
dizem, frades a pares: assim como a natureza para 
documento nosso, uniu no caju, duas frutas diversas, 
assim os religiosos andarem de dois em dois mos-
tram a união e a paz, & concordia que tem ou devem 
ter entre si, ainda que tenham diversas naturezas, 
criações e vontades (ROSÁRIO, 2002. p. 111-112).

Rocha Pita, num registro bem diferente, porque o de um 

livro de História, não fala da parte carnosa dos cajus, mas de suas 

castanhas, isto é, do verdadeiro fruto. Diz ele de uma forma que 

aguça bastante o paladar: “estando maduras, se comem assadas e 

se confeitam como as amêndoas e suprem a falta de várias espé-

cies de doces, saborosas por extremo, e quando estão verdes se 

chamam muturis, e delas se fazem excelentes guisados e compos-

tos regalados” (PITA, 1730, p. 127).

Já Botelho de Oliveira, talvez porque poeta e poeta bar-

roco, repete, na silva “À Ilha de Maré, termo desta cidade da 

Bahia”, a enumeração dos cronistas e não deixa de apelar ao sen-

sorial. Repare-se também que a superioridade da castanha de caju 

sobre as castanhas europeias (que agora incluem as da França e 

da Itália), começa nesse momento a tornar-se clichê: “De varias 

cores são os cajus bellos, / Huns são vermelhos, outros amarellos, 

/ E como vários são nas varias cores, / Também se mostram vários 

nos sabores; / E criam a castanha, / Que he melhor, que a de 

França, Italia, Hespanha” (OLIVEIRA, 1705, p. 131).

Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica vai na mesma 

linha: associa prazer a cor e sabor. Além de barrocamente apelar à 
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abundância, pois lembra, embora sem usar a expressão, o dois em 

um de Antônio do Rosário. E reforça o clichê da superioridade da 

castanha brasileira sobre a europeia. Diz ele: “Inumeráveis são 

os cajus belos / Que estão dando prazer por rubicundos / Na cor 

também há muitos amarelos / E huns e outros ao gosto são jucun-

dos / E só bastava para apetecê-los / Serem além de doces tão 

fecundos/ Que em si têm a brasílica castanha / Mais saborosa que 

a que cria Hespanha” (ITAPARICA, 1769, p. 125, LVI).

Já Santa Rita Durão, que certamente conhecia a maior parte 

das frutas através das leituras dos cronistas, não só porque a sua 

experiência era a da flora mineira e os cronistas (e até os outros 

poetas, além de Frei Antonio do Rosário) viveram no Nordeste, 

além do fato de haver escrito o seu poema épico em Coimbra, não 

dá grande importância ao caju. Essa fruta entra numa enumeração 

atestadora de variedade e fertilidade da flora brasílica, quando 

da oferta que os selvagens fazem aos náufragos portugueses pri-

sioneiros, no primeiro canto do Caramuru (I, XXXII): “[…] man-

dam, doces frutas / Os araçás; o caju, coco, e mangaba; / Do bom 

maracujá lhe enchem as grutas / Sobre rimas, e rimas de goiaba” 

(DURÃO, 2001, p. 120).

Claro que essa variedade e abundância, uma realidade 

incontornável, não só servem à cornucópia barroca, mas acaba-

rão por transformar-se num clichê da jactância, na origem de um 

ufanismo que culminará com a obra de Afonso Celso de Assis 

Figueiredo, saída em 1900.

Ao esboço de uma imagem clichê, o dois em um, para o 

qual colaboram a forma e o sabor do caju, seria interessante acres-

centar o que é também barroco e, no caso, original. Trata-se das 

décimas ao vigário da Madre de Deus, compostas por Gregório de 

Matos “Fazendo Chistes de Hum Mimo que lhe mandara Brites, 

huma graciosa comadre sua, entre o qual vinha para o poeta um 

caju” (MATOS, 1969). Tomando as partes da planta, flor e fruto, 
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Gregório brinca com os conceitos de consideração / desprezo, fra-

queza / força, efemeridade / permanência, meio de produção / 

produto, vitalidade / fenecimento, posse / abandono, contempla-

ção / proveito, ornamento / recheio. Metaforizando na planta a 

própria Brites, o poeta transforma flor e fruto em objetos eróticos 

e opõe Vigário a Doutor, Compadre a Pai:

Ao Padre Vigario a flor, 
ao pobre Doutor o fruyto,
ha nisto, que dizer, muyto, 
e dirá muyto o Doutor:
tenho por grande favor, 
que a titulo de compadre
deis, Brites, a flor ao Padre, 
mas dando-me o fruyto a mim, 
o que se me deo assim, 
he força, que mais me quadre. 
Quadra-me, que o fruyto influa,
que huma flor, que eu naõ queria,
se dê, a quem continua:
se o fruyto faz, que se argua, 
que eu sou o dono da planta,
a flor seja tanta, ou quanta, 
sempre o dono à quer perdida, 
porque pelo cham caida 
faz, que o fruyto se adianta.
Quem he do fruyto senhor 
sabe as leys d’agricultura, 
que todo o fruyto assegura, 
e despreza toda a flor: 
e inda que chamaõ favor 
dar a sua flor a Dama 
à aquelle, por quem se inflama, 
eu entendo de outro modo, 
e no fruyto mais me accomodo, 
que honra, e proveyto se chama. 
Porque na testa vos entre 
o misterio, que insto encerra 
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quem me dá o fruyto da terra, 
me póde dar do seu ventre:
e porque se reconsentre 
este vaticinio immundo 
no vosso peyto fecundo, 
digo qual bom agureyro, 
que quem me deo o primeyro, 
me pode dar o segundo.
O Padre andou muyto tollo 
em vos estimar a flor, 
porque era folha o favor, 
e o meu todo era miollo: 
com meu favor me consollo: 
de sorte, e tam por inteyro, 
que affirmo por derradeyro, 
que hum favor, e outro supposto, 
eu levo de vos o gosto, 
e o Padre Vigario o cheyro. 
Eu do Vigario zombey, 
porque vejo, que levou 
huma flor, que se murchou, 
e eu o fruyto vos papey: 
este exemplo lhe gravey, 
y este desengaño doy
dela dicha, en que me estoy
cantando a su flor ansi, 
que ayer maravilla fui, 
y oy sombra mia aun no soy.
(MATOS, 1969, p. 303-305).

Entre as frutas mais celebradas, está o ananás ou, se se 

preferir, o abacaxi. Gândavo (1858, p. 19) diz que essa fruta é 

uma “planta humilde”, que tem “huãs pencas como de herva 

babosa” e que os ananases “nacem como alcachofres, os quaes 

parecem naturalmente pinhas”, mas acrescenta ainda que os ana-

nases têm “hum cheiro muy suave” e são “tam sabrosus, que a 

juízo de todos, nam ha fruita neste Reino que no gosto lhes faça 
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vantagem”, mostrando, então, a superioridade deles sobre as fru-

tas de Portugal.

Já Gabriel Soares de Sousa reserva um capítulo inteiro aos 

ananases. Como é o último que dedica às frutas, assim justifica a 

sua escolha: 

Não foi descuido deixar os ananazes para este logar 
por esquecimento; mas deixamo-los para elle, por 
que se lho déramos o primeiro, que é o seu, não 
se pozeram os olhos nas frutas declaradas no capi-
tulo atraz; e para opormos só, pois se lhe não podia 
dar companhiaconveniente a seus merecimentos 
(SOUSA, 1851, p. 193-194).

E descreve o ananás começando por uma forma bem origi-

nal, embora, se se lhe fizesse o desenho, talvez não se chegasse à 

sua real imagem: 

[…] é uma fruta do tamanho de uma cidra grande, 
mas mais comprido; tem olho da feição dos alcacho-
fres, e o corpo lavrado como alcachofre molar, e com 
uma ponta e bico em cada signal das pencas, mas é 
todo maciço (SOUSA, 1851, p. 194). 

Já ao falar da planta em sua totalidade faz comparação 

semelhante à de Gândavo: “A herva em que se criam os ananazes 

é da feição da que em Portugal chamam herva babosa, e tem as 

folhas armadas, e do tamanho da herva babosa”, mas acrescenta 

um detalhe – “não são tão grossas” (SOUSA, 1851, p. 194) –, além 

de uma série de informações sobre a forma de sua frutificação e 

os aspectos que toma durante esse período: 

Espiga cada anno no meio como o cardo, e lança um 
grelo da mesma maneira, e em cima d’elle lhe nasce 
o fruto tamanho como alcachofre, muito vermelho, o 
qual assim como vai crescendo, vai perdendo a côr 
e fazendo-se verde; e como vai amadurecendo, se 
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vai fazendo amarello acalarolado de verde, e como 
é maduro conhece-se pelo cheiro como o melão 
(SOUSA, 1851, p. 194). 

A esses saberes Gabriel Soares soma outros, como o da 

forma de plantio e a periodicidade com que frutificam: 

Os ananazeiros se transpõe de uma parte para a 
outra, e pegam sem se secar nenhum; ainda que 
estejam com as raizes para o ar fora da terra ao 
sol mais de um mez; os quaes dão novidade d’ahi 
a seis mezes: e além dos filhos, que lançam ao pé 
do fruto e no olho, lançam outros ao pé do anana-
zeiro, que também espigam e dão seu ananaz, como 
a mãi donde nasceram, os quaes se transpõem, e os 
olhos que nascem no pé e no olho do ananaz. Os 
ananazeiros duram na terra, sem se seccarem, toda 
a vida; e se andam limpos de herva, que entre elles 
nasce, quanto mais velhos são dão mais novidade; 
os quaes não dão o fructo todos juntamente; mas em 
todo o anno uns mais temporãos que os outros, e no 
inverno dão menos fruto que no verão, em que vem 
a força da novidade, que dura oito mezes” (SOUSA, 
1851, p. 194).

Não satisfeito, Gabriel Soares de Sousa ensina a comer o 

ananás, mas não se limita a falar de cortá-los em talhadas, como 

fez Gândavo; vai além: 

Para se comerem os ananazes hão de se aparar muito 
bem, lançando-lhe a casca toda fora, e a ponta de 
junto do olho por não ser tão doce, e depois de apa-
rado este fruto, o cortam em talhadas redondas, 
como de laranja ou ao comprido, ficando-lhe o grelo 
que tem dentro, que vai correndo do pé até o olho 
(SOUSA, 1851, p. 194).  

E numa apreciação que apela aos sentidos e mostra a sub-

jetividade das comparações, conclui, também, como os outros 
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cronistas, pela superioridade do fruto brasileiro quando compa-

rado às frutas da Peninsula Ibérica: 

e quando se corta fica o prato cheio de sumo que 
d’elle sai, e o que se lhe come é da cor dos gomos de 
laranja, e alguns ha de cor mais amarella; e desfaz se 
tudo em sumo na boca, como o gomo de laranja, mas 
é muito mui sumarento; o sabor dos ananazes é muito 
doce, o tão suave que nenhuma fruto de Hespanha 
lhe chega na formosura, no sabor o no cheiro; porque 
uns cheiram a melão muito fino, outros a camoezas: 
mas no cheiro e no sabor não ha quem so saiba afir-
mar em nada; porque, ora sabe e cheira a uma cousa, 
ora a outra (SOUSA, 1851, p. 194-195).

Não ficam, porém, nisso as informações de Gabriel Soares 

de Sousa sobre o ananás; ele enumera seus poderes curativos e 

perigos medicinais, além de outras propriedades: 

A natureza d’este fruto é quente e humido, e muiio 
damnoso pera quem tem ferida ou chaga aberta: os 
quaes ananazes sendo verdes são proveitosos para 
curar chagas com elles, cujo sumo come todo o can-
cere, o carne podre, do que se aproveita o gentio: 
e em tanta maneira como esta fruta, que alimpam 
com as suas cascas a ferrugem das espadas o facas, e 
tiram com ellas as nodoas da roupa ao lavar; do cujo 
sumo, quando são maduras, os indios fazem vinho, 
com que se embebedam; para que os colhem mal 
maduros, para ser mais azedo, do qual vinho todos 
os mestiços e muitos Porluguezes são mui afeiçoa-
dos. D’esta fruta se faz muita conserva, aparada da 
casca, a qual é muito formosa c saborosa, e náo tem a 
quentura c humidade de quando se come em fresco 
(SOUSA, 1851, p. 195).  

Anchieta, apesar das poucas palavras, utiliza – talvez pela 

experiência peninsular semelhante – as mesmas comparações de 
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Gândavo e Soares de Sousa, e reforça as informações dadas por 

eles: os ananazes 

[...] dão-se em uns como cardos e as folhas como 
erva babosa, o fruto é á moda de pinha, ainda que 
maior, dão-se todo o ano, é fruto de muito preço 
e real, sabem e cheiram a melões, mas são melho-
res e muito mais odoriferos e têm muito sumo, são 
bons para quem tem dôr de pedra; o vinho que os 
índios fazem deles é muito forte e se toma a miúdo 
dele; com as cascas se limpam as manchas de azeite 
e quando se os cortam fica a faca limpa e asseada. 
Estes frutos dão nas hortas e pelos campos e bos-
ques em grande abundância e deles se fazem con-
servas, como laranjadas, cidradas, limões, naná em 
conserva e outros, e cruas não faltam aos nossos para 
antipasto (ANCHIETA, 1933, p. 430).

Cardim, sempre entusiasmado com as coisas do Brasil, 

faz, no caso do “naná” uma descrição semelhante às de Gândavo, 

Soares de Sousa e Anchieta: os comparantes voltam a ser a erva 

babosa e a pinha, mas os espinhos da folha ganham alguma perso-

nalidade – são “bicos cruéis”. No entanto, é o primeiro a falar da 

inflorescência que dará origem à infrutescência que é o próprio 

abacaxi: 

Esta erva he muito commum, parece-se com herva 
babosa, e assi tem as folhas, mas não tão grossas, e 
todas em redondo estão cheias de huns bicos muito 
cruéis; no meio desta herva nasce huma fructa como 
pinha, toda cheia de flores de varias cores muito for-
mosas, e ao pé desta quatro, ou cinco olhos que se 
plantão (CARDIM, 1923, p. 71).

O louvor do cheiro, do sabor, do sumo, assim como as pro-

priedades e utilidades também figuram na descrição: 
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[...] a fructa he muito cheirosa, gostosa, e huma das 
boas do mundo, muito cheia de sumo, e gostoso, e 
tem sabor de melão, ainda que melhor, e mais chei-
roso: he boa para doente de pedra, e para febres 
muito prejudicial. Desta fructa fazem vinho os índios 
muito forte, e de bom gosto. A casca gasta muito o 
ferro ao aparar, e o sumo tira as nodoas da roupa. 
Ha tanta abundância desta fructa que se cevão os 
porcos com ella, e não se faz tanto caso pela muita 
abundância: também se fazem em conserva, e cruas 
desenjoão muito no mar, e pelas manhãs com vinho 
são medicinaes (CARDIM, 1923, p. 71).

Num outro momento de suas informações, de forma bas-

tante abreviada, mas repetindo os lugares já comuns da babosa e 

da pinha como comparantes, assim como o elogio do aroma e do 

sabor, Fernão Cardim inaugura a ideia de ananás como rei, numa 

imagem que o Barroco irá explorar abundantemente: 

O ananaz é fructa real, dá-se em umas como pen-
cas de cardos ou folha» d’erva babosa, são da fei-
ção e tamanho de pinhas, todos cheios de olhos, e 
os quaes dão umas formosíssimas flores de varias 
cores; são de bom gosto, cheiram bem, para dor de 
pedra são salutiferos: delles fazem os indios vinho, e 
tem outras boas comodidades: a maior parte do anno 
os ha (CARDIM, 1925, p. 269).

Praticamente o mesmo diz Frei Cristóvão de Lisboa, que 

até acrescenta dois desenhos a seu texto, mas foge às compara-

ções com a pinha e a erva babosa, que se vão tornando lugares-

-comuns, e registra que a flor do ananás é azul:

O ananás é a melhor fruta desta terra quando está 
maduro; cheira-se muito longe; e é amarelo como 
cera e tem um olho em riba dele, que em botando 
no chão logo pega e se come todo e parece comer 
açúcar, e se pode tirar sumo dele, um jarro cheio; 
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esta água é muito soberana para dor de pedra e corta 
muito e alimpa o corpo e também serve para matar 
lombrigas; e tem tanta força que se uma mulher pre-
nhe o comer logo há-de mover; e tem grande quanti-
dade pelos matos e ao longo dos rios e se ele não fora 
passado pelo alambique fora muito bom e soberano; 
a flor é azul e vem pegada ao ananás quando ele é 
pequeno (LISBOA, 1967, p. 105).

Frei Cristóvão deu várias informações a Frei Vicente do 

Salvador, o que transparece no texto do brasileiro, que não tece 

comparações, mas reproduz bastante do que diz o primeiro, tam-

bém atribuindo à fruta, como fez Cardim, uma personalidade que 

prefigura uma imagem ao gosto conceptista: 

[…] em formosura, cheiro e sabor excede todas as do 
mundo. Alguma tacha lhe põem os que têm Chagas 
e feridas abertas, porque lhas assanha muito si a 
comem, trazendo alli todos os ruins humores que 
acha no corpo: porém isto antes argúe a sua bon-
dade, que é não soffrer consigo ruins humores e 
purgal-os pelas vias que acha abertas, como o expe-
rimentam os enfermos de pedra, que lha desfaz em 
areias e expelle com a urina, e até a ferrugem da faca 
com que se apara a limpa (SALVADOR, 1916, p. 12).

Do ananás, Antônio do Rosário desenha a seguinte imagem: 

Nasce o ananás com coroa como rei; na casaca, 
que parece um brocado em pinhas, tem a opa real; 
nos espinhos, como archeiros, a sua guarda; pelas 
insignias reais com que a natureza o produziu tão 
singular, de grande e fermosa estatura, tem a forma 
digna de império entre as mais frutas do universo; 
mas pelas partes & qualidades que tem para o bom 
governo, he príncipe perfeito porque he severo e 
suave, sendo para o gosto a maior delicia; sendo 
tão gostoso, suave e deleitável, he muito severo e 
áspero, & cruel para os criminosos, para os que tem 
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chagas & feridas: rigor, & brandura a seu tempo, he 
o axioma do melhor governo: a severidade somente 
é impressão peregrina nos príncipes, porque não 
deixão de ser homens ainda que sendo príncipes; o 
mais soberano timbre da majestade é a serenidade; 
o maior triunfo da coroa é a clemência & benigni-
dade. Débora governando o povo de Deus tinha por 
dossel uma palma. Sedebat sub palma, por que diz 
a Escritura que governava mais pia do que majes-
tosa […] Bem fez o Criador em dar coroa & insignias 
reais ao ananás do Brasil, com os atributos de suave 
& severo, para exemplo dos governos; suave e deli-
cioso para os sãos, que são os beneméritos; severo e 
nocivo para os chagados, que são os rebeldes & cri-
minosos; é tão suave e delicioso para os sãos que 
são os beneméritos; severo e nocivo pera os feridos 
e chagados, que são os rebeldes e criminosos; é tão 
suave e gostoso que não há pomo que se lhe iguale na 
doçura; é tão áspero e violento que até mesmo o ferro 
com que se corta o gasta. Seja pois rei dos pomos 
quem sabendo tanto sabe temperar as doçuras com 
os rigores, dando aos governos do mundo máximas, 
& leis divinas, & humanas (ROSÁRIO, 2002, p. 2-5).

Como se viu, a preocupação com as virtudes faz que Frei 

Antonio construa um jogo de antíteses entre a textura e o sabor 

da fruta, para lembrar as qualidades necessárias ao bom governo, 

e se valha da copia verborum como forma de persuasão; a este 

jogo, continuando o processo de dispersão e recolha, acrescenta 

os exemplos de Débora, Davi, Júlio Agrícola etc. Depois de haver 

abandonado a imagem do ananás, no segundo capítulo do ter-

ceiro sermão, para desenvolver o tema Homo Rex, o franciscano 

retoma-a no terceiro capítulo para dizê-la “metáfora do rosário” e 

justificar a ideia através da criação de um curiosíssimo trocadilho 

à guisa de etimologia: “Ananás vale o mesmo que Annanascitur. 

De Santana naceo a Mãy de Deus: Anna quer dizer graça; cento 
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e cinquenta vezes se nomea no Rosario a filha de Anna chea de 

graça” (ROSÁRIO, 2002, p. 20).

A partir dessa ideia original de Frei Antônio do Rosário, 

o ananás, ganha definitivamente a imagem de “rei das frutas”, 

que acaba por cristalizar-se. É o que se vê na História da América 
Portuguesa de Sebastião da Rocha Pita (1730, p. 27), que até repete 

a imagem dos archeiros inaugurada pelo sermonista:“como rei de 

todas (as frutas), o coroou a natureza com diadema de suas mes-

mas folhas, as quais em círculo lhe cingem a cabeça, e o rodeou 

de espinhos, que como archeiros o guardam”. 

Botelho de Oliveira continua o processo de cristalização. 

No seu poema “À Ilha de Maré”, louvando a produção da Ilha, 

não se contenta com aspecto exterior do ananás para compará-lo 

a um rei; associa a essa imagem o conceito, mas reduplica ima-

gens já existentes em Frei Antônio do Rosário: 

Vereis os Ananases, / Que para Rei das frutas são 
capazes; / Vestem-se de escarlata/ Com magestade 
grata, / Que para ter do Império a gravidade / Logram 
da croa verde a magestade; / Mas quando tem a croa 
levantada / De picantes espinhos adornada, / Nos 
mostram que entre Reis, entre Rainhas / Não ha 
croa no Mundo sem espinhas (OLIVEIRA, 1705, p. 
132-133).

E num assomo de ufanismo mostra-o superior ao pêssego: 

“Esse pomo celebra toda a gente, / He muyto mais que o pessego 

excelente, / Pois lhe leva aventagem gracioso / Por maior, por 

mais doce, & mais cheiroso” (OLIVEIRA, 1705, p. 133).

Com Itaparica e com Durão, a imagem de ananás como rei, 

transforma-se em clichê. Diz Itaparica (1769, p. 124): “No ana-

nás se vê como formada / uma coroa de espinhos graciosa / A 

superfície tendo matizada / Da cor, que Citereia deu à rosa / E 

sustentando a coroa levantada / Junto com a ventura decorosa 
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/ está mostrando tanta gravidade / Que as frutas lhe tributam 

majestade”.

Durão (2001,VII, XLIII) quase repete: “Das frutas do País 

a mais louvada / É o régio ananás, fruta tão boa, / Que a mesma 

Natureza namorada / Quiz como a rei cingi-la da coroa: /Tão grato 

cheiro dá, que uma talhada / Surprende o olfato de qualquer pes-

soa; / Que a não ter do ananás/ distinto aviso /Fragância a cuidará 

do Paraíso”.

CONCLUSÃO

A Carta de Caminha valeu-se da comparação para poder 

dar conta das formas, cores, movimentos, sabores, o mesmo acon-

tecendo com a literatura de informação que a ela se seguiu. Quer 

tratasse de hábitos da população quer descrevesse os elementos 

da natureza, eleger Portugal como comparante, foi-se tornando 

um lugar comum. Se alguns dos hábitos causavam estranheza, 

porque muito diferentes dos europeus, a natureza, normalmente 

deslumbrava. E de tal maneira, que foi nascendo uma espécie de 

ufanismo, que contagiou colonizadores e colonizados; os colo-

nizadores por verem no Brasil um novo e imenso Portugal; os 

colonizados por terem nascido em tal lugar. São mostras desse 

ufanismo, que se encontram em cartas e relatórios de misssioná-

rios, em tratados escritos por colonos e em livros de história da 

colônia, e que atingem até os primeiros textos literários escritos 

por brasileiros, gerados sob o signo do Barroco. Ele transparece 

desde a criação de imagens para as frutas brasileiras. E se houve 

comparações originais procurando dar uma ideia da forma e do 

sabor dessas frutas, por exemplo, algumas delas ganharam tal 

popularidade que se tornaram clichês. Se não foi exatamente o 

caso do “dois e um” do caju, que não passou de esboço, foi o do 

ananás, cuja forma, lhe deu o epíteto, que acabou consagrado, de 
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rei das frutas. É que ao divulgar sabores, nem sempre o Barroco 

encontrou imagens com novos saberes.
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OS DRAMAS DO CORPO NA ARQUITETÔNICA 
DAS CONCEPÇÕES BAKHTINIANAS

Maria da Penha Casado Alves1

O comer e o beber são uma das manifestações mais 

importantes da vida do corpo grotesco. As caracte-

rísticas especiais desse corpo são que ele é aberto, 

inacabado, em interação com o mundo. É no ‘comer’ 

que essas particularidades se manifestam da maneira 

mais tangível e mais concreta: o corpo escapa às suas 

fronteiras, ele engole, devora, despedaça o mundo, 

fá-lo entrar dentro de si, enriquece-se e cresce às suas 

custas. O encontro do homem com o mundo que se 

opera na grande boca aberta que mói, corta e mastiga 

é um dos assuntos mais antigos e mais marcantes do 

pensamento humano. O homem degusta o mundo, 

sente o gosto do mundo, o introduz no seu corpo, faz 

dele uma parte de si.

Mikhail Bakhtin

Mikhail Bakhtin, teórico russo, é considerado, atual-

mente, um dos mais importantes pensadores na área dos 

estudos da linguagem, especialmente, por sua contribuição para 

o entendimento da constitutividade desta na vida do homem. 

Com uma obra construída ao longo de anos com interlocutores 

que constituíam o que hoje se denomina o “Círculo de Bakhtin”, 

esse teórico esteve envolvido com questões que perpassam as 

1 Professora Doutora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.
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fronteiras dos estudos linguísticos, da educação, da psicologia, 

dos estudos literários.

No conjunto dos seus escritos, que tem a linguagem como 

centralidade, se encontram importantes e instigantes formula-

ções sobre o corpo. Mesmo não sendo este o seu foco, mas dada 

a abertura de seu pensamento e a vanguarda de suas ideias, essa 

temática se apresenta na sua abordagem da obra de Rabelais, 

no seu artigo “O autor e o herói” ou, ainda, quando se pensa 

que, para Bakhtin, o sujeito não é entidade abstrata, categoria 

de análise de um sistema filosófico marcado pelo teoreticismo 

, mas sujeito encarnado, que está no mundo agindo e atuando 

pela linguagem. De tal forma, pode-se pensar que o sujeito para 

ele é pensado como corporalidade constitutiva e indissociável.

Neste artigo, procuro rastrear a visão de Bakhtin sobre 

o corpo em dois textos nos quais de maneira mais evidente se 

encontram suas formulações. O livro A cultura popular na Idade 
Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, publi-

cado em 1965, constituiu sua tese de doutorado, várias vezes exa-

minada e avaliada por diferentes bancas o que lhe rendeu o título 

somente após doze anos de sua escritura, dado o caráter revolu-

cionário, para a época, de suas ideias e posicionamentos. O texto 

“O autor e o herói” compõe a coletânea de vários textos publica-

dos postumamente sob o titulo Estética da criação verbal e que 

se caracterizam pelo inacabamento, pelas lacunas, pelo tópico 

que ainda ia ser, talvez, desenvolvido, tratado, burilado. Artigo 

escrito na década de 20, a discussão teórica gira em torno da rela-

ção entre o autor e o personagem, tema que, na verdade, desem-

boca em uma fundamentação para a estética que ele defende. 

Longe de ser uma abordagem pacífica e isenta de con-

flito, Bakhtin ao colocar o problema do corpo nessas duas obras 

o faz de perspectivas distintas, mas não incoerentes. Na obra de 

Rabelais, tem como horizonte a cultura popular e seus ritos, suas 
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festas no contexto da Idade Média e do Renascimento e, portanto, 

seu olhar se volta para o corpo cósmico e comunal; ao tratar do 

corpo no artigo “O autor e a personagem na atividade estética” 

ele o faz a partir de sua concepção de exotopia do olhar e o corpo 

aparece em sua individualidade e singularidade que se abre ao 

acabamento do olhar distanciado do outro.

É em sua obra sobre Rabelais e seu mundo (há um capí-

tulo dedicado à imagem grotesca do corpo em Rabelais e suas 

fontes), portanto, que se encontram suas formulações talvez com 

melhor acabamento, o que não significa conclusão, sobre o corpo 

cósmico, universal, festivo e não oficial. A obra de Rabelais é 

marcada pelo que Bakhtin (1987) denomina de caráter não ofi-
cial. Imagens que são irredutíveis a qualquer perfeição definitiva, 

estabilidade, formalidade limitada. Seu isolamento em relação a 

outros escritores, em termos de uma possível afinidade, é melhor 

compreendido se posicionarmos suas imagens dentro da evolu-

ção milenar da cultura popular, eis a lição de Bakhtin, que nos 

apresenta uma das chaves de leitura desse autor que melhor tem 

nos aproximado desse tesouro do sentido. 

Somente colocada em relação a uma história do riso 

 é que a obra rabelaisiana se preenche de sentidos e se abre para 

uma melhor compreensão, isso porque esse autor foi o grande 

porta-voz do riso carnavalesco popular na literatura mundial, 

como observa Bakhtin (1987) em seu estudo. Os grandes enigmas 

da obra rabelaisiana exigem a compreensão das fontes populares 

de seu texto, pois, como afirma Bakhtin (1987, p. 3), elas “estão 

perfeitamente posicionadas dentro da evolução milenar da cul-

tura popular”. Ou sendo ainda mais contundente:

Claro, Rabelais é difícil. Em compensação, a sua 
obra, se convenientemente decifrada, permite ilu-
minar a cultura cômica popular de vários milênios, 
da qual Rabelais foi o eminente porta-voz na litera-
tura. Assim, o romance de Rabelais deve ser a chave 
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dos esplêndidos santuários da obra cômica popular, 
que permaneceram quase incompreendidos e pouco 
explorados. Antes de abordá-los, é fundamental pos-
suir essa chave (BAKHTIN, 1987, p. 3).

Essa chave é, antes de tudo, a compreensão de que a cos-

movisão carnavalesca que tão bem ele soube manejar, lança sobre 

tudo e, principalmente, sobre o corpo, o olhar transgressor que o 

expõe em suas saliências, orifícios, necessidades, fluidos e excre-

mentos. Seu universo de gigantes comilões, beberrões e falastrões 

e outros tipos tão excêntricos quanto seus monstrengos, logo o 

tornou um dos escritores mais lidos de sua época e também mais 

malafamado. Sua quebra do “bom gosto”, suas imagens grotescas 

e disformes são construídos na confluência do discurso escato-

lógico, erudito, culto e, propositadamente, marcado por termos 

médicos, tecnológicos, vulgares e rudes. Justamente é essa lin-

guagem que encantou Bakhtin e o moveu para a pesquisa com um 

dos autores mais controversos de sua época. Para ele, a revolução 

de Rabelais se dava por essa linguagem heterogênea e fronteiriça 

e não apenas por suas grandiosas imagens. 

Na verdade, pode-se afirmar, na esteira do que pensam 

Clark e Holquist (1998), que o estudo de Bakhtin instaura uma 

semântica do corpo. Ao tratar do carnaval, ele o faz na interface 

com o tempo e o corpo. Isso porque no carnaval, especialmente o 

do Renascimento, ao qual era dedicado nada menos do que três 

meses por ano e com papel central na vida de todas as classes 

sociais, o tempo é livre das injunções e da cronologia cotidiana 

e se dá como suspensão dos padrões e da oficialidade das ideo-

logias dominantes. Esse tempo não é visto como negação ou des-

perdício, mas como necessário e revigorante e tem, portanto, um 

caráter positivo e vital. 

Ademais esse tempo na cosmovisão carnavalesca está 

ligado, inextrincavelmente, a um corpo carnavalesco peculiar. 
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Assim, tal junção se expressa na visão da morte que dá à luz, na 

velhice grávida de uma nova vida. Para essa visão, essas imagens 

do corpo e sua materialidade têm um princípio fundamental-

mente positivo, que não é nem egoísta nem dissociado dos demais 

aspectos da vida. Esse princípio material e corporal é percebido 

como universal e popular e, sendo assim, opõe-se a toda separa-

ção das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento 

e confinamento em si mesmo, a qualquer abstração, a toda preten-

são de significação retirada da terra e do corpo. O corpo e a vida 

corporal ganham, assim, um caráter cósmico e universal, pois:

[...] o porta-voz do princípio material e corporal 
não é aqui nem o ser biológico isolado nem o ego-
ísta indivíduo burguês, mas o povo, um povo que 
na sua evolução cresce e se renova constantemente. 
Por isso o elemento corporal é tão magnífico, exage-
rado e infinito. Esse exagero tem um caráter positivo 
e afirmativo. O centro capital de todas essas imagens 
da vida corporal e material são a fertilidade, o cresci-
mento e a superabundância (BAKHTIN, 1987, p. 17).

Esse corpo popular coletivo e genérico se opõe ao 

corpo individual, econômico e egoísta. O princípio mate-

rial e o corporal é, ele mesmo, o princípio da festa, do ban-

quete, da alegria da comilança, da festança. Princípio que será 

presença marcante na literatura e na arte do Renascimento 

 e, principalmente, em Rabelais. 

Para o realismo grotesco, o rebaixamento constitui-se em 

traço marcante e definidor de uma arte de transferência entre o 

elevado e o baixo, material e espiritual, corpo e abstração. As 

degradações no realismo grotesco não têm um caráter formal ou 

relativo. Segundo Bakhtin (1987), o alto e o baixo possuem um 

sentido rigorosamente topográfico, ou seja, o “alto” é o céu e o 

“baixo” é a terra: aqui se compreendendo toda a simbologia da 

terra como ventre e túmulo e sua relação, conseqüentemente, 
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com o nascimento e ressurreição, enfim, um sentido cósmico. 

Tais polaridades, assim como o esquerdo e o direito, o próximo 

e o distante, o centro e os lados, como marcas perceptivas assi-

métricas fundamentais, que se manifestam de diferentes formas 

nas múltiplas linguagens, quer seja nas esferas estéticas e cotidia-

nas, traduzem relações interespaciais agenciadoras daquilo que 

Lotman (1978) denomina de “modelo espacial de mundo ou ima-

gem do mundo”. Modelos ideológicos que orientam determinada 

cultura, determinada sociedade, nas quais as relações e essas 

polaridades espaciais traduzem ordenamentos morais, religiosos, 

sociais, políticos e estéticos e que marcam o sentir, o ver, o ouvir, 

o ler, o conhecer e o viver no mundo.

Quanto ao corporal, que também não se separa do seu 

aspecto cósmico, o alto é representado pelo rosto (cabeça) e o 

baixo pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro:

Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em 
comunhão com a terra concebida como um princí-
pio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento: 
quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simul-
taneamente, mata-se e dá-se a vida em seguida, mais 
e melhor. Degradar significa entrar em comunhão 
com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre 
e dos órgãos genitais, e portanto com atos como o 
coito, a concepção, a gravidez, o parto, absorção de 
alimentos e a satisfação das necessidades naturais. A 
degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a 
um novo nascimento (BAKHTIN, 1987, p.19).

Aqui se compreende a ambivalência como estruturante 

do realismo grotesco; por isso, o baixo é vida e renascimento; a 

morte é renascimento, a terra dá vida e o baixo é sempre começo, 

jamais fim ou conclusão. Nesse ponto, adverte o teórico, a paródia 

moderna também degrada, mas tem um caráter exclusivamente 

negativo e não regenerador. 
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A imagem do corpo no realismo grotesco difere da con-

cepção do corpo moderno, uma vez que aquele não está separado 

do resto do mundo, nem isolado, nem acabado, nem perfeito. A 

ênfase se dará às partes do corpo que se coloca na fronteira com 

o mundo, naquelas partes em que o mundo penetra nele ou dele 

sai ou ele mesmo sai para o mundo por meio das protuberâncias, 

ramificações, excrecências, tais como a boca aberta, os órgãos 

genitais, seios, falo, barriga, nariz. No coito, gravidez, parto, ago-

nia, comer, beber, na satisfação das necessidades naturais o corpo 

revela e desvela sua essência como princípio em crescimento que 

ultrapassa seus próprios limites. Corpo incompleto, em movi-

mento, em aliança entre elos díspares. Dois em um, um que dá 

vida e outro que é concebido; corpo próximo do nascimento ou 

da velhice, próximo do ventre ou do túmulo. Ademais, esse corpo 

aberto e incompleto não está separado do mundo, está misturado 

ao mundo, confundido com os animais e as coisas que nele estão. 

Como corpo cósmico, representa o conjunto do mundo material e 

corporal em todos os seus elementos. 

Essa concepção de corpo é a que encontramos em Rabelais. 

Nele, segundo Bakhtin (1987), essa visão do corpo ganhou a 

representação mais genial e perfeita de sua época. No romance, 

há um conjunto de séries que podem ser agrupadas, segundo 

Bakhtin, nos seguintes temas: séries do corpo humano do ponto 

de vista anatômico e fisiológico, séries da indumentária, séries da 

nutrição, séries da bebida e da embriaguez, séries sexuais, séries 

da morte, séries dos excrementos. Mesmo possuindo uma lógica 

específica, todas essas séries se cruzam e se colocam na fronteira 

 de uma ou outra. 

O corpo humano com todas as suas partes, seus órgãos e 

suas funções são apresentadas por Rabelais numa abordagem ana-

tômica, fisiológica e filosófico-natural em todo o romance. Essa 

exposição singular do corpo o torna medidor concreto do mundo, 
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do seu peso real e do seu valor para o homem, com isso, realiza-

-se uma tentativa coerente e singular de construir o quadro do 

mundo em volta do homem corporal. Isso polemiza com o mundo 

medieval cuja ideologia concebe o corpo humano somente sob o 

prisma da corrupção, da aniquilação e do pecado. Essa ideologia 

não comentava, nem explicava a vida corporal, antes a negava; 

portanto, desprovida de palavra e sentido, a vida carnal só podia 

ser pensada como licenciosa, grosseira, suja e autodestrutiva. 

Assim, segundo Bakhtin (1987), concretizava-se o abismo inco-

mensurável entre palavra e corpo.     

Figura 1 – Ilustração de Gustave Doré para 
Gargântua e Pantagruel de Rabelais

Fonte: <http://imgarcade.com/1/gargantua-and-pantagruel-dore/>
Acesso em: 6 abr. 2015.

Quando Bakhtin (1987) se propõe a um estudo minucioso 

do corpo grotesco em Rabelais recupera literalmente aquelas par-

tes do texto que foram ignoradas ou reprimidas em épocas ante-

riores e que permaneciam não faladas, não ditas. Na verdade, o 

que esse escritor faz com a linguagem é o que Bakhtin considera 

como renovação das velhas coisas por um novo uso ou novas e 

inesperadas justaposições ou a necessidade de conseguir um novo 
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sentido de todas as velhas palavras, coisas e conceitos ao libertá-

-las temporariamente de todos os elos semânticos, recriando-as 

livremente. 

Rabelais é importante para Bakhtin não apenas porque 

apresenta inovações linguísticas, mas porque se desvia da lin-

guagem enformada e artificial da cultura oficial de seu tempo e 

faz uso extensivo dos tipos de linguagem mais vitais, heterogê-

neas e mutáveis do carnaval: a linguagem da praça, da feira, dos 

insultos, das ofensas, das blasfêmias, das grosserias, das diversas 

formas de obscenidade. Introduzidas na linguagem literária, elas 

passam a conviver em regime de contiguidade com as velhas for-

mas que se desgastaram ao serem usadas pela lei, pela corte, pela 

igreja. Eis como a relatividade das linguagens se instala. Com ela, 

a natureza dialógica da linguagem, tema sempre presente e fun-

dante da filosofia bakhtiniana, relaciona-se com a natureza dialó-

gica do mundo:

Dessa forma, a licença do riso na obra de Rabelais, 
consagrada pela tradição das formas da festa popu-
lar, é elevada ao grau superior da consciência ideoló-
gica, graças à vitória sobre o dogmatismo linguístico. 
Essa vitória sobre o mais obstinado e dissimulado 
dogmatismo só foi possível no curso dos processos 
críticos de interorientação e iluminação das línguas, 
que se operaram na época de Rabelais. Na vida lin-
guística da época desenrolava-se esse mesmo drama 
da morte e do nascimento, do envelhecimento e da 
renovação simultânea, tanto das formas e significa-
ções particulares como das línguas-concepções do 
mundo no seu conjunto (BAKHTIN, 1987, p. 417, 
grifos do autor).

Assim, no seu banquete linguístico, as formas se encon-

tram na fronteira, na liminaridade, no convívio que compromete 

qualquer dogmatismo, pois:
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As línguas são concepções do mundo, não abstratas, 
mas concretas, sociais, atravessadas pelo sistema 
das apreciações, inseparáveis da prática corrente e 
da luta de classes. Por isso cada objeto, cada noção, 
cada ponto de intersecção das fronteiras das línguas-
-concepções do mundo, é englobado numa luta ideo-
lógica encarniçada (BAKHTIN, 1987, p. 415).

Por isso, esse teórico analisa a obra rabelaisiana no con-

texto da cultura popular na Idade Média e no Renascimento a 

fim de melhor compreendê-la. Desentranhada de sua época, a 

visão cômica, o realismo grotesco, a predominância do princípio 

material e corporal, as imagens do corpo perdem a sua vitalidade 

e escorregam para o simples naturalismo, fisiologismo ou biolo-

gismo grosseiro. Tendo como pano de fundo a cultura popular 

cômica, as imagens materiais e corporais ganham um sentido pro-

fundamente positivo, não egoísta ou separado da vida. Corpo e 

vida assumem um caráter cósmico e universal, ainda não estão 

singularizados nem separados do resto do mundo. Por isso, o ele-

mento corporal é tão magnífico, agigantado e infinito. Esse prin-

cípio material e corporal é o princípio da festa, do banquete, da 

alegria, da festança. 

Esse corpo não separado do mundo e da vida dá visibili-

dade às mudanças da natureza por meio da evacuação, do comer, 

do sexo, dos fluidos e se coloca como diametralmente opostos 

ao ideal estático e elevado do corpo representado nos mármores 

gregos clássicos ou da estética naturalista. Isso mesmo porque o 

corpo do realismo grotesco em Rabelais é um corpo em movi-

mento, jamais pronto ou acabado: está sempre em processo de 

construção, de criação e ele mesmo constrói outro corpo. Além 

disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele. Assim, 

ganham relevo nessa visão de corpo as partes e lugares onde se 

atravessa ou ultrapassa os seus próprios limites: o ventre e o 

falo. Depois deles, ganha relevo a boca e o ânus, pois por eles 
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se ultrapassam as fronteiras entre dois corpos e entre o corpo e 

o mundo, onde se efetuam as trocas e as orientações recíprocas. 

Os atos do drama corporal – comer, beber, necessidades 

naturais, a cópula, a gravidez, o parto, o crescimento, a velhice, 

as doenças, a morte, a mutilação, o desmembramento, a absor-

ção por um outro corpo – efetuam-se nos limites do corpo e do 

mundo ou nos de um corpo antigo e de um novo. Em todos esses 

atos do drama corporal o começo e o fim da vida estão indisso-

luvelmente imbricados. Ademais não interessa ao realismo gro-

tesco a superfície do corpo que o isola e o fecha e, sim, as saídas, 

excrescências, rebentos e orifícios, aquilo tudo que faz atravessar 

os limites do corpo e se introduz ao fundo desse corpo.

Figura 2 – Gargantua de Gustave Doré

Fonte: <http://www.cosmovisions.com/textGargantua.
htm>. Acesso em: 6 abr. 2015.
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Em determinado ponto do texto, Bakhtin, como sempre 

faz ao longo de suas teorizações, sai do realismo grotesco da Idade 

Média e do Renascimento e atualiza seu enfoque afirmando que 

essas imagens predominam ainda no presente: as imagens gro-

tescas do corpo estão presentes na linguagem não oficial e fami-

liar dos povos, sobretudo quando as imagens corporais se ligam 

às injúrias e ao riso, nestas ressalta o corpo fecundante-fecun-

dado, parindo-parido, devorador-devorado, bebendo, excretando, 

doente, moribundo. Ele afirma, ainda, que existe em todas as lín-

guas um número astronômico de expressões consagradas a cer-

tas partes do corpo como órgãos genitais, traseiro, ventre, boca e 

nariz; enquanto aquelas em que figuram outras partes do corpo 

como braços, pernas, rosto, olhos são extremamente raras:

Quando pessoas que têm um relacionamento fami-
liar riem e se injuriam, a sua linguagem regurgita 
de figuras do corpo grotesco: corpos que copulam, 
fazem as necessidades, devoram; os seus ditos giram 
em torno dos órgãos genitais, o ventre, a matéria 
fecal e a urina, as doenças, o nariz e a boca, o corpo 
despedaçado. Mesmo quando é preciso inclinar-se 
para diante dos obstáculos das regras verbais, os 
narizes, bocas e ventres conseguem apesar de tudo 
emergir, mesmo nos ditos mais literários, sobretudo 
se têm um caráter expressivo, alegre ou injurioso. A 
imagem grotesca do corpo, nitidamente fundamen-
tada, reside igualmente na base do fundo humano 
dos gestos familiares e injuriosos (BAKHTIN, 1990, 
p. 279, grifos do autor).

Ao afirmar a presença das imagens grotescas no presente, 

confirma-se, assim, a atualidade de seu pensamento quando 

se pensa em sua ressonância nos dias atuais. Bakhtin, nessa 

atualização das imagens lança-se, então, à análise das caracte-

rísticas do novo cânon do corpo: diferentemente do realismo gro-

tesco do Renascimento, esse novo corpo aparece nas diferentes 
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manifestações artísticas (literatura, artes plásticas e outras) 

como perfeitamente pronto, acabado, rigorosamente delimitado, 

fechado, mostrado do exterior, sem mistura, individual e expres-

sivo. Tudo que sai, salta do corpo, todos os lugares onde o corpo 

franqueia os seus limites e põe em cena um outro corpo, elimi-

nam-se, fecham-se, amolecem. Todos os sinais que demarcam o 

inacabamento, o despreparo desse corpo, são escrupulosamente 

eliminados, assim como as manifestações de sua vida íntima. A 

linguagem literária e oficial que esse cânon faz surgir, por sua 

vez, interdita a menção de tudo que diga respeito à fecundação, 

à gravidez, ao parto, ou seja, tudo que trate do inacabamento, do 

despreparo do corpo e da sua vida íntima. Traçam-se, assim, as 

fronteiras rigorosas entre a linguagem familiar e a linguagem ofi-

cial do “bom tom”. De tal forma que nos tempos modernos, a vida 

sexual, o comer, o beber, as necessidades naturais mudaram de 

sentido, pois emigraram para o plano da vida corrente privada, da 

psicologia individual, onde tomaram um sentido estreito, especi-

fico, divorciados da vida social ou do todo cósmico. Assim, já não 

podem exprimir uma concepção do mundo como faziam antes.

Nesse novo cânon corporal, ganham relevo outras partes 

do corpo que não aquelas do grotesco: cabeça, rosto, olhos, lábios, 

sistema muscular, enfim, o corpo é visto sob a ótica do movi-

mento voluntário e encarado como completamente pronto, num 

mundo exterior também acabado e em cuja função as fronteiras 

entre o corpo e o mundo não de maneira nenhuma enfraquecidas. 

A visão do corpo em fronteira, na ambiguidade, na relação 

com o mundo permitiu a Rabelais a construção de uma arquitetô-

nica imagética grandiosa e hiperbólica onde a grande personagem 

é o corpo em toda a sua plenitude e vitalidade. Compreender tal 

engenho permitiu a Bakhtin uma leitura da obra do escritor que 

extrapolou os limites do seu tempo e libertou Rabelais do peso 

de uma oficialidade que via corpo e vida separados do mundo. A 
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perspectiva bakhtiniana proporciou, ainda, cartografar expressão 

corporal e linguagem verbal em uma confluência que os estudos 

linguísticos atuais referenda e tem se dedicado a compreendê-la.

Coerente com sua visão de sujeito inacabado que se cons-

titui na relação com o outro, Bakhtin em seu artigo “O autor e o 

personagem na atividade estética” também aborda a questão do 

corpo em outra direção, o que não quer dizer em contradição com 

aquela que ele tão bem abordou em seu estudo sobre Rabelais 

e seu mundo. As grandes imagens de Rabelais que ele tão bem 

soube compreender por estar ancorado em uma visão de sujeito 

histórico, em acabamento e em devir dialogam com o sujeito 

individual e singular, mas que só complementa na relação com 

o outro, pois tem necessidade estética do seu olhar extraposto. É 

sua visão de linguagem e de sujeito, principalmente, que ancora 

sua obra e os diferentes enfoques que podem parecer diversos 

ou contraditórios, são, na verdade, exercícios de um pensador 

que tinha como fundamento o homem e a vida em permanente 

diálogo:

A vida é dialógica por natureza. Viver significa par-
ticipar de um diálogo: interrogar, escutar, responder, 
concordar etc. Neste diálogo o homem participa 
todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, 
as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, com os 
atos. Ele se põe todo na palavra, e esta palavra entra 
no tecido dialógico da existência humana, no simpó-
sio universal (BAKHTIN, 2003, p. 348).

Assim ao pensar a relação entre o autor e a personagem, 

Bakhtin o faz tendo como orientação o entendimento de que o 

sujeito é relacional e se constitui na diferença, na interação com 

aquele que lhe é exterior. Desviando um tanto das observações 

contundentes do teórico sobre a relação entre o autor e a criação 

da personagem, tratada de forma exaustiva e desafiadora, vou me 

deter naquelas afirmações que deixam em aberto a possibilidade 
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de se pensar o corpo, não apenas como aquele da personagem, 

mas o corpo no acontecimento da vida, e o faço autorizada pela 

forma como Bakhtin teoriza que, quase sempre, sai do terreno 

teórico e se espraia na eventicidade do sujeito no mundo. Mesmo 

tratando da obra literária, o pensamento bakhtiniano extrapola os 

limites do fenômeno estético e se nutre da experiência da vida, 

exercício que o afasta daquilo que ele mesmo criticava como 

sendo o teoreticismo.

Chama a atenção o conceito de exotopia, conceito já 

antecipado em outras obras e com mais acabamento neste texto, 

que pode ser entendido como olhar distanciado ou excedente 

de visão, marcado pelo tempo-espaço, como categoria extrema-

mente produtiva para se pensar corpo. Bakhtin (2003) afirma que 

o outro que está fora de mim é quem pode ter acesso a inteireza 

da minha imagem a partir do seu olhar distanciado que permite 

a visão de partes do meu corpo não acessíveis ao meu próprio 

olhar. De sua posição ele me vê e me completa e dá acabamento 

aquilo que somente de seu lugar permite enxergar e compreen-

der. O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, 

daquele que diferente dele mesmo, pode dar acabamento a seu 

ser. Não coincidentes, os horizontes do eu e do outro, se comple-

mentar no acabamento estético e ético do ser:

Quando contemplo no todo um homem situado fora 
e diante de mim, nossos horizontes concretos efe-
tivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em 
qualquer situação ou proximidade que esse outro 
que contemplo possa estar em relação a mim, sem-
pre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora 
e diante de mim, não pode ver: as partes de seu 
corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, 
o rosto, e sua expressão – o mundo atrás dele, toda 
uma série de objetos e relações que, em função dessa 
ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são 
acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos 
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olhamos, dois mundos se refletem na pupila dos 
nossos olhos (BAKHTIN, 2003, p. 21).

Esse excedente de visão, determinado pelo lugar 

que o homem ocupa no mundo e presente em face de qual-

quer outro indivíduo que se apresente para ele, é condi-

cionado pela singularidade e insubstitubilidade do seu 

lugar no mundo, em que o homem é o centro de valores 

a estar situado em dado conjunto de circunstâncias e todos os 

outros estarem fora dele. De tal forma que aquele que olha o outro 

o faz a partir de seu lugar no mundo, de seus valores, de suas 

crenças, de seu posicionamento e dá o acabamento a partir dessa 

posição axiológica. O olhar do eu para o outro, para o seu corpo 

será, assim, um olhar marcadamente posicionado o que equivale 

dizer construído nas interações, no conjunto de suas vivências e 

de seus valores. 

O acabamento da visão do outro é garantido, então, pelo 

movimento da contemplação ativa na qual o excedente de visão 

do eu completa o horizonte do outro indivíduo contemplado sem 

perder a originalidade deste. Tal movimento é apresentado deta-

lhadamente por Bakhtin na seguinte passagem:

Eu devo entrar em empatia com esse outro indiví-
duo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele 
tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte 
dele com o excedente de visão que desse meu lugar 
se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 
um ambiente concludente a partir desse excedente 
da minha visão, do meu conhecimento, da minha 
vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 2003, p. 
23).

Sobressai nessa visão do teórico, a necessidade de ir para 

o outro, compreender o seu mundo, seus valores, sua visão de 
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dentro do seu mundo do que lhe é exterior, mas a necessidade 

maior de voltar ao lugar que ocupo no mundo, pois somente dele 

posso dar acabamento, ver o outro em sua inteireza, respeitar 

seu horizonte, sua posição singular no mundo. Tal compreen-

são implica postura ética, responsável com a visão que se tem do 

corpo alheio no que concerne ao respeito, ao olhar amoroso que 

para Bakhtin garante a singularidade, a diferença, a eventicidade 

do ser no mundo e na vida.

O corpo como imagem externa para o eu e para o outro. 

Somente como Narciso é que contemplo o meu reflexo na água e a 

imagem externa integra totalmente o horizonte concreto de minha 

visão. Na vida, nem mesmo o espelho garante o todo de nós mes-

mos. Ocorre que a nossa relação com a nossa própria imagem 

externa não é de índole imediatamente estética, mas diz respeito 

ao seu possível efeito sobre os outros e sua visão, observadores 

imediatos, e, assim, nós a avaliamos não para nós mesmos, mas 

para os outros e por meio dos outros. É com o outro e pelo outro 

que nos vemos. Na categoria do eu, a minha imagem externa 

não pode ser vivenciada como um valor que me engloba e me 

dá acabamento, ela só pode ser vivenciada na categoria do outro. 

Ademais, somente me colocando na categoria do outro é que me 

vejo como elemento de um mundo exterior plástico-pictural e 

único. A imagem integral do homem, para a sua autoconsciência, 

está dispersa na vida e entra no campo de sua visão do mundo 

exterior apenas como fragmentos aleatórios, faltando unidade e 

continuidade e o próprio homem na categoria do eu não pode 

juntar a si mesmo em um todo externo minimamente acabado. 

Nem mesmo o espelho, a fotografia ou a observação especial de si 

mesmo podem ajudar, porque:

O homem tem uma necessidade estética absoluta 
do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne 
e unifica, que é o único capaz de criar para ele uma 
personalidade externa acabada; tal personalidade 
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não existe se o outro não a cria; a memória estética é 
produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior 
em um novo plano da existência (BAKHTIN, 2003, 
p. 33).

Por isso a forma do vivenciamento concreto do indivíduo 

real é a correlação imagética do eu e do outro. O modo como o 

eu vivencia o eu do outro difere do modo como o eu vivencia o 

próprio eu; e essa diferença de percepção tem importância funda-

mental tanto para a estética como para a ética. Vale salientar que 

para este teórico ciência, arte e vida não se separam. 

Portanto, mesmo não sendo o corpo seu tema central, 

vimos que Bakhtin apresenta na arquitetônica de sua obra, ele-

mentos e pistas para se refletir, sobre a temática em vários 

momentos de sua fronteiriça produção. Isso se confirma porque 

sempre esteve no foco de seus estudos e interesses o homem na 

vida, o homem em singularidade e eventicidade e isso implica 

pensá-lo não como abstração, mas em sua integridade e acaba-

mento. O que chama a atenção em seus escritos, nesses tempos 

de intolerância e culto a uma imagem de corpo una e pasteuri-

zada, é o seu direcionamento para que se pense e reflita o corpo 

na interrelação, na fronteira, no movimento do eu-outro, grande 

metáfora que descentraliza e nos lança para a atitude ética para 

com a diferença, o outro que não é nunca a nossa imagem no 

espelho. Essa a sua contribuição para os estudos que pensam o 

corpo na relação com singularidades, posições axiológicas, iden-

tidades diversas, exotopicamente visto, contemplado, discutido, 

discutido, comentado, discursivamente construído por sujeitos 

múltiplos, singulares, axiologicamente posicionados.
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O SABOR AMARGO DA FÉ. PRÁTICAS E 
HÁBITOS ALIMENTARES NOS CÁRCERES DA 
INQUISIÇÃO: O CASO DO MÉDICO FRANCÊS 
CHARLES DELLON NO TRIBUNAL DE GOA

Milton Pedro Dias Pacheco1

Movido pelo anseio de denunciar junto da sociedade 

coeva os procedimentos perpetrados pelo Tribunal do 

Santo Ofício e as punições corporais infligidas durante o perí-

odo de custódia, Charles Dellon [1650-1709?], um físico francês – 

entenda-se médico –, decidiu quebrar os votos de sigilo, tomados 

na Mesa do Tribunal de Goa2 no início do libelo processual, com 

o propósito de ajudar “a victima, que for encerrada nos carceres 

do santo oficio […] quando for solta, possa, sem escrupulo algum, 

referir tudo quanto haja sabido ou sofrido nos mesmos carceres”. 

1 Doutorando na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC). Bolseiro 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) Centro de História d’Aquém e 
d’Além-Mar (CHAM) da Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores 
e Centro Interdisciplinar de Estudos Camonianos (CIEC) da Universidade de 
Coimbra.

2 Em boa hora conseguimos conciliar a nossa travessia atlântica, programada 
para a consulta do arquivo do Tribunal do Santo Ofício de Goa, depositado na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com o X Colóquio de Estudos Barrocos/ 
III Seminário Internacional de Arte e Literatura Barrocas, subordinado ao tema 
Saberes e Sabores do Barroco, onde apresentámos a comunicação da qual re-
sultou o presente artigo. Cumpre assim agradecer a hospitalidade, disponibili-
dade e cumplicidade aos Senhores Professores Doutores Manuel Ferro e Maria 
Aparecida Ribeiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e aos 
Senhores Professores Doutores Francisco Ivan e Samuel Anderson de Lima, 
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, assim como à Doutora Leila Tabosa, à Dra. Reny Gomes 
Maldonado e ao Dr. Armando dos Prazeres, do Grupo de Pesquisa Ponte Literária 
Hispano-Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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Um “juramento tão injustamente extorquido” (DELLON, 1866, p. 

12-13) seria, por isso mesmo, tão justamente quebrado. 

Mais do que um mero relato de viagens, a Relation de 
l’Inquisition de Goa é, segundo Francisco Bethencourt [1994], o 

primeiro depoimento crítico a expor e a condenar os procedimen-

tos processuais do Tribunal da Inquisição portuguesa, desenca-

deando o debate público nos “dois lados da fronteira religiosa” 

entre os Católicos e os Protestantes (BETHENCOURT, 1994, p. 

304). A obra foi composta por volta de 1680-1681, e, publicada, 

pela primeira vez, em Leiden, na Holanda, em Outubro de 1687, 

dez anos após a sua libertação do cativeiro inquisitorial3.

De compenetrado espírito observador e sério olhar crítico, 

com conhecimentos académicos na área da medicina4, Dellon 

durante o decorrer do libelo processual e o período de execução 

das penas impostas usufruiu de tempo suficiente para examinar, 

com detalhada minúcia em determinados momentos, os edifí-

cios carcerários pertencentes ou disponibilizados ao Tribunal do 

Santo Ofício por onde passou5. 

3 Com cerca de 28 edições publicadas entre os finais do Século XVII e os princípios 
do Século XIX, a obra de Dellon só veio a ser traduzida em português em 1866, 
quarenta e cinco anos após a extinção do Tribunal do Santo Ofício em Portugal. 
Foi traduzida, com base na edição francesa de 1709, e anotada, com interessantes 
notas históricas, por Miguel Vicente D’Abreu, oficial da Secretaria do Governo 
Geral do Estado da Índia, em Goa, e historiador português. Além de algumas 
edições antigas originais, como a de 1709, consultámos ainda a última publica-
ção portuguesa organizada por Ada Mastor, a Narração da Inquisição de Goa, de 
1996, e o volumoso estudo de C. AMIEL e A. LIMA, intitulado l’Inquisition de 
Goa. La Relation de Charles Dellon (1687), de 1997. F. BETHENCOURT, História 
das Inquisições, p. 304, C. AMIEL e A. LIMA, l’Inquisition de Goa, p.11-25,44; C. 
DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p. 12; C. DELLON, Narração da 
Inquisição de Goa, 1996, p. 9-11.

4 O “docteur en Medicine” escreveu ainda o Traité des Maladies Particulières aux 
Pais Orientaux, et dans la Router, publicado, como apêndice, na edição holan-
desa da Relation de Goa de 1694. I. MONTEIRO, A Escrita da História. Oriente e 
Ocidente, 1998, p. 75; C. AMIEL e A. LIMA, l’Inquisition de Goa, p. 41.

5 No decorrer do itinerário pela antiga capital portuguesa, iniciado em Janeiro 
de 1808, o clérigo escocês Claudio Buchanan acabaria por visitar a judicatura 
do Santo Ofício a convite do frei augustiniano José das Dores, o inquisidor de 
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A sua aventura no Oriente, o tão místico e atraente 

Oriente, que durante séculos atraiu e engoliu sucessivas vagas de 

europeus6, teve início em 20 de Março de 1668, quando, através 

da Companhia das Índias Orientais de França, embarcou rumo à 

longínqua Índia7. Chegou a Damão, no dia 3 de Março de 1673, 

numa época em que o vice-rei comunicava à Coroa da premente 

necessidade em reforçar e propagar a Fé Cristã nos seus domínios 

territoriais, requerendo, por isso mesmo, a construção de mais 

igrejas e a disponibilização de um maior contingente de clérigos 

evangelizadores8.  

Devido à perseguição movida pelo governador de Damão, 

Dellon, um convicto protestante huguenote, foi detido sob a acu-

sação do crime de heresia dogmatista, em virtude de ter questio-

nado alguns dogmas da Igreja Católica, desrespeitado a veneração 

das imagens sagradas e contestado a autoridade do Tribunal do 

Santo Ofício. A partir do momento em que os inquisidores accio-

naram os mecanismos processuais, Dellon iniciaria, ao longo de 

quatro anos, um espinhoso périplo pelas mais diferentes cadeias 

portuguesas, de Goa até Lisboa, passando ainda pela brasileira 

Bahia. Detido entre 24 de Agosto de 1673 e 1 de Junho de 1676, 

cumpriu pena de prisão nos cárceres do tribunal do Santo Ofício 

segunda cadeira do tribunal goês. Neste encontro, durante o qual Buchanan deu 
a conhecer a obra de Charles Dellon, o inquisidor teria confirmado, segundo o 
autor escocês, a veracidade das descrições realizadas sobre “dos carceres, do 
tormento, [e] do modo do julgamento”. C. BUCHANAN, Christian Researches 
in Asia, p. 153-154, 160, 162; M. V. D’Abreu, [Notas históricas de rodapé], C. 
DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p. 230, nota a; p. 243-249; F. 
BETHENCOURT, História das Inquisições, 1994, p. 354.  

6 Sobre os europeus viajantes neste período vide o estudo de Michael Harrigan, 
Veiled Encounters. Representing the Orient in 17th-Century French Travel 
Literature, Nova Iorque, 2008.

7 C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p.16; C. AMIEL e A. LIMA, 
l’Inquisition de Goa, p.44-47.

8 Livros das Monções, n. 36, Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, v. 11, 
n. 33-34, Doc. 147, p. 510; Doc. 171, p. 534.
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de Goa, de 16 de Janeiro de 1674 a 12 de Janeiro de 1676, no perí-

odo em que decorreu o seu processo inquisitorial9.

A longa e conturbada jornada inquisitorial de Charles 

Dellon começou, na verdade, em Damão, cidade indiana situada 

no Golfo de Cambaia e conquistada pelos portugueses em 1559, 

onde começou exercer a prática médica10. Em virtude da denún-

cia feita às autoridades foi detido e encaminhado para a cadeia 

civil local até as autoridades inquisitoriais tomarem conta do pro-

cesso e o reencaminharem para Goa.  

Instalada no entreposto defensivo português, a prisão pos-

suía duas secções carcerárias compostas por três dependências, 

duas destinadas aos homens e uma para as mulheres. Segundo 

a descrição do médico francês, a prisão da fortaleza de Damão 

era muito idêntica a tantas outras da época de Seiscentos, quer 

na organização e composição material, quer nas condições de 

higiene e salubridade (DELLON, 1866, p. 38-41). 

Nos meses em que esteve detido provisoriamente em 

Damão, enquanto aguardava a transferência para o Tribunal da 

Inquisição, parece ter beneficiado de uma cuidada alimentação 

graças à assistência caritativa da esposa de D. Manoel Peixote de 

Gama [Séc. XVII], D. Francisca Pereira [Séc. XVII], uma nobre 

fidalga a quem o médico salvara a vida de duas familiares. 

Sabemos pelo próprio, que, diariamente, a benfeitora enviava 

abundantes refeições, as quais o médico francês repartia com 

mais três ou quatro encarcerados. A comida era entregue por um 

9 Infelizmente o fundo arquivístico dos processos acusatórios do tribunal inquisi-
torial de Goa foi destruído pelo que é hoje impossível conhecer detalhadamente 
o processo individual de Dellon. Dispomos somente dos argumentos utilizados, 
posteriormente, na sua própria defesa. C. DELLON, Narração da Inquisição de 
Goa, 1866, p. 16-24, 43-44, 122-127, 134-135, 155.

10 Na correspondência trocada entre Lisboa e Goa, há notícia, para 1630, da falta de 
“físicos letrados” nos territórios portugueses na Índia. Este teria sido o motivo 
que levara Dellon para o Oriente. Missiva régia, 1630, 9 de Abril, Documentos 
Remetidos da Índia ou Livros das Monções (1625-1736), v. 2, Doc. 648, p. 312.
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criado, sempre acompanhado por um dos seus netos, de modo a 

evitar que fosse envenenado por alguma peçonha11.

Ao que tudo indica, o regime alimentar interno daquela 

cadeia, a que escapara pela obra de misericórdia da nobre portu-

guesa, era, regra geral, bastante austero: 

Não acontecia assim a outros presos; – em Damão 
não ha ração certa para elles. Os magistrados dei-
xam isto á caridade publica, e como não havia na 
cidade senão 2 pessoas, que lhes mandavam regu-
larmente de comer duas vezes na semana, não rece-
bendo a maior parte delles coisa alguma nos outros 
dias, estavam redusidos á uma miseria tão digna de 
compaixão […] Eu repartia com estes infelizes, tudo 
o que podia poupar a minha subsistencia; mas entre 
elles havia alguns, que estavam encerrados na sala 
mais pequena […] os quais se viam tão atormentados 
da fome, que para subsistirem se tornavam ás mais 
nojentas immundicias (DELLON, 1866, p. 42-43).

A 1 de Janeiro de 1674, embarcaria rumo a Goa, acom-

panhado de um generoso farnel oferecido pela sua benfeitora. 

Durante o processo de transferência seria feita uma breve para-

gem em Baçaim, tendo Dellon ficado detido na cadeia local, uma 

dependência, aparentemente, “mais vasta e mais limpa que a de 

Damão”, até 7 de Janeiro seguinte. Sobre o regime alimentar desta 

cadeia nada nos deixou escrito12. 

11 Possibilidade contestada por Vicente D’Abreu. C. DELLON, Narração da 
Inquisição de Goa, 1866, p. 31-32, 42, nota a.

12 Embora não tenha descrito o regime alimentar da cadeia de Baçaim este não deve 
ter sido, por certo, o melhor e o mais abastado! O médico francês salientou que 
uma vez chegados ao barco retiraram as correntes à maioria dos presos, sem qual-
quer perigo de fuga, pois estavam todos demasiado fracos em virtude da privação 
alimentar a que foram sujeitos em Damão. C. DELLON, Narração da Inquisição 
de Goa, 1866, p. 31-32, 46-49.
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Na manhã de 15 de Janeiro de 1674, Dellon viria a desem-

barcar na barra de velha Goa, a cidade indiana que desde 1510 

se tornara na “metropoli, e cabeça de toda a Índia [Portuguesa], 

muito fermosa, e fresca, polos muitos bosques, e arvoredos que 

tem dentro de si” (SANTOS, 1999, p. 595). Nesta mesma cidade 

encontrava-se a funcionar, instalada no Palácio do Sabaio, a 

primeira residência dos vice-reis da Índia localizada nas proxi-

midades da catedral de Santa Catarina13, a única judicatura inqui-

sitorial estabelecida fora das fronteiras territoriais de Portugal 

continental. 

A partir de 1560, o Tribunal do Santo Ofício de Goa iria 

começar a atuar sobre as matérias da Fé em todo o espaço por-

tuguês no Índico – não sem entrar em confronto com as outras 

religiões, nomeadamente a hindu “muito rigorosa na prática 

cultual dos seus ritos e abluções” (LOPES, 1998, p. 107) –, atra-

vés de uma activa rede de comissários e familiares presente em 

Salsete, Bardez, Damão, Diu, na Índia, na Ilha de Moçambique, 

no país homónimo, e em Macau, na actual China, e outras regiões 

orientais14.

No entanto, perante o encerramento da mesa da Inquisição 

no dia da chegada, os prisioneiros foram reencaminhados para a 

cadeia do aljube, prisão eclesiástica sob a administração do epis-

copado goês. Localizada junto ao cais do bispo, esta era, na sua 

opinião, a cadeia “mais immunda, a mais obscura, e a mais hor-

rivel de quantas tenho visto; e duvido que possa haver outra no 

mundo mais repugnante e asquerosa” (DELLON, 1866, p. 50-51).

13 A diocese de Goa foi criada em 1534 e elevada a arquidiocese em 1558. Â. B. 
XAVIER, A Invenção de Goa, 2008, p. 88-89.

14 A judicatura de Goa foi o último tribunal inquisitorial a ser criado e o primei-
ro a ser extinto, primeiramente em 8 de Fevereiro de 1774 (embora o monar-
ca tenha aceite a sua extinção em 6 de Abril de 1773), e depois, em definitivo 
em 16 de Junho de 1812, após ter sido reactivado em 9 de Abril de 1778. F. 
BETHENCOURT, História das Inquisições, p. 348.
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Pelas 8 horas da manhã do dia 16 de Janeiro, Dellon deu 

entrada nos cárceres do tribunal do Santo Ofício de Goa. Levado 

à sua primeira audiência na Mesa, sob a presidência do primeiro 

e único inquisidor em funções ao tempo, D. Francisco Delgado e 

Mattos [Séc. XVII], o médico francês foi identificado e, logo em 

seguida, despojado de todos os seus pertences – livros, pentes, 

anel e até dos botões da camisa –, conseguindo esconder somente 

umas pequenas peças de ouro na fita das meias. Em seguida, o 

alcaide do Santo Ofício encaminhou-o para a sua cela, vindo ao 

final do dia a receber a primeira refeição, devorada avidamente, 

segundo o seu testemunho, pois nada havia comido nesse dia, 

nem no anterior15.

Figura 1 – Charles Dellon na sala de audiências 
do Tribunal da Inquisição de Goa

Gravura de P. Seuin e C. Vermeusen. Fonte: DELLON (1688)

15 Ficamos assim um pouco elucidados sobre a precariedade das refeições servidas 
aos presos a bordo das embarcações. C. DELLON, Narração da Inquisição de 
Goa, 1866, p. 50-53, 120, 299, nota a; Parecer do inquisidor Francisco Delgado 
Mattos, 1676, 16 de Setembro, Livros das Monções, n.41, Boletim da Filmoteca 
Ultramarina Portuguesa, v. 12, n. 35-37, Doc. 14, p. 119; C. AMIEL e A. LIMA, 
l’Inquisition de Goa, p. 48.
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De acordo com o relato do médico francês, os cárceres 

inquisitoriais, ao contrário das condições físicas das celas da pri-

são de Damão e as do aljube de Goa, eram compostos por inú-

meras mas pequenas dependências. Estavam relativamente bem 

apetrechadas, dispondo de boas condições de higiene e salubri-

dade, apesar das constantes pragas de mosquitos que não facilita-

vam a vida aos presos. Estranhamente, Dellon não teceu nenhum 

comentário relativo às condições de iluminação dos cárceres 

inquisitoriais goeses, o que leva a supor a existência de alguma 

iluminação, natural e artificial16. Entre os objectos existentes enu-

merados, destinados à higiene e necessidades corporais, constava 

um vaso de barro, o “calão”, contendo água para se lavar, um 

outro recipiente mais limpo, a “gurguleta”, com água potável para 

beber, que se encontrava dentro de um púcaro fabricado numa 

“especie de terra sigilada, que se acha comummente na India”, 

destinado a refrigerar as bebidas, pois aquela região era assolada 

por elevadas temperaturas17.

Além de retratar com certo rigor o quotidiano dos pre-

sos, os testemunhos recolhidos permitem ainda descortinar um 

conjunto de preceitos e padrões praticados pelos portugueses no 

Oriente, nomeadamente no que diz respeito aos usos e costumes 

alimentícios existentes nas dependências carcerárias do Palácio 

da Inquisição de Goa nas últimas décadas do Século XVII.  

16 O autor anônimo das Notícias Reconditas – outra obra redigida, por volta do ano 
de 1673, com o intuito de denunciar as injustiças praticadas pela Inquisição por-
tuguesa –, ao descrever os cárceres inquisitoriais de Coimbra e Évora destacou a 
pouca luminosidade existente: “huma fresta levantada do chão dez palmos […] 
dá tão pouca luz, que nã chega ao chão […] e assim, comem [os presos] ás escu-
ras”. Tamanha era escuridão que os presos almejavam o cair da noite para que 
lhes fosse dada uma “tigelinha de barro vidrado, com hum bico como candeira; e 
para se allumiar”, alimentada com o azeite tirado da sua limitada ração, no cor-
respondente a 2 vinténs. Noticias reconditas do modo de proceder da Inquisição, 
p. 23-24; A. J. SARAIVA, Inquisição e Cristãos-Novos, 1994, p. 14.

17 C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p. 54, 69-70, 73-74; J. H. VAN 
LINSCHOTEN, Histoire de la navigation de Iean Hvgves, 1638, Cap. 33, p. 69-71.
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Com manifesta surpresa, Dellon, em jeito de confidência 

aos seus leitores, salientou que os cerca de duzentos presos da 

Inquisição de Goa eram, afinal de contas, “muito bem tratados”18. 

Os indivíduos comiam “três vezes ao dia; o almoço é ás 6 horas 

da manhã; o jantar ás 10; e a ceia ás 4 da tarde”19, num horário um 

pouco diferente daquele que havia sido estabelecido no Tribunal 

de Lisboa para os inícios do Século XVIII20, onde a comida, com-

prada pelo oficial responsável nos mercados locais21– o despen-

seiro dos cárceres, conhecido como o “comprador dos presos”22–, 

18 Dificilmente o tratamento conferido aos réus detidos nos cárceres inquisitoriais 
seria de elogiar. Um autor inglês, também ele anónimo, ao descrever a prisão 
de um compatriota seu no Tribunal da Inquisição de Lisboa, relatou que aquele 
havia entrado gordo e feliz e saiu magro e atónito como um esqueleto. Authentic 
memoirs concerning the Portuguese Inquisition, Carta 1ª, p. 22-23.

19 Dellon apresentou ainda os horários de funcionamento do tribunal de Goa, idên-
ticos aos restantes tribunais ordinários, reunindo assim duas vezes ao dia, no pe-
ríodo da manhã, das 8:00 às 11:00 horas, e no período da tarde, das 14:00 às 16:00 
horas, funcionando até mais tarde nas vésperas dos autos da fé. C. DELLON, 
Narração da Inquisição de Goa, 1866, p. 121, 125, 127.

20 De acordo com o que Francisco Santana apurou aquelas mesmas refeições eram 
servidas um pouco depois: 5:00-6:00; 10:00-11:00; 18:00-19:00. Porém, com base 
nos textos regimentares, este seria o horário de Inverno, atrasando uma hora no 
de Verão. F. SANTANA, Aspectos da alimentação setecentista em processos in-
quisitoriais, v. 1, p. 446-448.

21 Na proximidade da alfândega goesa, estavam localizados o “fermosos almazéns 
de mantimentos”, os pontos principais de comércio dos produtos alimentares 
locais, “onde há muitas, e grandes logeas, em que se recolhem, e vendem todos 
os mantimentos, como é trigo, arroz, grãos, e outros muitos legumes em grande 
abundância”, comercializados por cristãs, mouros e gentios. É curiosa a nota in-
troduzida pelo frade português, que compara estes armazéns com os do Terreiro 
do Trigo, em Lisboa. F. J. dos SANTOS, Etiópia Oriental, 2ª Parte, Liv.IV, Cap. 2, 
p. 595.

22 Através de uma alegação de defesa apresentada ao monarca pelos inquisidores 
de Évora, Manuel Pereira e Simão Barreto de Meneses, os alimentos adquiridos 
para os encarcerados nunca seriam da melhor qualidade, pois, segundo expli-
cam: “o dito comprador não toma nunca para os presos peixe mimoso, senão do 
meão, e comum, e de preço moderado, e se alguma hora tomasse alguns arráteis 
do melhor, seria por lho encomendarem alguns oficiais do Santo Ofício”. Havia, 
portanto, uma contenção de custos intencional. Sobre os conflitos originados 
entre estes homens ao serviço do Santo Ofício de Évora e os almotacés eborenses 
vide o artigo de Pedro Lage Reis CORREIA, O caso do Padre Francisco Pinheiro. 
Estudo de um conflito entre a Inquisição e a Companhia de Jesus no ano de 1643, 
Lusitânia Sacra, 2ª série, t. 11, Lisboa, 1999, p. 295-322.
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era entregue através das grades das portas dos cárceres23. E se 

analisarmos os hábitos alimentares praticados nos cárceres da 

Inquisição de Lisboa, na primeira metade do Século XVIII24, os 

presos europeus detidos nos cárceres da judicatura do Santo 

Ofício de Goa usufruíam, aparentemente, de uma mais equili-

brada dieta alimentar.

As refeições servidas ao almoço eram diferenciadas entre 

os naturais, ou seja, os indianos, que tomavam uma “canja, que 

é agoa de arroz grossa, e as outras comidas são arroz e peixe”, 

e os europeus, que dispunham de um melhor repasto, pois “de 

manhã tem pão pequeno mas fresco, mais ou menos de peso de 

3 onças, peixe frito, frutas, ou chouriços, se for ao domingo, e 

mesmo alguma vez na 5ª feira”. Ao jantar, dispunham, em certos 

dias, de “carne e pão, prato de arroz e de caril com muito molho 

para misturar com o arroz, que é apenas cosido com agoa e sal”25, 

e nos outros dias, peixe, sendo a ceia composta de pão, peixe 

frito, prato de arroz, caril de peixe, ou ovos, “com cujo molho 

possam comer o arroz” (DELLON, 1866, p. 70-71).

Além de proporcionar a confeção de múltiplos e variados 

pratos para subsistência das comunidades residentes, locais e 

europeias – e alguns deles, muito provavelmente, absorvidos e 

adaptados à gastronomia portuguesa, como a terapêutica canja de 

galinha ou o prazenteiro arroz doce, temperado e decorado com 

23 Noticias reconditas do modo de proceder da Inquisição, p. 27.

24 A grande percentagem dos estudos da alimentação no âmbito do Tribunal do 
Santo Ofício incide sobretudo nas práticas rituais exercidas em torno das refei-
ções ou sobre os alimentos interditos pelas minorias religiosas, dentro e fora dos 
cárceres inquisitoriais. Francisco SANTANA desenvolveu alguns estudos com 
base nos processos inquisitoriais do Tribunal de Lisboa: Aspectos da alimenta-
ção setecentista em processos inquisitoriais, v.I, Lisboa, Academia Portuguesa 
de História, 1999, p. 439-451, e I. D. BRAGA, Os estrangeiros e a Inquisição 
Portuguesa (Séculos XVI-XVII), Lisboa, 2002.

25 De acordo com os costumes gastronómicos locais o sal só era colocado depois do 
arroz estar cozido. Edital do Santo Ofício, 1736, 14 de Abril. Doc. 59, p. 378.
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canela26 –, o arroz era igualmente utilizado nos rituais celebrati-

vos matrimoniais dos hindus. Misturado com flores, o arroz era 

lançado “sobre as cabeças dos noivos27” durante os casamentos 

dos gentios celebrados pelos botos, os sacerdotes dos pagodes, 

um ritual celebrativo amplamente condenado pelas instituições 

religiosas portuguesas28. 

O peixe era um outro dos produtos alimentícios mais con-

sumidos, ocupando um lugar cimeiro na dieta gastronómica do 

espaço português indiano, não só pela abundância como também 

pelas propriedades salutíferas. Segundo explicou o autor francês, 

“este regimen se observa não só por economia, por ser o peixe 

mais barato na India, mas para maior mortificação daquelles que 

são incursos na excommunhão maior e para livra-los, ao mesmo 

26 Além da canja, oriunda da Índia como considerou Garcia da Orta, e do caril, 
eram confeccionados no Portugal de Seiscentos outros pratos com arroz, muito 
embora o seu consumo fosse mais frequente entre as classes abastadas, quando, 
em Goa, por exemplo, constituía a base da alimentação dos locais. J. P. FERRO, 
Arqueologia dos Hábitos Alimentares, 1996, p. 30, 52.

27 Será esta a origem do lançamento de arroz e pétalas de flores sobre os recém-
-casados, à saída das igrejas, uma prática ainda hoje observada em Portugal e 
também no Brasil?

28 Entre os rituais matrimoniais indianos denunciados pelo arcebispo de Goa, nos 
princípios do Século XVIII, constava a cerimónia preparatória do matrimónio: o 
banho de leite de coco e um ramo de mangueira, a manteiga de gerzelim, segui-
do de cinco refeições servidas em folha de figueira, acabando por ser proibida 
pelo edital homologado pelo tribunal distrital da Inquisição de Goa em 22 de 
Junho de 1711, seguido de outro, de 14 de Abril de 1736, que interditava to-
das as “unturas de açafrão moido, leite, e azeite de coco, farinha de arroz, pós 
de folhas de abolim”. Na verdade, algumas das suas cerimónias deveriam estar 
proibidas já na década de 1670, segundo se entende pelo número de súplicas 
entregues pelos gentios moradores ao capitão geral Antonio Paes de Sande, por 
volta de Agosto de 1679. Parecer de Antonio Paes de Sande, 1679, 23 de Agosto, 
Livros das Monções, n. 46A, Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, v. 
XII, n. 35-37, Doc. 122, p. 213; Missiva do Conselho Ultramarino, 1725, 11 de 
Março; Parecer do irmão Custodio de Mello da Congregação do Oratório de Goa, 
1727, 11 de Fevereiro; Parecer de frei Caetano de São Joseph do Colégio de São 
Tomás de Goa, 1728, 10 de Janeiro; Resposta do vice-rei à missiva do Conselho 
Ultramarino, 1728, 24 de Janeiro; Edital do Santo Ofício, 1736, 14 de Abril; FBN, 
Inquisição de Goa, Alvará de D. Pedro II a autorizar os casamentos dos gentios 
à porta fechada, 1704, 5 de Abril, fl.1; J. H. da C. RIVARA, Ensaio Historico da 
Lingua Concani, 1858, Doc. 48, p. 308-322; Doc. 59, p. 373-374.



COLÓQUIO BARROCO IV336

tempo, do mal de mordixim (VAN LINSCHOTEN, 1683, p. 90)29, 

como lhe chamam na India”, uma febre viral bastante violenta, 

considerada mortal nestas regiões de clima bastante quente, e, 

sobretudo nos “lugares onde se não dá exercicio algum”30. No 

entanto, não podemos esquecer o peso da religião devido à multi-

plicidade de dias de abstinência estabelecidos pela Igreja31.

Ao que tudo indica era igualmente comum, embora não 

muito frequente, o consumo de carne, fresca ou conservada, nos 

cárceres do Santo Ofício. Uma vez que Dellon não elencou os 

principais espécimes animais consumidos socorremo-nos do 

dominicano frei João dos Santos [c.1560-1622], o autor da Etiópia 
Oriental, publicada em 1609. Ora, de facto, este autor não só com-

provou que havia “muitas, e boas pescarias, onde se toma muito 

peixe”, como identificou ainda as “boas carnes de vaca, carneiro, 

galinhas, cabritos, lebres” (SANTOS, 1999, p. 594). Mais do que 

os preços da sua comercialização pesariam, como já referimos, 

as restrições impostas pelos dias defesos do Calendário da Igreja 

29 Havia, no entanto, um peixe denominado mordixim, bastante consumido na Goa 
seiscentista.

30 A terapêutica local utilizada para a cura desta maleita, segundo Vicente D’Abreu, 
consistia em aplicar um ferro em brasa no calcanhar do doente. Já os curandeiros 
damanenses, os panditos, para combate das febres colocavam pimenta sobre a 
fronte dos doentes, tal como havia acontecido à neta da benfeitora de Dellon. 
Já no Tribunal de Lisboa, um médico prescrevera a um preso que sofria “dores 
Etericas do Ventre […] procedidas de quentura”, a ingestão de leite e sorvetes. C. 
DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p. 32, 71-73, nota a; J. H. VAN 
LINSCHOTEN, Histoire de la navigation de Iean Hvgves, 1638, Cap. 33, p.70; 
F.SANTANA, Aspectos da alimentação setecentista em processos inquisitoriais, 
v. 1, 1999, p. 444.

31 O peixe seria igualmente bastante consumido nos cárceres da Inquisição de 
Lisboa, sendo normalmente servido às sextas-feiras. ANTT. Inquisição de Lisboa, 
Processo11264, fols. 7-8, 17-19, apresentado por F. SOYER, An exemple of colla-
boration between the Spanish and Portuguese Inquisitions: The Trials of the 
Converso Diogo Ramos and his Family (1680-1683), p. 328-330; l. D. BRAGA, 
Aspectos de vida quotidiana: A Mesa, p. 494. 
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Católica, interdito nas sextas-feiras e no período da Quaresma até 

à Páscoa32.

Como seria de prever, a actividade do Santo Ofício na Índia 

revelar-se-ia, tal como em muitos outros domínios portugueses, 

bastante impositiva e punitiva, estabelecida através de uma rigo-

rosa e castradora disciplina aplicada sobre costumes e práticas 

assentes em pressupostos religiosos ancestrais. Nesse sentido, o 

poder civil, em diversas ocasiões, procurou, sem grande sucesso, 

refrear esta “severidade religiosa com homens ignorantes [nos 

preceitos da Fé Cristã], convertidos de pouco; e em uma praça, 

onde mercadejavam nações tão variadas em crenças como em côr 

e origem”33.

Entre as múltiplas acções, gestos e atos denunciadores 

na profissão em outras religiões minoritárias dentro do espaço 

de influência portuguesa, a partir dos quais se desencadea-

vam, e muitas das vezes se concluíam, os libelos acusatórios 

32 Segundo o autor anónimo das Noticias Reconditas, os presos ao cuidado do 
Santo Ofício eram votados a sucessivos jejuns nos cárceres que mais pareciam 
“ermos, e covas de penitencia; alli he continua a oração, em muitos o jejum, e 
disciplina; muitos jejuão segundas, quartas, sextas, e sabbados todo o anno, e as 
sextas feiras, e metade da quaresma pão e agoa, e o traspasso da Virgem Nossa 
Senhora: tomão disciplina aspera segundas, quartas, e sextas feiras”. Nesse senti-
do, muitos foram os processos despoletados contra aqueles que não respeitavam 
o Calendário da Igreja, sobretudo, os cristãos-novos: em Abril de 1545, Francisca 
Dias foi detida sob a acusação de comer carne numa 6ªfeira de Endoenças; e, em 
Setembro de 1558, Simão Rodrigues por ter afirmado “que tão bẽ me sabe oje 
como nos outros dias q̃ ho q̃ emtra pella boca nõ me leva ao inferno”. Noticias 
reconditas do modo de proceder da Inquisição, p.37-38; A. BAIÃO, A Inquisição 
em Portugal e no Brazil, Archivo Histórico Portuguez, v.VI, ns.5-6, p.176/ v.VII, 
ns.1-2, p.13; C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p.32,71-73; I. D. 
BRAGA, Os Estrangeiros e a Inquisição Portuguesa, p. 177; C. ROTH, História dos 
Marranos, p. 93. Sobre os dias de jejuns e abstinências impostos no Calendário 
da Igreja vide Maria Helena da Cruz COELHO, Quaresma, Dicionário de História 
Religiosa de Portugal (Direcção de C. Azevedo), v. 4, Lisboa, p. 86-87, 2000; e C. 
VELOSO, A alimentação em Portugal no Século XVIII nos relatos dos viajantes 
estrangeiros, p. 88-89, 91-97. 

33 J. H. VAN LINSCHOTEN, Histoire de la navigation de Iean Hvgves, 1638, Cap. 
33, p. 67-69/ Cap. 43, p. 82/ Cap. 44, p.83-85; M. A. C. da ROCHA, Ensaio sobre 
a história do governo e da legislação de Portugal para servir de introdução ao 
estudo do direito patrio, 1896, p. 152.
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inquisitoriais, estavam as práticas e hábitos alimentares, nome-

adamente nos casos das comunidades judaicas e muçulmanas. 

Estes ficavam assim obrigados a dissimularem as suas práticas 

alimentares, de modo a evitar suspeitas junto das autoridades 

inquisitoriais, mantendo e praticando as leis da sua religião na 

clandestinidade. 

Obviamente, as especificidades das religiões mais perse-

guidas34 não seriam respeitadas, a judaica, com a proibição de 

consumo de carne suína e peixe com pele e os inúmeros jejuns, 

como a Pessah, a páscoa do pão ázimo, e a islâmica, com igual 

proibição da carne suína, bebidas alcoólicas e o estabelecimento 

do rigoroso mês do Ramadão, a “caresma dos mouros”35.

34 Luís Carvajal, julgado no Tribunal de Évora, defendia uma maior proximidade 
cultural entre o judaísmo e o islamismo do que com o cristianismo “porque os 
mouros eram mais cheguados a lei de Moses que os christãos porque os ditos 
mouros se circuncidavam e nom comiam toucinho e nom tinham imagens”.I. D. 
BRAGA, Os Estrangeiros e a Inquisição Portuguesa, p.148.

35 Entre as principais marcas vivenciais das religiões judaica e islâmica ganham 
destaque a ritualização conferida ao momento da refeição e a proibição no con-
sumo de determinados alimentos. Resultantes de um conjunto de tradições ama-
durecidas ao longo de milénios, com origem no Médio Oriente, os preceitos hi-
gienistas em torno da alimentação do povo judaico, muito próximos dos ditames 
muçulmanos, acabariam por ser definidos e incorporados como rigorosos princí-
pios religiosos. Entre as práticas comuns a ambas surgem as prescrições proibiti-
vas na ingestão de determinados animais, como o porco e todos os produtos de-
rivados (enchidos, presunto, toucinho ou banha, sendo por isso o azeite a única 
gordura permitida porque vegetal); algumas espécies de caça de pequeno porte, 
como a lebre e o coelho; ou o peixe sem escama, como a lampreia, o congro, a 
moreia ou as enguias. A própria Inquisição publicara alguns artigos nos éditos de 
Fé com os seus hábitos alimentares e procedimentos de confecção para melhor 
recolher mais facilmente as denúncias públicas. Nesse sentido, os inquisidores 
solicitavam aos fiéis cristãos que verificassem se alguém executava procedimen-
tos rituais “à maneira dos judeus” quando preparavam ou confeccionavam os ali-
mentos, se ao matarem aves, cortavam o pescoço e não torcendo como os cristãos 
faziam, se proferiam orações após terem passado a faca pelas unhas; se abatiam 
animais cobriam o sangue com cinza ou terra; se retiravam toda a gordura e al-
guns nervos da carne da coxa, lavando-a depois de todos os vestígios de sangue. 
Ou se antes da cozedura do pão atiravam para o fogo pedaços de massa crua (a 
Hallah). Entre o rol dos dias de abstinência judaica podemos enumerar o jejum 
da rainha Ester (o purim), o Cinquepur (yom kippur), e os da semana (thanis), 
recorrendo inúmeras vezes às adafinas, refeições frias porque cozinhadas na 
6ªfeira e somente consumidas no dia seguinte. Transpostos os dias de abstinência 
seguiam-se os festejos, como a Páscoa de Pessah, celebração bíblica que lembrava 
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Era, pois, nos cárceres dos tribunais distritais do Santo 

Ofício que mais se fazia sentir a actividade inquisitorial. Através 

de um conjunto de procedimentos operativos, reunidos em suces-

sivos textos regulamentadores actualizados para uso interno da 

instituição – os Regimentos do Santo Ofício homologados em 

1552, 1613, 1640 e 1774 –,os oficiais responsáveis pelas alas car-

cerárias dos tribunais, o alcaide e seus carcereiros, estavam obri-

gados a cumprir determinados preceitos normativos de modo a 

exercer uma maior e mais apertada vigilância física sobre o corpo 

prisional. Estes deviam ter “particular advertência em ver se os 

presos comem as cousas que lhes dão e quais deixam de comer 

e em que dias; e tudo o que notar nesta matéria e os guardas lhe 

disserem dará conta na mesa com brevidade”. Ficavam incum-

bidos, de igual modo, de evitar a transmissão de “cartas, nem 

avisos, de fora, ou que tenhaõ com eles, outras alguãs inteligen-

çias”, devendo inspeccionar a comida à procura de “avizos e 

signaes”, denunciadores da verdadeira religião dos presos. Por 

todos estes motivos, e para maior probidade dos processos decor-

rentes, os oficiais não podiam abrir “as portas das casas, onde os 

a saída do Egipto, deveriam verificar se cumpriam a festa do pão não levedado, 
“festividade depois da qual comem pão ázimo, começando a refeição com alface 
e aipo”, seguida do allaroset, um prato à base de frutas secas, se proferiam pala-
vras rituais antes de iniciarem as refeições (a baraha), gesticulando, por exemplo, 
sobre o copo e vaso do vinho antes de dar de beber aos presentes, se o principal 
banquete consistia em cordeiro inteiro assado, se deitavam migalhas de pão no 
chão ou pingas de vinho nos cântaros de água. Também registos houve referentes 
aos seguidores de Maomé, que, de igual modo, seguiam um regimento alimentar 
distinto, com a proibição do consumo da carne de porco e a ingestão de vinho, 
a ritualidade tida antes e depois das refeições e a degolação de animais, orienta-
dos para Oriente e sangrando-as de seguida, enquanto proferiam determinadas 
preces, “em nome de Deus como os mouros dizem”. A. BAIÃO, A Inquisição em 
Portugal e no Brazil, Archivo Histórico Portuguez, v.VI, n.5-6, p.174; C. DELLON, 
Narração da Inquisição de Goa, p.47; I. D. BRAGA, À mesa com Grão Vasco. Para 
o estudo da alimentação no Século XVI, p.51-56; I. D. BRAGA, Os Estrangeiros 
e a Inquisição Portuguesa, p.151-217; I. D. BRAGA, Do primeiro almoço à ceia. 
Estudos de História da Alimentação, p.17,31; C.ROTH, História dos Marranos, 
p. 84, 121-131; F. SANTANA, Aspectos da alimentação setecentista em processos 
inquisitoriais, v. 1, p. 441; T. GREEN, A Inquisição. O Reino do Medo, 2011, p. 
181, 392.
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presos, estiverem primcipalmente antes de ser posta, ha acusa-

ção”, nem com eles conviver, comer, beber, conversar ou jogar, ou 

com os seus familiares, interdição aplicada também aos oficiais 

do secreto36.

Apesar do rígido controlo interno registaram-se alguns 

casos de falhas de segurança nos cárceres de alguns tribunais do 

Santo Ofício, com a passagem dissimulada de mensagens ocul-

tas, redigidas em ou com alimentos, pois não esqueçamos que a 

necessidade sempre aguçou engenho. No Tribunal da Inquisição 

de Lima, por exemplo, o limão, fornecido aos presos para atenuar 

achaques físicos37ou simplesmente para tempero da comida, era 

utilizado para redigir texto, através de ossos de galinha e cascas 

de ovos, no papel em branco, sendo reveladas quando os papéis 

eram colocados à contraluz. Já no Tribunal da Cidade do México, 

as sementes de abacate eram enviadas dentro de peças de fruta, 

sem a polpa (BÖHM, 1984, p. 131-133; GREEN, 2011, p. 115-116).  

Embora coagidos a determinadas ações quando detidos, os 

réus cristãos-novos, pelo menos os convictos, podiam pois cum-

prir algumas destas tradições milenares dentro e fora dos cárce-

res inquisitoriais, ainda que muitas das vezes acabassem por ser 

denunciados38. Nem todos seguiriam o adágio popular: “Na terra 

onde fores viver, faz como vires fazer”!

36 (Caps.104,107,111|1552; Cap. 2/Tit.XIV|1614). AUC, Regimento da sancta 
Inquisição, 1552, Cap. 103 [fols.26-27v]; Regimento do Santo Officio da Inquisiçam 
dos Reynos de Portugal, 1613, fol. 41; António José SARAIVA,Inquisição e 
Cristãos-Novos, p.60.

37 Tal como era a aguardente no Tribunal de Cartagena de Índias. G. SOSA ABELLA, 
Documentos relativos a la actividad inquisitorial en el Tribunal del Santo Oficio 
de Cartagenas de Indias, Índice de documentos de la inquisicion de cartagena de 
Índias, 2000, p. 32.

38 Entre os muitos nomes das vítimas denunciadas através da espionagem leva-
da a cabo nos cárceres inquisitoriais podemos apontar o do agente diplomá-
tico Manuel Fernandes Villa Real, detido em 1650, queacabaria por confessar 
que jejuara 434 vezes no cárcere, o do célebre dramaturgo nascido no Rio de 
Janeiro António José da Silva, “o Judeu”, preso em 1737, ou ainda Diogo Ramos, 
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Perante a destruição dos processos individuais do Tribunal 

de Goa torna-se difícil de apresentar casos similares nesta judica-

tura portuguesa39. Ainda assim, sabemos que também no tribunal 

de Goa se cumpriam as controladoras directrizes regimentares, 

como o próprio Dellon confirmaria. Assim, de dois em dois 

meses, o inquisidor, acompanhado do notário e de um intérprete, 

procediam às inspecções regulares dos cárceres, inquirindo os 

presos sobre o desempenho do alcaide e dos oficiais de guarda 

– existindo dois em 1682 –, sobre as suas necessidades básicas, 

como roupa, e, sobretudo, sobre a distribuição das refeições, se 

eram entregues nos horários estipulados e servidas de acordo 

com o seu estatuto (DELLON, 1866; 1996).

Nesse sentido, os seus oficiais procuravam obter, como é 

óbvio, provas condenatórias junto dos presos, sobretudo, os que 

haviam sido acusados de práticas de judaísmo, islamismo ou 

hinduísmo. Deste modo, através das vigias, um simples mas efi-

caz sistema de vigilância composto de pequenas frestas abertas, 

denunciado pelos guardas prisionais “por observançia de dita ley, fizerão hum 
jejum judaico estando o dia sem comer, nem beber señao a noite depois de sai-
da a estrela”. Noutros casos, a convicção de alguns cristãos-novos levá-los-ia a 
enfrentarem atrevidamente as próprias autoridades inquisitoriais, cumprindo 
assim nos cárceres dos tribunais distritais diversos jejuns, como os thanis, mui-
to embora essas atitudes lhe valessem a pena de morte. Assim aconteceu com 
Francisca de Leão, natural de Puebla de Sanabria, Zamora, julgada no Tribunal 
de Coimbra, ou com Manuel de Sandoval, de Pastrana, Guadalajara, condena-
do por essas práticas no Tribunal de Lisboa. I. D. BRAGA, Os Estrangeiros e a 
Inquisição Portuguesa, p. 147-148; A. J. SARAIVA, Inquisição e Cristãos-Novos, 
p. 85-97; C. ROTH, História dos Marranos, p. 116-117; F. SOYER, An exemple of 
collaboration between the Spanish and Portuguese Inquisitions: The Trials of the 
Converso Diogo Ramos and his Family (1680-1683), p. 328-330.

39 Os poucos processos ainda hoje existentes no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo remontam ao período que antecedeu a fundação da judicatura inquisi-
torial goesa. Sobre a diáspora judaica na Índia Portuguesa vide o trabalho de 
Patrícia Souza de FARIA, Todos desterrados, & espalhados pelo mundo: a perse-
guição inquisitorial de judeus e de cristãos-novos na Índia Portuguesa (Séculos 
XVI e XVII), Antíteses, v. 1, n. 2, jul.-dez. 2008, p. 283-304.
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directa e discretamente, para o interior das celas40, os guardas e 

familiares do Santo Ofício observavam atentamente o quotidiano 

dos presos, em busca de ritos e orações, guarda de jejuns e absti-

nências, próprios de cada religião, assim como outras restrições 

religiosas que se estendiam ao regime alimentar, comendo ou evi-

tando determinados alimentos e pratos confeccionados41.

É no ponto anterior que o relato de Dellon revela um 

certo conhecimento dos instrumentos de controlo social utiliza-

dos pelos agentes do Santo Ofício, nomeadamente os diplomas e 

éditos homologados pela instituição, quando, ao elencar os ali-

mentos proibidos pela lei mosaica, seguiu, de modo quase fiel, as 

disposições dos éditos de graça (DELLON, 1866, p. 19).

O próprio Dellon cumpriu durante o tempo de prisão 

algumas abstinências, de forma exagerada, porque assolado por 

40 Consta que eram os familiares dos tribunais distritais chamados a colaborar nesta 
actividade que de facto integravam duas das suas funções: a denúncia e a vigi-
lância. Segundo se conhece, em 18 de Fevereiro de 1703, o familiar Belchior dos 
Reis foi incumbido de vigiar João Dias Pereira (Inquisição de Lisboa: proc.530), 
função iniciada às 5:30 da manhã, sendo substituído pelo vigilante da tarde, o 
guarda Manuel Moreira, às 12:00. Em média os trabalhos de vigilância começa-
vam às 5:00 e terminavam às 12:00, período em que eram rendidos por outros 
vigilantes. F. SANTANA, Aspectos da alimentação setecentista em processos in-
quisitoriais, v. 1, 1999, p. 446-448.

41 Fica assim explícito o controlo sobre as dietas alimentares dos encarcerados, 
quando estes procuravam cumprir os jejuns da lei mosaica nos próprios cárceres, 
como o haviam feito também em suas casas, alegando, em alguns casos, quando 
confrontados, motivos de doença. Citemos, a título de exemplo no âmbito da ins-
tituição inquisitorial espanhola, o caso do chileno de ascendência portuguesa, o 
cirurgião Francisco Maldonado de Silva, condenado pelo Tribunal da Inquisição 
de Lima à fogueira no auto da fé de 23 de Janeiro de 1639, que, jejuou severa-
mente nos cárceres entre Janeiro e Março de 1634, alimentando-se somente de 
“mazamorras de harina y agua”, levando-o a ganhar um aspecto físico muito 
debilitado. No entanto, sabemos através dos registos de compras referente ao ano 
de 1630 que o despenseiro foi autorizado a comprar ao prisioneiro um frasco de 
mel, pelo preço de 29 reais, e uma “carreta de conserva”, por 22 reais. G. BÖHM, 
Historia de los Judios en Chile, v. 1, 1984, p. 55, 73-74; C. ROTH, História dos 
Marranos, 2001, p. 115. Actualmente, a mazamorra morada é servida como uma 
sobremesa feita à base milho cozido com abacaxi, canela e batata-doce, à qual se 
acrescentam por vezes frutos secos, durante as festas do Senhor dos Milagres, 
realizadas em Outubro. 
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alguns momentos de desespero, sobretudo após a segunda audi-

ência, ocorrida a 15 de Fevereiro de 1674. Viria, inclusive a tentar 

o suicídio, “por meio da fome”, interrompido somente quando foi 

apanhado pelos oficiais: “He verdade que recebia os alimentos 

que me traziam, por que os não podia recusar, sob pena de levar 

chibatadas dos guardas, que se esmerão grandemente em obser-

var, quando se lhes torna o prato da comida, se o preso comeu 

efectivamente o necessario para se alimentar; mas o desespero 

levou-me a suggerir meios de iludir todas as pesquizas dos taes 

guardas, e assim passei dias inteiros sem provar de nada; e para 

que não percebessem os guardas deitava na bacia parte do que 

me traziam”. Entre as muitas advertências e queixas dirigidas ao 

tribunal quando enfermo, após o episódio em que tentou o suicí-

dio ao lacerar as artérias dos pulsos, Dellon salientou a crueldade 

exercida pelos guardas, tendo sido acorrentado e maltratado, com 

palavras e açoites, quando recusava tomar as refeições e as vian-

das medicinais, compostas à base de simples caldos (de galinha?) 

e outros remédios (DELLON, 1866, p. 126-131).

Mas o Tribunal do Santo Ofício não iria perseguir somente 

os cristãos-novos. Em diversos momentos registaram-se casos 

de blasfémias proferidas contra a religião Católica invocando 

ou relacionando diversos alimentos42, não só por cristãos-novos 

e protestantes, como também por cristãos-velhos. Enquanto um 

cristão-novo afirmara não crer na virgindade de Nossa Senhora, 

pois “como se pode tirar hũa gema de huũ ovo sem se quebrar?” 

(BAIÃO, 1906, p. 13), dois franceses de nação, e huguenotes de 

religião, questionaram o sacramento eucarístico, um afirmara 

42 Em outros processos inquisitoriais é possível elencar os alimentos mais utiliza-
dos na preparação de filtros e mezinhas para feitiçarias e outros sortilégios. Sobre 
este assunto vide os estudos de I. D. BRAGA, Produtos alimentares e magia em 
Portugal na Época Moderna, Revista de Portugal, Vila Nova de Gaia, n. 4, 2007, 
p. 32-35; F. BETHENCOURT, O Imaginário da Magia. Feiticeiras, Saludadores e 
Nigromantes no Século XVI, Lisboa, Universidade Aberta, 1987; e J. P. PAIVA, 
Bruxaria e Superstição num País sem Caça às Bruxas (1600-1774), Lisboa, 1997.  
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publicamente que “na ostea nom estava o corpo do Senhor e que 

nom era senão hua pasta de pão”, e outro proferira que “não avia 

de crer que Deus se punha na ostia a qual era agoa e farinha […] 

os Papas fizerão a ostia para enganar o pobre mundo porque Deus 

não se deixava comer” (ANTT apud BRAGA, 2002a). De igual 

modo, também o vinho foi o responsável pelo despoletar de com-

portamentos excessivos condenáveis pela instituição (MOTT, 

2005, p. 9-28).

A meticulosa organização dos tribunais e a supervisão 

controlada dos agentes ao serviço da instituição são duas das 

principais características dos tribunais inquisitoriais, e que trans-

parecem, de certo modo, no cuidado a ter com os presos, “quer 

tenham bens de fortuna, quer não os tenham”, eram tratados, 

segundo notificou, de forma imparcial, ainda que nalguns casos 

toda esta equidade demonstrada fosse nada mais do que um pre-
sente envenenado43, vindo muitos a enlouqueceram ou mesmo a 

morrerem durante o período de prisão44.  

Uma vez que o sustento dos encarcerados era financiado 

a partir do confisco dos bens arrolados do próprio réu – o grande 

sustento económico da instituição –, surgiam inúmeras situa-

ções extremas de pobreza e ruína, acentuadas quando os proces-

sos demoravam longos anos. Por essa mesma razão, o Tribunal 

43 Apesar dos presos doentes disporem de mais alguns cuidados alimentares, assim 
como de médicos, cirurgiões e até confessores, estas visitas serviam “mais para 
ostentar justiça e bondade que alardea o tribunal, porquanto nem aproveita, nem 
mitiga pena alguma do preso”, confessou Dellon. Ao que tudo indica, os presos 
enfermos dispunham mais de cuidados médicos do que espirituais, pois eram 
visitados por um corpo de médicos e cirurgiões ao serviço do tribunal, sem nun-
ca ouvir Missa. Basta mencionar a presença dos físicos nas sessões de tormen-
to de modo a garantir a sobrevivência do supliciado. C. DELLON, Narração da 
Inquisição de Goa, 1866, p. 70-71, 81-85, 98, 122, 140.

44 No caso de virem a falecer na prisão, os cadáveres eram enterrados, devidamente 
identificados, pois, se à data da conclusão do processo fossem considerados cul-
pados, as ossadas eram levadas no auto da fé e, caso o crime assim o implicasse, 
eram queimadas e os seus bens confiscados em definitivo.
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do Santo Ofício lançava separadamente nos volumosos livros 

de receitas e despesas os gastos tidos com os presos ricos, estes 

com a capacidade de se autossustentarem nos cárceres durante o 

processo, e os presos pobres, sujeitos à misericórdia da própria 

Inquisição. Para o ano de 1682, cerca de seis após a libertação de 

Dellon do tribunal goês, a verba destinada à alimentação e vestu-

ário dos pobres era no valor de 100:0:00 xerafins, o equivalente 

a 30$000 réis. Essas verbas cobriam ainda despesas inerentes ao 

transporte, alojamento temporário até alcançar às judicaturas 

distritais, peças de vestuário e higiene pessoais (DELLON, 1866; 

BÖHM, 1984)45. Porém, por vezes as vítimas extorquidas não 

viveriam o tempo suficiente e o seu patrimônio revertia para a 

instituição. 

Segundo a concepção lógica e funcional da instituição 

inquisitorial era imperativo manter os presos vivos, mesmo 

quando sujeitos a vários tormentos, e, por isso, estes eram sempre 

feitos na presença de um médico, para que os libelos processu-

ais pudessem ser concluídos sem que daí resultasse a morte do 

inquirido.

No entanto, Dellon nunca chegou a mencionar os seve-

ros jejuns praticados nos cárceres da Inquisição de Goa pelos 

presos oriundos das populações locais, indianos, muçulmanos 

ou judeus, e que em muito afligiam os inquisidores. Poderá ser 

esta situação reveladora, segundo cremos, da eficaz incomuni-

cabilidade entre os detidos nas celas e o sigilo mantido entre os 

45 Neste mesmo continente americano, em 1627, o comissário encarregue de levar 
Maldonado de Silva até ao Tribunal da Inquisição de Lima gastou 49 dos 200 
patacones confiscados com o transporte, comida e camarote do alojamento, e 
mais 3 com a limpeza da roupa, devendo o remanescente garantir a sua sub-
sistência nos cárceres. Porém, segundo o historiador Günter Böhm, a detenção 
num período de doze anos nos cárceres limenhos haveria de determinar o gasto 
de 12.944 reais e meio, cerca de 90 reais mensais, com a sua alimentação, con-
siderando o autor, no entanto, algum desse dinheiro ter sido extraviado pelos 
próprios oficiais. 
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oficiais, os guardas e os despenseiros? Ou será somente por puro 

esquecimento ou negligência cultural do redator? 

Retomando a ideia atrás enunciada, a missiva enviada 

pelo vice-rei ao monarca D. João V [1689|1707-1750], em 19 de 

Dezembro de 1729, permite saber que a situação fora denunciada 

às mais elevadas instâncias, pois os réus oriundos das regiões 

indianas detidos “nos carceres, aonde escolhem morrer, por 

não alterarem a cerimonia de não comerem e beberem diante de 

Christãos, nem vianda preparada por mãos de pessoas, que não 

sejão da sua casta; e sendo muitas as que entre si tem, não pode 

haver carceres separados para tantas castas”. Nesse sentido, o 

governador português salientava a necessidade de refrear a ação 

da Inquisição goesa junto dos gentios e mouros (e judeus?) resi-

dentes, sugerindo assim, num gesto de atuação consensual entre 

ambas as partes, a permissão para a realização dos cultos e ritos 

tradicionais à porta fechada, de modo a não afetar o comércio e 

nem perder os principais negociantes para os entrepostos comer-

ciais estrangeiros46.

Com base no relato de Dellon (1866, p. 70-71) havia 

uma notória discriminação entre os presos de origem europeia 

e os presos de ascendência indiana, e, muito provavelmente, 

negra. Porventura, será que a alimentação era adequada às 

46 Na verdade, há muito que se sentia uma tensão latente entre os portugueses e os 
ingleses de Bombaim, denunciados, em 1669, de impedirem as diligências do 
Santo Ofício naquela ilha. No entanto, apesar do facto religioso, sempre divisó-
rio, há muito que a comunidade portuguesa se havia integrado nas sociedades 
locais, e segundo alguns autores antigos, até demais. Missiva do vice-rei D. João 
de Saldanha a D. João V, 1729, 19 de Dezembro, J. H. da C. RIVARA, Ensaio 
Historico da Lingua Concani, 1858, Doc. 51, p. 346-348; Livros das Monções, n. 
34, Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, v. 11, n. 33-34, Doc. 147, p. 
479; Â. B. XAVIER, “Parecem indianos na cor e na feição”: a “lenda negra” e a 
indianização dos portugueses, p. 111-133.
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especificidades de cada grupo étnico (PATO, 1893, p. 246-247)47 

ou esta seria meramente uma questão racial?   

Embora estejamos mais inclinados para a marginalização 

rácica, Isabel Drumond Braga [1965] salientou nos seus estudos 

que os “primeiros colonizadores, ao viajarem, levaram um con-

junto de práticas culturais alimentares [bastante diferentes] que 

foram adaptando, tendo em conta os elementos locais, dando ori-

gem a um novo sistema alimentar e a uma nova cozinha, num 

processo dinâmico que foi conhecendo alterações temporais e 

espaciais”. Estes acabariam também por promover a longa via-

gem dos alimentos ao introduzir novas espécies e novas técni-

cas de confecção, ainda que, entre as elites governativas se tenha 

verificado, sobretudo, uma manifesta resistência quanto ao con-

sumo dos produtos locais (BRAGA, 2009, p. 229). Ora, também 

os povos autóctones mostrariam a sua suspeição e desvalorização 

dos produtos trazidos. 

A riqueza do diário do médico francês permite-nos ainda 

conhecer um pouco dos hábitos alimentares realizados nas vés-

peras dos autos penitenciais da fé organizados pela Inquisição de 

Goa. Ele mesmo os experienciara. Na madrugada de 12 de Janeiro 

de 1676, por volta das quatro horas da manhã, nos corredores 

dos cárceres do tribunal seria distribuída aos penitenciados uma 

refeição ligeira, composta de pão e figos, momentos antes de o 

cortejo penitencial sair em direção à igreja de São Francisco de 

Goa. Perante a sua pretensa recusa, o réu foi aconselhado pelo 

guarda a aceitar a frugal refeição, pois longo iria ser dia: “tendo a 

47 A partir de uma carta de 16 de Janeiro de 1618, enviada de Goa para Lisboa, fica-
mos a conhecer alguns dos hábitos alimentares dos povos autóctones, sobretudo, 
durante as suas deslocações marítimas. Ora vejamos como o vice-rei informou 
o monarca D. Filipe II de Portugal: “Os Malavares de alguns annos a esta parte 
navegam em navios taõ pequenos e tão ligeiros, que parece impossivel igualal-os 
n’estas qualidades, porque se embarcam com só arroz e agua, e sem vestido, que 
nem cousa que os empache nem carregue, o que os nossos soldados nãoo podem 
fazer por terem outra creação e costume, assim no vestir como no comer”. 
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cerimónia durado até a noute, ninguem houve que nesse dia não 

comesse na igreja”, tomando outros não mais que algumas pita-

das de tabaco moído, o rapé, certamente para enganar a fome48 

(DELON, 1866, p. 156). 

Figura 2 – Charles Dellon, na companhia de outros presos, 
aguarda no corredor do Tribunal da Inquisição de Goa 

momentos antes de sair o cortejo penitencial do auto da fé

Gravura de P. Seuin e C. Vermeusen. Fonte: Dellon (1688)

Embora Dellon não tenha mencionado outros géneros ali-

mentícios ou identificado os hábitos de confecção é, pois, evi-

dente o consumo de “boa hortaliça, e muitas batatas” (SANTOS, 

1999, p. 593), outros cereais, legumes, tubérculos e demais pro-

dutos sazonais, e a utilização de especiarias – para além do men-

cionado caril –, que entrariam, obrigatoriamente, na preparação 

da culinária local, como ingredientes de base, e tão apreciadas 

e comercializadas no Ocidente para atenuar, em muitos casos, 

48 Não conseguimos encontrar no Livro das Monções os documentos relativos às 
despesas tidas com os doces entregues aos religiosos incumbidos de proceder à 
leitura dos processos, como era prática usual nas outras judicaturas. 
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o sabor resultante da deterioração de muitos dos alimentos a 

consumir. 

É, pois, o tradutor da narrativa de Dellon para a língua 

portuguesa, Miguel Vicente D’Abreu [1827-1883], quem nos for-

nece alguns dados históricos referentes ao consumo dos exóticos 

doces naturais da flora indiana, as frutas, recorrendo para isso à 

obra do explorador holandês Jan Huygen Van Linschoten [1563-

1611], ricamente ilustrada por Baptista Van Doetichun [?-1611]49. 

Entre a vasta e saborosa variedade de frutos mencionou a 

banana, a manga, o caju, a jaca50 e o ananás, todos “mui agradá-

veis ao gosto”, destacando, entre os demais, o coco, uma “fructa 

que na India da muita utilidade e lucro, e prestam aos homẽs 

comida e bebida agradaveis e ás náos matéria própria para seu 

fabrico e carga de veniaga; e delles se mantem tambem os mare-

antes” (DELLON, 1866, p. 37-38). Há ainda que realçar o seu 

uso, à época, na iluminação artificial51. No que diz respeito às 

tão afamadas especiarias Vicente D’Abreu identificou a deliciosa 

noz de areca (SANTOS, 1999, p. 594), a saborosa pimenta, “que 

pouco difere da hera”, e o valioso gengibre, “que alli dá muito 

rendimento” (DELLON, 1866, p. 37-38). Além do cravinho, da 

noz-moscada, do açafrão, ficou a faltar uma das mais célebres 

especiarias, a canela, aquela que Sá de Miranda [1481-1558] imor-

talizou na sua famosa e mordaz quintilha “temo-me de Lisboa,/ 

49 Nesta obra Van Linschoten dedicou três capítulos aos animais (Caps. 45-47), um 
aos peixes (Cap. 48) e trinta e dois às espécies vegetais, frutíferas, arbóreas e às 
especiarias (Caps. 49-80/83) da costa ocidental indiana. J. H. VAN LINSCHOTEN, 
Histoire de la navigation de Iean Hvgves, 1638. 

50 Através da leitura da missiva régia enviada ao vice-rei da Índia, D. Jeronimo de 
Azevedo, em 14 de Fevereiro de 1615, ficamos a saber da importância da jaca no 
quotidiano dos habitantes da ilha do Ceilão, determinando o monarca a proibi-
ção do abate das jaqueiras “polo prejuizo [do] povo da dita ilha”. Missiva régia, 
1615, 14 de Fevereiro, Documentos remetidos da Índia ou Livros das Monções, t. 
3, Doc. 507, p. 199. 

51 Missiva do Conselho Ultramarino do Rei, 1725, 11 de Março, J. H. da C. RIVARA, 
Ensaio Historico da Lingua Concani, 1858, Doc. 48, p. 308.
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que, ao cheiro desta canela,/ o Reino nos despovoa” (MIRANDA, 

1977, p. 83-85).

Podemos ainda completar a informação acima indicada 

com o testemunho deixado pelo frade dominicano português 

que, na primeira década de Seiscentos, percorreu também estas 

regiões orientais, nomeadamente a cidade de Goa, onde descreve 

“muitos palmares […], muitas hortas cheias de altos arvoredos”, e 

com “arecais, e outras árvores frescas de diversas castas, e fruitos, 

como são mangas, jacas, carambolas, jambos, marabulanos, gran-

des cidras, e limões; figueiras-da-índia que dão grandes ramos de 

figos; algũas parreiras, e figueiras de Portugal, que dão figos pre-

tos muitos bons, semelhantes a figos rebaldios” (SANTOS, 1999, 

p. 597).

É precisamente neste período, a segunda metade do Século 

XVII, que se assistiu a uma renovada política de disseminação de 

algumas das principais espécies da flora indiana – as plantas da 

canela e do gengibre e as árvores da pimenta, da mangueira e da 

jaqueira, entre muitos outros espécimes vegetais –, pelos vários 

domínios de influência portuguesa, desde as costas do Índico até 

às do Atlântico, como sugerem as sucessivas missivas trocadas 

entre o príncipe-regente, D. Pedro [1648|1683-1706], e o vice-rei 

da Índia, D. Pedro de Almeida [1630|1676-1678|1679]52.

Tornadas públicas as culpas no faustoso cerimonial 

penitencial da Fé, Dellon acabaria por ser condenado à pena 

de degredo e de prisão, por cinco anos, nas galés de Lisboa, em 

Portugal. Terminado o auto e regressado à sua cela, viria a rece-

ber mais algum pão e figos para a ceia, explicando que o dito 

acontecimento impedira a confeção das refeições dos prisionei-

ros para aqueles dias. No dia seguinte, duas horas após ter sido 

52 Missivas trocadas entre o vice-rei e o príncipe regente D. Pedro – Livros das 
Monções, n. 47/49, Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa, v. XII, n. 35-
37, Doc. 17-19, p. 240; Doc. 127, p. 303.
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servida a refeição das 7 horas da manhã, foi reencaminhado para 

uma “casa da cidade, alugada de propósito, para ali serem instru-

ídos por algum tempo”, os que haviam sofrido penas espirituais, 

portanto, um espaço organizado segundo a concepção funcional 

dos Colégios da Fé, destinados à instrução doutrinal dos peniten-

ciados. Porém, embora mencione as dependências, onde durante 

onze dias assistiu às lições de formação catequética, duas vezes 

ao dia, ou à Missa, celebrada quotidianamente, não foi relatada 

a sua alimentação (DELLON, 1866). Em nosso entender, uma vez 

que era autorizado o livre-trânsito na casa da instrução, durante o 

dia mas com recolher obrigatório à noite, é provável que as refei-

ções não fossem já custeadas pelo Santo Ofício mas sim pelos 

próprios penitenciados. O que teria comido nestes dias?  

Tendo sido levado uma última vez à sala das audiências do 

tribunal inquisitorial de Goa, onde recebera das mãos do inqui-

sidor a sentença e proferira o juramento de “guardar um invio-

lavel segredo em todas as cousas” – que anos mais tarde viera a 

quebrar com a publicação das suas memórias –, o médico fran-

cês, na companhia de mais onze colegas de cárcere, foi levado 

novamente para o aljube goês onde permaneceu durante quinze 

dias. Embarcaria em direcção a Lisboa, em 27 de Janeiro de 1676, 

levando consigo, para a longa viagem, algumas provisões ofereci-

das por um frade dominicano que conhecera em Damão53.

A escala seguinte levaria Dellon da exótica Índia para o 

tropical Brasil. O levantamento realizado pelo médico francês 

53 O capitão da embarcação, o mesmo que o levara como padrinho no cortejo do 
auto de 1676, permitira que voltasse a exercer o seu ofício, temporariamente, no 
decurso da viagem, decisão que contrariava a deliberação régia homologada, em 
14 de Agosto de 1671, que impedia de os médicos reconciliados nas judicaturas 
inquisitoriais voltassem a exercer o seu ofício. BGUC, Fundo dos Manuscritos, 
Peculio de Leis, “Ley q̃. Sua Magestade mandou para q̃. os medicos q̃. sahiram 
reconciliados nas Inquisiçoẽs do Santo Officio pera q̃. naõ curẽ neste Reino”, 
1671, 14 de Agosto, Mans. 712, fl.171-172v; C. DELLON. Narração da Inquisição 
de Goa, 1866, p.178-180;l’Inquisition de Goa, 1997, p.48. 
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permite-nos, uma vez mais, não só conhecer a organização mate-

rial do cárcere onde ficou detido por algum tempo como também a 

realidade dos hábitos alimentares mais comuns nesta vasta região 

brasileira para o último quartel de Seiscentos. Vindo a aportar na 

Bahia de Todos os Santos, em São Salvador, o médico francês foi 

levado de imediato ao Palácio do Governador54. 

Durante a estadia no continente americano, entre 20 de 

Maio e 3 de Setembro de 1676, residiu, com relativa liberdade, 

um pouco à semelhança do instituto de correçãogoês, na cadeia 

civil local, a “mais limpa que todas as que até então vira, salvo 

as do santo officio”, em Goa. Além das celas comuns, esta cadeia 

possuía um sobrado, dotado com “muitas celas para presos menos 

culpados, os mais abastados e melhor recomendados”, e de uma 

“capela para missa” aos Domingos e Dias Santos55.

Após uma breve contextualização de algumas cidades fun-

dadas nas terras de Vera Cruz, Dellon procedeu ao levantamento 

das principais características geográficas, naturais e humanas, da 

região da Bahia, no último quartel do Século XVII, do qual resul-

taram curiosos apontamentos sobre a população e seus hábitos 

alimentares. 

Os locais ameríndios foram descritos “não sendo tam-

pouco inteiramente brancos, puxam para o vermelho”, em 

54 Para os capítulos referentes ao Brasil fomos obrigados a seguir a edição de 1996 
uma vez que foram excluídos da publicação de 1866. C. DELLON, Narração da 
Inquisição de Goa, 1866, p. 149, 208-210; l’Inquisition de Goa, 1997, p. 48-50; C. 
DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1996, p. 155.

55 Dispunha de autorização para sair da cadeia no período diurno mas com reco-
lher obrigatório à noite, em tudo semelhante ao funcionamento dos colégios e 
institutos da Doutrina da Fé, estabelecidos pela Inquisição, e cujos regimentos 
normativos permitiam a saída para exercer algum ofício de modo a garantir o 
seu sustento. Aqui esteve a cumprir pena de degredo imposta pelo Tribunal 
do Santo Ofício de Lisboa, poucos anos antes – entre 1657 e 1660 –, o notá-
rio da Inquisição, padre Pedro Lupina Freire, a quem são atribuídas as Noticias 
Reconditas. G. PIERONI, 2000, Os profanadores do Segredo, p. 47; C. DELLON, 
Narração da Inquisição de Goa, 1996, p. 155-156.
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virtude, segundo conta, da forte miscigenação promovida pelos 

portugueses, após terem “tomado mulheres brasileiras”, havendo 

já, em 1676, “mais mestiços do que verdadeiros portugueses”. 

Com o avanço para o interior do vasto Brasil e a inevitável cristia-

nização de algumas tribos, os costumes indígenas acabariam por 

perder expressão, sobretudo nas áreas de influência dos grandes 

centros urbanos. Entre os costumes locais descritos por Dellon 

constava a prática antropofágica de algumas tribos nativas – os 

índios tupinambá? –, pois estes homens eram muito afeiçoados 

“à guerra, que os faz cruéis; quando filham prisioneiros, matam-

-nos e comem-nos” (DELLON, 1996, p. 156-157).

Entre os géneros agrícolas são mencionados o trigo, o arroz 

e o milho, todos eles cultivados em diferentes regiões brasileiras, 

e como sustento predominante dos povos locais, dando desta-

que à “caçava”, a farinha de mandioca, proveniente de “uma raiz 

muito branca que não sendo preparada, mata ou põe em grande 

perigo quem dela coma, mas sendo moída, lavada e seca no forno 

[…] se torna bom sustento56, e tão comum a todos os america-

nos que eles preferem ao arroz, ao milho miúdo e até ao pão”. 

Depois enumerou a “abundância das frutas excelentes em todo o 

Brasil”, muitas delas trazidas do Oriente, como o ananás, banana, 

coco, laranja, limas, limão, melão, uva, entre “muitas outras cujos 

nomes não são conhecidos na Europa”57. E claro está, além do 

tabaco, salientou como uma das grandes culturas agrícolas a cana 

do açúcar, tida já como a riqueza principal do Brasil e explorada 

56 E por isso levadas pelas tripulações para as longas viagens. Dois anos depois, em 
Maio de 1678, abater-se-ia sobre Salvador uma terrível carestia alimentar resul-
tante da greve dos mestres de sumacas, os transportadores da farinha de mandio-
ca entre a cidade e as vilas de Biopeba, Cairu e Camanu. Luiz Geraldo da SILVA, 
A faina, a festa e o rito: uma etnografia histórica sobre as gentes do mar, 2001, p. 
26-27. 

57 Aliás, ainda hoje, em pleno Século XXI, a maioria das frutas brasileiras, tal é a 
sua abundância e variedade, não é conhecida no mundo.
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através dos famosos engenhos açucareiros, assim como as “mui 

belas pastagens”, salutares para a criação de gado58.

A abundância da região havia de facto chamado a atenção 

do médico francês, ao ponto de exclamar que: “O que o Brasil 

tem de particular é que ali ninguém se vê rebaixado a tal extremo 

de miséria que tenha de mendigar o pão”. Os próprios cursos de 

água fluviais são assinalados como abundantes e salutares fontes 

de peixe, maioritariamente presente na alimentação dos povos do 

interior, assim como a caça à baleia, concretizada entre os finais 

de Junho e Setembro, proporcionava o alimento, e a iluminação, 

aos povos mais carenciados da costa. Contou ainda que mui-

tos dos índios e escravos recorriam igualmente ao consumo de 

alguns crustáceos, sobretudo caranguejos, pela sua abundância e 

pela facilidade de captura59.

Ao despedir-se das abastadas e abundantes brasilei-

ras, Dellon deixou-nos um interessante apontamento histórico, 

quando afirmou que uma das virtudes deste abastado entreposto 

comercial, povoado de muitos mercadores de muitas partes do 

mundo, fora “a recusa que os habitantes fizeram de acolherem a 

Inquisição, que ainda não pôde ser ali admitida, apesar das mui-

tas diligências que os senhores oficiais do Santo Ofício com tal 

fito têm feito” (DELLON, 1996, p. 158).

58 Na Baia eram ainda exploradas as madeiras exóticas para o fabrico de mobiliário 
(angelim, canduru, jacarandá ou vinhático), para a construção civil (ajetaipebá, 
louro, massarandubá, pau-roxo ou putumuju), e ainda para a construção naval 
(cedro, jetaí amarelo, pau-de-arco, pau-de-jangada, pau-roxo, sapucaia ou sucu-
pira merim). I. D. BRAGA, A Herança das Américas. Trópicos das Cores e dos 
Sabores, 2007, p. 22; C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1996, p. 157.

59 Sobre a continuidade dos hábitos e a influência dos produtos alimentares bra-
sileiros na gastronomia portuguesa vide os artigos de I. D. BRAGA, A América 
à mesa do rei, A Mesa dos Reis de Portugal, p. 336-349; I. D. BRAGA, Comer e 
beber no Recôncavo baiano: permanências e inovações, 2009, p. 223-236; L. G. da 
SILVA, A faina, a festa e o rito: uma etnografia histórica sobre as gentes do mar, 
p. 92-93; C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1996, p. 157-158.
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Durante a jornada transatlântica, as refeições foram com-

postas essencialmente de conservas de carne, água, e certamente 

algum vinho e frutas, precedidas em terra do consumo de água 

com açúcar e frutos secos, uma dieta considerada menos rica mas 

mais terapêutica do que a que fizera para a viagem entre Goa e 

São Salvador. Vejamos o testemunho pessoal do médico francês: 

“Conquanto a nossa gente não andasse tão bem alimentada como 

ao vir de Goa, comendo agora só caçava e umas carnes salgadas e 

fumadas, e bebendo apenas água, foram poucos os enfermos que 

tivemos, e falecidas só houve três ou quatro pessoas60; cuido que 

o muito uso de açúcar que todos misturavam na água, a caçava e 

abundância de frutas secas que tomáramos antes de partir da Baía 

muito contribuíram para nos livrar da cruel maleita chamada 

escorbuto, fortificando o calor natural, cuja debilitação, a bem 

dizer, é a única causa desse mal” (DELLON, 1996, p. 161-162).

Após uma breve passagem pelo arquipélago dos Açores, 

“onde os portugueses se estabelecerem desde há muito e de onde 

tiram a maior parte do trigo que em Portugal se consome”, Dellon 

desembarcou em Lisboa no dia 16 de Dezembro de 1676, vindo a 

apresentar-se na judicatura distrital da Inquisição de Lisboa, no 

Paço Estaus, ao Rossio, nesse mesmo dia ou no seguinte. Perante 

a confirmação da pena estipulada pela judicatura goesa, foi enca-

minhado para a cadeia da Galé, junto ao rio Tejo, o cárcere que 

deveria servir de sua morada coagida nos próximos cinco anos. 

De acordo com o regulamento da Coroa, esta cadeia albergava, 

além dos criminosos do foro comum, os penitenciados pelo Santo 

Ofício, incumbidos de trabalhos forçados nos estaleiros do arse-

nal de Lisboa, localizados a cerca de meia légua daquela61.

60 Número bastante inferior face às mortes registadas durante a viagem da Índia ao 
Brasil: cerca de 30.

61 Os condenados da Galé estavam obrigados a transportar madeira, mercadorias e 
víveres de e para os navios, desfiar estopas, acarretar pedras e areias utilizadas 
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Como seria de esperar a cadeia da Galé não reunia, obvia-

mente, as melhores condições de habitabilidade e higiene, apro-

ximando-se, muito provavelmente, ao edifício do aljube goês. 

Além de um pequeno oratório, o edifício era composto por duas 

grandes dependências, organizadas em dois pisos, destinadas ao 

acolhimento dos seus presos, que recorriam as esteiras, colocadas 

sobre tarimbas, como camas  (DELLON, 1866, p. 212).

Usufruindo de duas horas para tomar o almoço, entre as 

11:00 e as 13:00 horas – muito provavelmente nos mesmos esta-

leiros –, os condenados recebiam da Coroa, diariamente, um arrá-

tel [459 gramas] e meio de biscoito, “duro e negro”, e seis arráteis 

de carne salgada, e, uma vez por mês, um alqueire de ervilhas, 

lentilhas ou favas, alimentos que muitas das vezes eram utiliza-

dos como moeda de troca para obter outros víveres, como o vinho 

por exemplo62. 

Alcançando a redução da sua pena graças à intervenção 

do seu compatriota, o médico da rainha D. Francisca Isabel de 

Sabóia [1646-1683], Dellon terminaria o longo cativeiro, iniciado 

em Goa e concluído em Lisboa, com uma breve estadia em São 

Salvador, no dia 1 de Junho de 1677, vindo a partir para Bayonne 

a 30 de Junho, onde chegou em 16 de Agosto seguinte63. 

Numa completa visão narrativa, Charles Dellon, apesar do 

sabor amargo de muitas das refeições tomadas, acabaria por nos 

legar um precioso e assaz curioso registo documental sobre as 

nos lastros e os para os navios no arsenal. C. DELLON, Narração da Inquisição 
de Goa, 1866, p. 210-212,214.

62 Já nos inícios do Século XVIII, o diácono José Pereira Cavalo, igualmente detido 
na cadeia da Galé, queixara-se que os víveres distribuídos eram secos e salga-
dos. C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 1866, p.212-213; F.SANTANA, 
Aspectos da alimentação setecentista em processos inquisitoriais, v. I, p. 450.

63 Aquele era igualmente médico da condessa de Figueiró, sobrinha do inquisidor-
-geral, D. Veríssimo de Lencastre. C. DELLON, Narração da Inquisição de Goa, 
1866, p. 214-219; l’Inquisition de Goa, 1997, p. 48.
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experiências vividas in loco nos mais variados estabelecimentos 

carcerários64. Vertida para sucessivos idiomas e alvo de sucessi-

vas edições, logo a partir de 1687, a sua obra, de literatura de 

viagem, constitui hoje um importante repositório sobre os múl-

tiplos regimes alimentares fixados nas mais longínquas paragens 

de influência portuguesa para as últimas décadas de Seiscentos. 

Mas a importância dos relatos pessoais do médico fran-

cês não se esgotam nas atentas descrições dos hábitos e práticas 

alimentares proporcionados a todos aqueles que iriam conhecer 

o cativeiro nos cárceres Inquisição portuguesa, e através desta 

mesma instituição, as outras prisões estatais e eclesiásticas. Da 

buliçosa Goa à grandiosa Lisboa, passando ainda pela exótica 

Bahia, é então possível proceder ao levantamento das normas 

e horários na distribuição das refeições, identificar doenças e 

maleitas fatais, ou simplesmente conhecer a organização e fun-

cionamento dos espaços carcerários. 

A realidade vivida nos cárceres do tribunal distrital do 

Santo Ofício de Goa, enquanto decorreu o seu processo inquisi-

torial, entre Janeiro de 1674 e Janeiro de 1676 – afinal de contas 

tão próxima de tantas outras quanto à organização material e às 

más condições de higiene e salubridade –, é, pois, reveladora de 

uma alimentação pouco variada, pobre, monótona e deficitária, 

bastante próxima à das classes mais desfavorecidas. Porém, as 

refeições eram servidas de acordo com o estatuto social de cada 

um dos detidos, cabendo aos mais ricos custear as suas próprias 

rações e ficando os mais pobres à mercê da gentileza e disponibi-

lidade financeira da própria instituição. 

Além do mais, importa salientar que ainda que o regime 

alimentar praticado nos cárceres inquisitoriais fosse equilibrado, 

64 Neste preciso momento decorre um estudo nosso dedicado aos bens consumidos 
no cárcere da Inquisição de Coimbra, cujos resultados esperamos apresentar para 
breve.



COLÓQUIO BARROCO IV358

somente entre as classes mais abastadas, a violência física psico-

lógica exercida sobre os réus detidos dificilmente lhes permitiria 

granjear uma nutrição estável e equilibrada. 

Bem mais abundantes, suculentos e salutares seriam os 

banquetes oferecidos pelos inquisidores às diversas entidades 

convocadas para a assistirem à celebração dos autos penitenciais 

da fé, registos documentais que servem, por antonomásia e de 

contraponto a tudo o que foi explorado, e que, por vezes, nos 

permite examinar o elaborado receituário alimentar das classes 

abastadas no período estudado. 

Infelizmente, Dellon não presenciou ou não se informou 

acerca dos banquetes oferecidos pelos inquisidores às autorida-

des religiosas e civis presentes nos autos da fé. Cerca de três déca-

das antes, no auto realizado em Lisboa em 1646, os inquisidores 

“ordenarom la adquisición de confitados y pasta de fruta y otros 

dulces, que se prepararon en espácios conventuales no especifi-

cados” (BRAGA; CASTRO, 2014, p. 442-443), destinados a ado-

çar a boca aos convidados que assistiam à arrepiante cerimónia 

penitencial pública65.

65 Além das inúmeras referências feitas aos festins oferecidas pelo inquisidor-geral 
do Santo Ofício às autoridades, civis e eclesiásticas, e no caso lisboeta até do pró-
prio Monarca e a Família Real, após as longas sessões de publicação das culpas 
e sentenças proferidas, possuímos um registo interessante que nos ajuda a com-
preender de que forma os ministros, oficiais e outras autoridades aguentavam 
tantas horas na assistência dos autos penitenciais. Pelo menos esta seria a reali-
dade para o tribunal granadino: “Llegada la ora de comer por ser auto de tantos 
penitenciados, tenían aderezado dentro de las casas del Consistorio, aparadores 
y mesas y lo necesario, y uno de los Señores Ynquisidores con quatro Oydores 
yban a comer y acabado, volvian a sentarse al cadahalso y luego yban otro con 
otros tantos e haçia lo mesmo y ansi por esta orden se dibidieron entre los tres 
inquisidores hasta que obo acabado de comer toda la Audiencia, por menera que 
siempre el cadahalso quedo con dos inquisidores y audiencia en forma; e las 
culpas de cada uno se començaron a relatar en la forma siguiente”. J. M. GARCIA 
FUENTES, La Inquisición en Granada en siglo XVI. Fuentes para su estudio, p. 
423.
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O BARROQUISMO NA SIMBOLOGIA DOS 
ELEMENTOS DA NATUREZA: AR, FOGO, 

ÁGUA E TERRA, EM LOS PERROS 
DEL PARAÍSO, DE ABEL POSSE

Regina Simon da Silva1

INTRODUÇÃO

O romance Los perros del Paraíso situa seu enredo em um 

período histórico que compreende os anos de 1461 a 1500 

– de fins da Idade Média, ao ano em que Cristóvão Colombo é 

detido por Francisco de Bobadilla e deportado à Espanha – por-

tanto, um tempo histórico do passado. Porém, o que o leitor ame-

ricano tem de ler nesse romance não é o passado que ele encerra 

e sim a raiz do seu presente.

Isso quer dizer que o autor ao se referir a um tempo 

histórico do passado o faz à luz do seu tempo. Abel Posse ao 

“romancear” o descobrimento da América nos aproxima daquele 

episódio sem que nos afastemos ou nos esqueçamos do tempo 

real em que nos encontramos.

O ano de 1492 é uma data que representa não só a “desco-

berta da América como também a “re-descoberta” da Europa. O 

feito de Colombo desestruturou as convenções formadas sobre o 

mundo, tanto no campo científico, como no religioso e no social. 

1 Professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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Uma nova ordem foi gerada. Esta data marca o instante em que se 

põem frente a frente dois mundos que se ignoravam e que a partir 

de então passariam a “conviver” em um mesmo tempo e espaço. 

Para o mundo ocidental os acontecimentos históricos anteriores 

a este episódio ocorriam entre povos europeus, culturas conheci-

das e reveladas, portanto, conceitos pré-estabelecidos. A neces-

sidade de uma nova interpretação surgiu com Colombo. Nesse 

momento, segundo Dussel, entramos na Modernidade, já que em 

sua opinião: 

[…] el fenómeno que lanzó a Europa a auto-interpre-
tarse de manera completamente nueva fue, exacta-
mente, la expansión que se produjo en 1492, donde 
un ‘Nuevo Mundo’ –para Europa fue ‘Nuevo’– vino 
a cambiar cotidiana y geopoliticamente la vida y el 
pensamiento de todos los europeos –y, por supuesto, 
la vida y el pensamiento de todos los pueblos ‘impac-
tados’ en la ‘periferia’ por tal evento–. Europa, sin 
notarlo casi, se transformó en el ‘centro’ de la recién 
nacida empíricamente Historia Mundial. […] pienso 
que este ‘hecho’, el 1492 inicia exactamente esta 
‘centralidad’ europea y es el fundamento de lo que 
hoy se denomina ‘Modernidad’ (DUSSEL, 1992, p. 
20, grifos do autor). 

Esta perspectiva pode ser identificada no romance de 

Posse, que estende o tempo do relato da narrativa à contempora-

neidade da escrita da obra, ou seja, ao Século XX, promovendo 

uma continuidade do processo histórico, onde se desenvolve 

o paradoxo do mundo moderno descrito por Berman como “a 

união da desunião” (BERMAN, 1993, p. 67). Assim, os conflitos 

de ontem se repetem no presente “globalizado” que integra e que 

exclui. 

Em Los perros del Paraíso, o narrador heterodiegético, 

desenvolve a ficção de forma fragmentada, representando o rede-

moinho em que o homem moderno está inserido, como também 



COLÓQUIO BARROCO IV 367

a memória destruída do povo indígena, incumbindo o leitor da 

reconstrução da narrativa. Os jogos anacrônicos, tão frequen-

tes na obra, dificultam a sua compreensão. O narrador elimina 

os elementos tradicionais de coesão do texto, mas as datas dos 

acontecimentos – históricos ou não – e as descrições do narrador 

direcionam o leitor para frente (prolepse) ou para trás (analepse). 

Assim, identificamos três momentos e espaços diferentes ante-

riores ao descobrimento: a Espanha e a adolescência de Isabel 

e Fernando; a Itália e a adolescência de Cristóvão Colombo; a 

América e o encontro hipotético dos líderes das civilizações asteca 

e inca. São três relatos que se desenvolvem simultaneamente, 

sem que um tenha conhecimento da existência do outro (exceto o 

narrador e os leitores), mas que se unirão em um momento único 

da História: o Descobrimento. O elo de união entre esses três fios 

narrativos é proporcionado por Colombo, personagem ambíguo 

tanto para a história como na ficção. 

Segundo palavras de Posse, quando ele teve de enfrentar 

tudo isso, ele se deu conta de que a linguagem que melhor estaria 

à altura de tal incumbência era uma linguagem muito fantasiosa 

e poética, às vezes contraditória com o uso conceitual. Ou seja, o 

barroco, em Los perros del paraíso, reside no estilo adotado pelo 

autor, na linguagem empregada, que funciona como um instru-

mento hermenêutico para compreender a realidade americana. 

Buscaremos, portanto, analisar a linguagem fantasiosa 

adotada por Posse para desvendar a simbologia dos elementos da 

natureza: ar, fogo, água e terra. 

Estrutura quaternária: ar, fogo, água e terra

Los perros del Paraíso apresenta uma primeira grande 

divisão quaternária. Para a aritmética esta palavra significa a 

progressão dos quatro primeiros números: 1, 2, 3, 4. Somando 

esses números obtemos a Década, “símbolo da perfeição e chave 
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do universo” (CHEVALIER, 1998, p. 758). Incita a que se pense 

no número quatro2, que por sua vez também traz consigo uma 

significação simbólica: os quatro braços da cruz, que, ao lado 

da Bíblia, são os expoentes do Cristianismo – doutrina implan-

tada pelo Império Espanhol nas terras conquistadas –. A relação 

do número quatro com a cruz faz dele “um símbolo incompa-

rável de plenitude, de universalidade, um símbolo totalizador” 

(CHEVALIER, 1998, p. 759), reforçando os planos de construção – 

por parte dos Reis Católicos – de um mundo unitário, subjugado 

a uma única crença. 

Em Posse, também observamos a totalização do tempo e 

do espaço, já que o autor descreve o passado sem se afastar do 

presente, ou seja, a compreensão de nossa realidade passa pelo 

conhecimento de nossas raízes – daí a importância de se conser-

var a memória –. Sua obra totaliza – de forma ao mesmo tempo 

integradora e caleidoscópica – a modernidade, onde “os distintos 

tempos e os distintos espaços se combinam em um agora e um 

aqui que está em todas as partes e sucede a qualquer hora” (PAZ, 

1976, p. 137). Como forma de demonstrar essa contradição da 

modernidade, que totaliza e ao mesmo tempo desintegra, Posse 

divide a sua ficção em quatro partes bem delimitadas, represen-

tando os quatro elementos da natureza, deixando que o leitor se 

encarregue de fazer a união, um jogo de memória. 

2 O número quatro tem uma série de representações: o cruzamento de um meri-
diano e de um paralelo divide a terra em quatro partes, existem quatro pontos 
cardeais, quatro ventos, quatro pilares do Universo, quatro fases da lua, quatro 
estações, quatro elementos, quatro humores, quatro rios do Paraíso, quatro letras 
no nome de Deus (YHVH) e no do primeiro homem (Adão), quatro braços da 
cruz, quatro Evangelistas (CHEVALIER, 1998, p. 759). Em Los perros del Paraíso, 
Seymour Menton também identificou uma série de repetições com o número qua-
tro: “‘Desde los cuatro extremos del mundo civilizado’ (36); ‘durante los cuatro 
años de guerra civil’ (93); durante la visita de Colón a Beatriz de Bobadilla en las 
Islas Canarias, ‘eran deliciosas las cuatro jóvenes que atendían’ (130), y lo bañan 
‘las cuatro ciervas’ (138); los cuatro curas subversivos: ‘Buil, Valverde, Colangelo 
y Pane’ (191); cuatro superhombres de los Reyes Católicos: ‘Gonzalo de Córdoba, 
el chancherro Pizarro, el amoral genovés, el aventurero Cortés’ (110); etc.” (1993, 
p. 124).
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Para os adeptos da via mística o número dos elementos 

significa o número de portas a ser transposto. Cada uma dessas 

portas está associada a um dos quatro elementos na seguinte 

ordem de progressão: ar, fogo, água, terra (CHEVALIER, 1998, p. 

561). Coincidentemente esta também é a ordem disposta em Los 
perros del Paraíso e em cada uma dessas partes – ou portas – 

histórias simultâneas são narradas, progressivamente, até a sua 

transposição para a próxima parte – ou porta –.

Discorreremos sobre cada uma dessas partes na sequência 

em que estas se apresentam. 

A) O elemento ar simbolicamente está associado ao vento, ao 
sopro – Deus soprou no rosto do primeiro homem o espí-
rito da vida –; representa o mundo em expansão. É um ele-
mento ativo, masculino (CHEVALIER, 1998, p. 68). 

Nesta primeira parte, antes mesmo de começar o capítulo 

propriamente dito, nos certificamos da força motriz que dá vida à 

obra: o livro começa e termina com a palavra “Paraíso Terrestre”. 

A presença de cinco epígrafes, tanto históricas  – “Aquí es el 

Paraíso Terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por volun-

tad divina” (carta del Almirante a los Reyes Católicos) –, como fic-

tícias – “¡se le envió a que fuera por oro y demonios, y él que nos 

viene con plumas de ángeles!” – (Fernando de Aragón) (POSSE, 

1987, p. 8)3, dão a tônica do texto. História e ficção se misturam 

e dialogam com diversos intertextos, quase sempre anacrônicos. 

Como exemplo desse anacronismo podemos citar o momento em 

que o narrador descreve o comportamento autoritário de Isabel 

(ainda não havia se tornado rainha) e sem nenhum esclareci-

mento prévio dá aos leitores uma informação correspondente ao 

ano de 1940:

3 Los perros del Paraíso (POSSE, 1987, p. 8). A partir de agora todas as referências 
do corpus serão feitas no corpo do trabalho indicadas pelas letras PP e a página 
correspondente.
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Penumbra. Un amanuense triste frente al libro de 
audiencias. Aparentemente nadie. Pero en el rincón 
del eterno retorno de lo mismo, casi invisibles, el 
general Quipo de Llano con altas botas muy lustra-
das y planchadísimos breeches preside la comitiva 
de académicos y magistrados (¿Días Plaja? ¿El doc-
tor Derisi? ¿Battistesa? ¿D’Ors?). Le pedirán al Rey 
patrocinio y fondos para el Congreso de Cultura 
Hispánica de 1940 (PP, p. 17).

Também é anacrônico o encontro entre Colombo e Nietzche 

– representado no romance pelo personagem Ulrico Nietz, sol-

dado mercenário alemão que cuida do ferimento de Cristóvão, 

resultado da surra que seu cunhado Santiago Bavarello e seus 

primos lhe deram –. Ulrico chega ao Vico de l’Olivella foragido 

da Alemanha por haver revelado seus pensamentos:

En la odiosa Berna de los relojeros había osado decir 
que ‘el hombre es una cosa que debe ser superada’ 
Amaneció brutalmente golpeado. Desde entonces 
ocultaba celosamente un terrible secreto que sólo 
podía revelar a los fundadores de un Imperio (PP, 
p. 23).

Neste discurso identificamos o elo que o unirá a Colombo, 

possibilitando que ambos se reencontrem na grande viagem rumo 

a América: o seu segredo só poderia ser revelado aos fundadores 

de um Império.

No esquema cronológico que antecede cada parte e pre-

tende dar caráter verossímil aos fatos ao resumir os pontos mais 

representativos de cada capítulo, já é possível identificar os três 

fios narrativos que se desenrolarão ao longo da narrativa. 

O narrador descreve uma Europa em crise, decadente e 

sem esperança. A Espanha amarga anos sob o domínio árabe e vê 

fracassar as tentativas da Igreja Católica de uma reconquista do 

território. O homem sente-se aprisionado dentro de um espaço 
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que já não comporta as novas aspirações; deseja expandir, cons-

truir um Novo Mundo. O narrador comenta ironicamente que “las 

multinacionales se asfixiaban reducidas a un comercio entre bur-

gos” (PP, p. 13). Essa insatisfação generalizada levava o homem a 

cobiçar um mundo perfeito, uma vez que o Ocidente, “vieja Ave 

Fenix, juntaba leña de cinamomo para la hoguera de su último 

renacimiento. Necesitaba ángeles y superhombres. Nacía, con 

fuerza irresistible, la secta de los buscadores del Paraíso” (PP, p. 

13). Faltavam, para a concretização desses anseios, homens de 

coragem, conhecimento científico, reis com força política, tudo o 

que a Espanha do momento era incapaz de oferecer.

Gradativamente o narrador vai elaborando esses itens. O 

destino do homem que abriria as portas para a expansão espa-

nhola estava traçado desde a sua infância. O mar confidenciava 

um presságio a Colombo em um momento de pura contempla-

ção e poesia: “El mar no decía Coo-lom-bó. No. Decía claro (en 

español): ‘Cooo-lón’. El ‘lón’, de una forma seca y rápida, diríase 

autoritaria. O como quien pronuncia la última palabra amenazado 

de estornudo” (PP, p. 20), revelando que o destino de Colombo 

estava vinculado à Espanha, ele era o “eleito” para realizar essa 

parte da história “posseana”. O conhecimento necessário nosso 

protagonista conquistará de várias fontes, mas a paixão e a nostal-

gia do Paraíso lhe foram incutidas ainda na infância, na paróquia 

onde o até então Cristoforo recebia sua pouca educação:

[…] fue el cura Frisón el que contagió a Cristoforo la 
pasión, pena y nostalgia del Paraíso. Un viernes llu-
vioso (pleno invierno) después de un almuerzo con 
una botella entera de Lacrima Christi, el cura, ante 
los asombrados niños, comenzó a describir playas 
de arena blanquísima, palmeras que rumoreaban 
con la suave brisa, sol de mediodía en cielo azul de 
porcelana, leche de cocos y frutas de desconocido 
dulzor, cuerpos desnudos en agua clara y salina, 
músicas suaves. Pajaritos de colores. Trinos. Fieras 



COLÓQUIO BARROCO IV372

tranquilas. El colibrí libando en la rosa. El mundo 
de los ángeles, seres perfectos, sin tiempo. ‘¡Eso es el 
Paraíso! ¡Y de allí hemos sido expulsados por Adán 
y por los judíos! ¡Ahora mejor morir, mejor ser aban-
donados por esta sucia y triste carne y estos días! ¡Lo 
mejor, muchachos, el Paraíso! ¡Es lo único que vale 
la pena! (PP, p. 26).

A geografia da cidade de Gênova protegia seus moradores 

da cultura humanista que crescia na Itália, deixando-os em uma 

total ignorância, livres de “michelángelos y dantes […] de aquel 

tiempo de mutaciones profundas” (PP, p. 25).

Simultaneamente à narrativa da adolescência de Colombo, 

o narrador também descreve a formação dos futuros reis da 

Espanha, alternando as entradas em cena. Isabel, uma adoles-

cente impetuosa e ambiciosa, consegue a legitimidade do trono da 

Espanha em uma batalha entre “feras”; monta e domina um leão 

que protegia o leito do Rei Enrique IV, cuja impotência consegue 

provar, o que impossibilitaria que Juana, la Beltraneja, fosse sua 

filha, logo, sua herdeira, declarando-se, portanto, a futura her-

deira do trono: “la batalla entre la ilegal legitimidad y la ambición 

quedaba declarada” (PP, p. 19). 

O erotismo na obra aparece explícito e impulsiona Isabel 

a conquistar seu primo Fernando, com quem acaba mantendo 

relações sexuais antes do casamento, embora estivesse proibida 

de vê-lo – “para los poderes establecidos, resultaba bien claro 

que la unión de aquellas fuerzas, compelidas por una cósmica 

eroticidad, tendría por resultante una mutación política, econó-

mica y social sin precedentes” (PP, p. 51) – a adolescente queima 

de desejo, “ni el viento frío de septiembre,  que ya soplaba, la 

calmaba” (PP, p. 45). Aconselhada pela mãe que lhe diz “mata 

como puedas la fiera del deseo. El deseo es la esencia del Mal” 

(PP, p. 46), Isabel compreendeu que poderia transformar aquela 

compulsão sexual em algo mais produtivo, mais vantajoso, e 
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“freudianamente buscó una ideología para encauzar tanto deseo, 

una superestructura adecuada” (PP, p. 47). Nasce a congregação 

dos partidários fiéis aos reis sob o signo da SS. Não podendo mais 

se opor à união dos adolescentes, estes se casam, vivem momen-

tos fortes de erotismo, sadismo e luxúria, para finalmente o nar-

rador introduzir o primeiro diálogo entre o casal:

– ¡Acabar con esa pecaminosa felicidad de los moros en sus 
territorios de Al-Andalus!

1. ¡Un Imperio, un pueblo, un conductor!

2. ¿Y el terror? ¿Cómo conseguir alguna unidad sin terror?

3. ¿y el dinero?

4. Lo tienen los judíos. Si ellos lo prestan, ¿por qué no quitar-
les el capital en nombre de la religión verdadera? ¿Un judío 
sin sufrimiento se vulgariza como  cualquier cristiano […]?

5. ¡Todo por hacer! ¡El mundo, la vida! ¡Hay que conquistar 
Francia, Portugal, Italia, Flandes! ¡Despedazar a los moros! 
¡Los mares! ¡Los mares! 

6. ¡Y el Santo Sepulcro!

– No lo olvidaremos (PP, p. 56).

A linguagem, rica em detalhes, muito humor, ironia e crí-

tica, engendra os quesitos necessários para a realização da expan-

são que o elemento ar sugere. A virilidade do elemento ar, ao 

contrário do que se imagina, é representada em Los perros del 
Paraíso pela figura feminina de Isabel, que, seduzida pelo poder, 

acaba dominando Fernando.

Enquanto o Ocidente se preparava para a grande con-

quista, do outro lado do Atlântico uma outra história se desen-

volve paralela às narradas anteriormente.
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Ao falar das civilizações ameríndias a criatividade do 

autor surpreende o leitor ao promover um encontro entre as civi-

lizações asteca e inca para resolverem o problema da morte do 

sol, na cerimônia do Fogo Novo, assim explicada por Vaillant: 

“La ceremonia del Fuego Nuevo se simbolizaba por la extinción 

del fuego del altar antiguo, que había ardido continuamente 

durante cincuenta y dos años y encendido otro nuevo, en prueba 

de la nueva concesión de vida” (VAILLANT, 1973, p. 166). A cada 

cinquenta e dois anos se fechava o ciclo da história, ou seja, o 

Fogo Novo simbolizava o fim da história. Para se assegurarem de 

que um novo ciclo se iniciasse, neste dia se realizavam sacrifícios 

em homenagem ao deus sol e o chefe inca foi convidado para a 

festa. O narrador traça perfis diferentes entre as culturas, o que 

dificulta as negociações entre elas.

O chefe asteca, o tecuhtli, deseja convencer o represen-

tante inca Huamán a invadir as terras geladas e fazer prisioneiros 

“veinte o treinta mil de aquellos brutos pálidos para inaugurar, 

en el año azteca 219, el tiemplo de Huitzilipochtli y conjurar el 

drama de la anemia solar” (PP, p. 33). Na ficção “posseana” os 

incas possuíam as técnicas para se chegar à Europa; conheciam 

“el secreto de los ríos que corren en el mar” (PP, p. 34); domina-

vam a difícil ciência de voar em balões. Segundo Huamán “uno 

de nuestros globos llegó a Düsselfort” (PP, p. 35). Mas o leitor 

logo percebe a inviabilidade do projeto, pois quando o narrador 

descreve essas civilizações as põe em lados opostos, declarando 

sua opinião sobre elas: “Estos aztecas tenían aperturas a la gracia, 

a la inexactitud. Toleraban el comercio libre y la lírica. El Incario, 

en cambio, era geométrico, estadístico, racional, bidimencional, 

simétrico. Socialista, en suma” (PP, p. 33). Logo, também o tecuhtli 
se conscientiza de que seria impossível convencer Huamán e seu 

povo, eles “no se comprometerían en una aventura imperial hacia 

las tierras frías” (PP, p. 35); as negociações fracassaram.
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O narrador finaliza esse encontro com uma imagem 

solene. Em sua narrativa os chefes indígenas realizam o último 

banquete no Palácio Imperial. Esse episódio estaria registrado 

no Codex Vaticanus C. O narrador antecipa o futuro e lamenta 

que essa memória tenha sido destruída pelos espanhóis: 

“Ceremoniosamente se encaminaron hacia el banquete en el 

Palacio Imperial. Ingresaron en ese panteón de luz y calor que es 

el Codex Vaticanus C, tercera parte, perdida para siempre en la 

quemazón de documentos aztecas ordenada por el atroz obispo 

Zumárraga” (PP, p. 35).

De forma humorística,  antropofágica e trágica, o tecuhtli 
tenta, sem sucesso, convencer Huamán de que a única forma de 

evitar uma conquista é conquistando: “Señor, ¡mejor será que los 

almorcemos antes que los blanquiñosos nos cenen […]!” (PP, p. 

35).

O narrador decifra o Codex enquanto os chefes indígenas 

“a punta de sandalia avanzaban por el papel delicadamente pin-

tado del Codex Vaticanus C” (PP, p. 57). Era a descrição do último 

banquete, uma festa que terminaria com o sacrifício de escravos. 

Neste momento temos acesso ao fluxo de consciência de Huamán 

“¿Por qué esclavos? ¿Por qué no todos trabajadores del Imperio, 

como en el Incario?” (PP, p. 57), e se evidencia a diferença entre 

as duas culturas.

Antes de transpor a porta, o narrador faz mais uma refe-

rência ao fogo, que na mão do homem é metáfora da destruição, 

consome a história e tudo o que poderia representar de luz para 

o conhecimento da evolução do mundo: “Son harto extrañas las 

imágenes que aparecían en el rollo Vaticanus C quemado por el 

atroz cura Zumárraga” (él y el Obispo Landa equivalen a todas las 

pérfidas llamas que abrasaron la Biblioteca de Alexandría) (PP, p. 

59).
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B) O elemento fogo por sua característica está sempre rela-
cionado à cor vermelha e a alta temperatura. Simboliza o 
amor – seu lado positivo –, mas também a cólera – seu lado 
negativo –. O fogo que destrói e consome favorece o res-
surgimento da vida (técnica utilizada por agricultores para 
adubar a terra), revertendo o aspecto negativo da destrui-
ção. A dualidade na representação do fogo, onde tudo tem 
seu oposto, pode ser identificada em outros elementos: os 
raios do sol – celeste, positivo –; o fogo do inferno – terres-
tre, negativo –; os círios em funerais representam a morte 
– negativo –, mas a luz que emana representa a outra vida 
– positivo –. Ainda que exista vida no elemento fogo o seu 
aspecto negativo sobressai, se manifesta com maior inten-
sidade: “obscurece e sufoca, por causa da fumaça; queima, 
devora e destrói: o fogo das paixões, do castigo e da guerra” 
(CHEVALIER, 1998, p. 443), o “domínio do fogo é igual-
mente uma função diabólica” (CHEVALIER, 1998, p. 441, 
grifos do autor).

Esta parte ou porta representada pelo elemento fogo cobre 

o período de 1476 a 1488. Aqui se consolidarão os elementos for-

jados para a expansão. Cada história seguirá o seu curso conforme 

a busca empreendida pelos personagens no intuito de atingirem 

seus objetivos. O narrador seguirá a mesma técnica até a finali-

zação da obra: saltos anacrônicos, metaficção, intertextualidade, 

humor, crítica e ironia, parodiando a história.

Em Los perros del Paraíso o fogo ganha representação 

na sua polaridade negativa, representando o período negro da 

Espanha da época, por isso o fogo destruidor: a guerra civil, a 

Inquisição. Os presságios aparecem sempre com um sinal de 

fogo, como mau agouro. No entanto não podemos deixar de pen-

sar que a ciência ganha espaço, o antropocentrismo divulgado 

pelo humanismo leva o homem a acreditar em si mesmo, a traçar 

o seu destino livre da intervenção da Igreja, e isso significa cres-

cimento, expansão. Passaremos a observar essas considerações 
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dentro da obra, seguindo a trajetória de nossos personagens na 

transposição para esta segunda parte.

Seguindo seu destino, o Colombo de Posse já se encontra 

na Espanha com o nome de Cristóbal, conforme havia anunciado 

o mar. O protagonista pensa na melhor forma de aproximar-se 

do poder – os Reis Católicos – e revelar seu segredo, mas por 

enquanto é apenas uma figura ridícula que sofre com a zombaria 

alheia “se burlaron desde varias mesas. Le tiraron algún hueso, ya 

roído por los perros naturalmente” (PP, p. 64).

Dialogando com a História, o Colombo de Posse também 

passa por Portugal antes de chegar à Espanha. O narrador faz um 

retrato de Colombo através da retrospectiva dos últimos vinte 

anos de sua vida. Sentado em uma mesa de taberna, Colombo 

passa por uma crise existencial, se questiona sobre a vida e 

recorda melancolicamente seu passado: 

Sobreboló su largo ventenio de navegante y náu-
frago, de cartógrafo improvisado y de marido por 
interés […]. Y recordó con melancolía su perdida 
posibilidad de orden y felicidad, su matrimonio con 
Felipa Moñiz Perestrello, en una Lisboa que para 
siempre quedaría atrás (PP, p. 71-73).

O narrador revela alguns dos métodos utilizados pelo per-

sonagem Colombo para conseguir as informações que tanto dese-

java. Descobrimos que nosso protagonista explorava as mulheres, 

“largos años juntando datos. Buscando signos entre las medias 

palabras. Robando mapas apolillados en los cajones de la cómoda 

cuando las seducidas viudas de infaustos navegantes se dormían 

fatigadas de saciamiento y culpa” (PP, p. 71); torturava indefesos, 

“abofeteó al náufrago que agonizaba en la playa de Madeira” (PP, 

p. 71); e também “torturó a un vikingo que tuvo que explicarle 

con sus dos docenas de palabras latinas cómo era la costa de esa 
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Vinland donde hasta había llegado el obispo Gnuppron en misión 

pastoral” (PP, p. 72).

Sua esposa Felipa tampouco foi poupada. Conhecemos 

um Colombo com requintes de sadismo em suas núpcias, mas 

nem esse momento de erotismo o afasta de seu destino, de sua 

obsessão: 

En ese mismo cajón, al fondo, a la derecha, encon-
tró la famosa carta secreta del geógrafo y cosmó-
logo florentino Paolo Toscanelli, dirigida al finado 
Perestello con un claro croquís sobre las Antillas y el 
Cipango, no muy lejos de la costa portuguesa. […] Se 
trataba de un hecho decisivo en su destino: ignaro 
de aquella erótica geografía, que le pareció fantás-
tica, creyó haber descubierto el mapa del Paraíso ter-
renal (PP, p. 77-78).

Ao mesmo tempo em que crescia a sua convicção na exis-

tência de um Paraíso Terrestre advinda de sua formação reli-

giosa, de suas novas descobertas e de leituras populares que o 

influenciavam, principalmente o livro do cardeal Pedro d’Ailly 

Imago Mundi, lido repetidas vezes, Colombo chega a algumas 

conclusões: 

1º) de que podía retornar al Paraíso Terrenal, que como ano-
taba el Cardenal: ‘Hay en él una fuente que riega el Jardín 
de las Delicias y que se divide en cuatro ríos.’ 

2º) ‘El Paraíso Terrenal es un lugar agradable situado en 
Oriente, muy lejos de nuestro mundo.’ Colón anotó al mar-
gen: ‘Allende el Trópico de Capricornio se encuentra la 
morada más hermosa, pues es la parte más alta e noble del 
mundo, el Paraíso Terrenal.’

3º) Supo que en él no podía haber otra decoración que no fuese 
de joyas y de oro. ¡Por lo tanto se podía saquear, invertir en 
las empresas genovesas y comprar la mayoría accionaria! 
Por último, sí, se podría rescatar el Santo Sepulcro y reabrir 
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el camino de Oriente en manos de la ferocidad tártara y la 
‘cortina de cimitarras de hierro.’

4º) Definió un conocimiento esotérico que no podía anotar y 
que confió a la memoria (PP, p. 79).

Também se intensificava a procura, por parte de Colombo, 

de conhecimento científico que possibilitasse essa grande via-

gem, mas isso esbarrava, obviamente, na crença de que a terra 

era uma grande esfera, teoria de que Colombo discordava, porém, 

como revelar sua descoberta a um mundo onde os homens:

[…] temen arrojarse mar adentro porque saben que 
avanzan peligrosamente por una esfera, la de la cur-
vatura de la Tierra. Saben que al no tener goma en la 
planta de los pies, ni estar las naves fijadas al agua, 
caerían en el Vacío Estelar irremediablemente una 
vez superado el máximo tolerable del ángulo de cur-
vatura que atribuían –equivocadamente– al planeta 
(PP, p. 73).

Colombo sabia que deveria ser prudente ao revelar a des-

coberta de que a Terra não era redonda, pois em Portugal não o 

levaram a sério; portanto, aguardar o momento ideal fazia parte 

de sua tática e essa espera o atormentava: “le costaba aceptar el 

increíble juego del mundo. Tenía que comprender que si echase 

a correr hacia la tienda real vociferando sus revelaciones, sería 

despedazado por la jauría de guardia” (PP, p. 72). Neste momento 

da ficção o personagem Colombo unirá os três fios da narrativa, 

ou seja, fará o elo entre as histórias que ainda se desenvolviam 

de forma simultânea, mas em cenários distintos. Falta promover 

esse encontro que se realizará em duas etapas: 1º) Colombo revela 

seu segredo aos Reis e os convence a investir em sua Empresa; 2º) 

Colombo transpõe o mar e expande o império espanhol, encon-

trando-se com a terceira história narrada.
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Vejamos a primeira etapa desse encontro. Como disse-

mos anteriormente, o domínio do fogo é uma função diabólica e 

Isabel demonstra conhecer bem o que isso significa. Nesta parte 

da narrativa vemos que essa personagem se fortifica e o narrador 

justifica seu crescimento devido a uma guerra íntima. O comen-

tário do autor dentro do relato esclarece ao leitor a posição crítica 

deste com relação à visão de que apenas a história dos grandes 

feitos seja registrada: 

El Reino se consolidaba apenas. Paralelamente, una 
guerra secreta, íntima, correspondía a la exterior, la 
que registraron los historiadores (sólo hay Historia 
de lo grandilocuente, lo visible, de actos que termi-
nan en catedrales y desfiles; por eso es tan banal el 
sentido de historia que se construyó para consumo 
oficial) (PP, p. 66).

Essa guerra íntima se refere à guerra de sexos, de poder, 

que existe entre Isabel e Fernando, onde a “fêmea” resultou mais 

astuta e sagrou-se Rainha após a morte de Enrique IV, não respei-

tando a supremacia do homem, e “Fernando quedó herido en su 

más delicado machismo” (PP, p. 66).

Isabel empreendeu uma luta intensa para confirmar seu 

poder e unificar a Espanha. A linguagem adotada nesse instante e 

a sonoridade criada pelas palavras provocam no leitor a sensação 

de estar cavalgando, junto com a Rainha, pelos campos incendia-

dos e ardendo pelo fogo da batalha: 

Monta tanto Tanto monta Isabel como Fernando. ¡Ya 
la caballería! ¡y los lanceros! ¡infantes, alabarderos, 
ballestas! ¡ya que hay que morir, mejor morir a puña-
ladas! ¡y fuego, mucho fuego, hasta que la unidad se 
imponga y la tolerancia impere! ¡Muerte a los intole-
rantes! (PP, p. 84).
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O poder domina a Rainha que se mostra cruel, diabó-

lica, ressaltando, neste momento, seu lado negativo: “El Orden 

Nuevo se consolidaba” (PP, p. 86) e com ele a Inquisição e a figura 

impressionante de Torquemada, sempre submisso à Rainha.

Como bons estrategistas os Reis percebem a necessidade 

da legitimação dos atos de seu governo, do apoio de uma Igreja 

que fosse conivente com a nova ordem criada e subjugasse as 

massas sem piedade. Cria-se então um “Papado a medida de su 

Imperio” (PP, p. 87) e Rodrigo Borja é escolhido como Papa ideal, 

“un gran mundano, capaz de ejercer el poder con natural violen-

cia” (PP, p. 87).

Colombo, “desesperado de esperar en vano, de ser des-

conocido, de no ser encontrado por quienes lo buscaban y no 

lo intuían” (PP, p. 98), se apresentará pela primeira vez a essa 

rede de poder. O episódio será marcado pela comicidade de sua 

representação e terminará em um grande fracasso; ainda não foi 

dessa vez que sua cosmologia abriria as portas da Espanha para o 

mundo. Até aquele momento o império espanhol se encontrava 

“contaminado” por judeus e muçulmanos contrários às leis pro-

fessadas pela nova ordem estabelecida. Fazia-se necessário sua 

eliminação total para a expansão do cristianismo no mundo e 

Isabel intuía que:

[…] no podía consolidar un Imperio, dominar 
al mundo y frenar la expansión del turco hacia 
Occidente sin una sangrenta guerra civil. Sabía que 
el fuego que se exporta para someter a los otros pue-
blos y crear un Imperio no es más que la llama del 
fuego de adentro, el de la guerra civil (PP, p. 104).

Com esse discurso o narrador demonstra conhecer profun-

damente o pensamento de sua fictícia Rainha e o alcance dessas 

palavras, já que críticos e historiadores da atualidade são pra-

ticamente unânimes em afirmar que os métodos de conquista 
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empreendidos na América não foram senão uma exportação 

dos já testados anteriormente na Península, como nos confirma 

Enrique Dussel:

La ‘conquista’ nos habla de una ‘re-conquista’, 
aquella que los cristianos hispanos durante más de 
siete siglos llevaron a cabo contra los musulmanes. 
Desde el lejano 718, cuando comienza la recon-
quista en Covadonga, hasta 1550 aproximadamente, 
cuando termina la ocupación de los imperios azteca 
e inca. […] El ‘espíritu de Guerra Santa contra los 
musulmanes, se transformará sin mucha conciencia 
en la lucha contra los indígenas’ (DUSSEL, 1992, p. 
16).

Em nosso texto se intensifica o terror na Espanha. 

Torquemada é implacável na sua caça aos judeus. Desta vez o 

próprio Colombo tem a sua segurança ameaçada, uma vez que 

o escritor argentino se apoia na tese da ascendência semítica de 

Colombo4 ao construir o seu personagem, aumentando o mistério e 

a ambiguidade em torno a sua figura. Isto permite ao autor colocá-

-lo no centro de interesses díspares onde Colombo se apresenta 

como solução para ambos: os judeus “conversos” necessitam de 

um aventureiro que os levem à Nova Israel; em contrapartida os 

Reis Católicos ambicionam conquistar o mundo e propagar o cris-

tianismo. Essas pretensões lhe parecem insignificantes e pouco 

representativas, porém, esse poder ao qual Colombo se associa 

lhe permitirá dissimular o próprio interesse e realizar a sua uto-

pia, pois ele, “en cambio, descendiente de Isaías como se sabía, 

4 Marianne Mahn-Lot não vê a menor lógica na “tese judaica” levantada por 
Salvador de Mandariaga em seu livro Christophe Colomb, tradução francesa, 
Paris, 1952, sobre Cristóvão Colombo, rebatendo essa hipótese com outra pergun-
ta: “Por que, em um país que tinha fobia judaica, como a península ibérica sob os 
Reis Católicos, os numerosos inimigos do Almirante das Índias, que o tratavam 
de estrangeiro cúpido e cruel, nunca o acusaram de pertencer à raça maldita?” 
(1992, p. 12).
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sólo buscaba la mutación esencial, la única: el retorno al Paraíso, 

al lugar sin muerte” (PP, p. 109). 

Pouco a pouco os elementos vão-se alinhando e narra-

dor e leitor os vão “costurando” um a um, de modo a formar um 

conjunto compacto que, aparentemente, converge para um único 

propósito. Assim que as forças do exército espanhol conseguem 

derrotar os árabes e expulsar os judeus, o Império se consolida e 

todos compreendem que é chegada a hora de concretizar o que, 

em passagem anterior, fora intuído pela Rainha. Pode-se observar 

neste fragmento que o narrador começa a valorizar o elemento 

água, ou seja, ele dá início à passagem para a outra porta, ou 

parte: “todos comprendieron que había nacido el ciclo del mar, 

aunque el fuego de las hogueras no cesaba. Terminada la guerra 

santa, tendría que empezar –necesariamente– la salvación inter-

nacional” (PP, p. 116).

Para realizar essa travessia o único homem com coragem 

suficiente se chamava Colombo, ou o “messias” como ele se inti-

tulava. Forjou-se um encontro misterioso entre Colombo e Isabel, 

onde se escutava “el rumor constante de una fuente” (PP, p. 117), 

nosso protagonista foi nomeado “Almirante de la Mar Océana” 

(PP, p. 120). Colombo compreendeu que aquele ritual5 “sellaba un 

gran acuerdo. ¡La Reina era su cómplice secreta en la secretísima 

aventura del Paraíso!” (PP, p. 120).

Para finalizar esta parte acompanharemos a progressão do 

terceiro fio narrativo que ainda se encontra desgarrado do bloco 

maior que se formou no Ocidente em torno a Colombo.

Na ilha do Caribe, o narrador descreve o ritual de iniciação 

dos adolescentes que tomam porções alucinógenas para a viagem 

5 Este ritual se refere à dança sedutora que a Rainha realiza para Colombo, que, 
muito excitado, tem um intra-orgasmo, o que leva Posse, em seu intertexto, a 
discordar da possível relação sexual entre a Rainha e Colombo de que fala Alejo 
Carpentier em seu livro El arpa y la sombra (PP, p. 119).
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em direção a “lo abierto” (PP, p. 81), observados por el tecuhtli 

de Tlatelolco, uma visita no mínimo inesperada para o leitor, mas 

totalmente possível na ficção contemporânea latino-americana. 

Entram em cena os personagens: Caoanabo, Anacaona, Siboney, 

Belbor, Guaironex, o cacique Cubais e Bimbú, futuros anfitriões 

de Colombo.

O leitor sente, por meio da linguagem, a tristeza que invade 

o coração dos jovens e se impregna da mesma tristeza. O narrador 

indica com precisão o tempo e o espaço de sua história “era una 

tarde tibia, en la vega real de Guanahani, el 12 de octubre de 1491 

(para ellos, gentes de las Lucayas poseedores de un mágico calen-

dario, era el año 16-Estrella)” (PP, p. 82), começariam, portanto, 

a receber os primeiros presságios. Um dos índios, ao retornar do 

infinito em que se encontrava, revela a sua visão de que “sobre 

la mar, hacia Oriente, había visto las sombras de los tzitzimines, 

los demonios invasores, las furias, capaces de quitar a los hom-

bres del sagrado continuo del Origen”6 (PP, p. 83), mas ninguém 

acreditou nele.

De volta ao império asteca o Supremo Sacerdote, Mexicatl 

Teohuatzin, julga as informações trazidas pelos informantes 

com os códigos disponíveis da cultura indígena vigente, ou seja, 

“antes de ‘inventar’ uma imagem capaz de explicar a presença 

de forasteiros, por uma espécie de projeção, os índios apoiaram-

-se no velho mito do retorno de Quetzalcóatl. Pensaram que 

eram os deuses vindos do céu, os deuses que voltavam” (LEÓN-

PORTILLA, 1987, p. 48). O texto de Enrique Dussel corrobora esse 

pensamento, segundo o qual os índios “no tuvieron categorías 

6 Segundo o Frei Ramón Pané que fez registros sobre a religião e os costumes dos 
índios tainos a pedido de Colombo, essa “viagem” era provocada pelo jejum ex-
cessivo: “por la debilidad que sienten en el cuerpo y en la cabeza, dicen que han 
visto algunas cosas, quizás por ellos anhelados” (apud ZEA, 1991, p. 56). Em 
seus escritos Pané disse que um cacique informa ao grupo que chegaria ao país 
gente vestida, que os dominariam e os matariam. Interpretaram que se tratava dos 
canibais e não deram muita importância ao fato.
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apropiadas para interpretar a los intrusos invasores. Sólo pudie-

ron pensar que eran dioses” (DUSSEL, 1992, p. 24). Vejamos a 

passagem em Posse:

– No, no. Los hombres que vendrán del mar, barba-
dos serán y uno de ellos barba rojiza tendrá. Están ya 
cerca (tenemos información). No. No son tzitzimi-
nes, esos monstruos del crepúsculo que esperan en 
el fondo del cielo del Oriente para devorar la última 
generación de humanos. No ‘los que ahora se apro-
ximan son los últimos dioses menores. Vienen del 
Gran Mar. Los manda Quetzalcóatl, que los predijo’ 
(PP, p. 121). 

Na narrativa de Posse este não teria sido o único erro 

de interpretação por parte do Sacerdote asteca. O Mexicatl 

Teohuatzin julgou os europeus que se aproximavam a partir da 

análise da crença cristã de seu Deus e de seu maior representante 

– Cristo –, avaliou o todo pela parte (sinédoque) e com isso con-

jecturou que todos professavam o mesmo pensamento; imaginou 

um futuro feliz para seu povo: 

– ¡Oh, son seres maravillosos, los que llegan! Hijos 
de la mutación. ¡Generosos! Una infinita bondad los 
desgarra: se quitarán el pan de la boca para saciar el 
hambre de nuestros hijos. Sé que su dios humano 
les manda amar al otro como a sí mismo. Serán 
incapaces de traernos muerte: detestan la guerra. 
Respetarán nuestras mujeres, porque su dios –infi-
nitamente benigno– les manda no desear otra mujer 
que no sea la propia. […] Adoran un libro escrito por 
sabios y poetas. El dios que adoran es un hombre-
cillo golpeado, torturado, hasta ser puesto a muerte 
por unos militares. ¡Con el débil se identifican! ¡Al 
débil aman! (PP, p. 122).

Lamentavelmente Teohuatzin ignorava que os homens 

que ele supunha serem portadores de profunda bondade 
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compartilhavam do mesmo instinto de crueldade dos que um 

dia torturaram até a morte o “hombrecillo” e que eles passariam 

pelos mesmos sofrimentos, assim que estas culturas tão antagôni-

cas se encontrassem no mesmo espaço e tempo, quando Colombo 

vencesse o desafio do mar – próxima parte, ou porta – represen-

tada pelo elemento água.

C) O dicionário de simbologia de Jean Chevalier aponta três 

significações básicas para a representação da água: fonte de vida, 

meio de purificação, centro de regenerescência (CHEVALIER, 

1998, p. 15), podendo apresentar outros matizes nas diferentes 

culturas. Para o cristianismo, a água é a matéria-prima onde pai-

rava, no gênesis, “o Sopro ou Espírito de Deus” (CHEVALIER, 

1998, p.15).

A familiaridade de Colombo com a água é apresentada no 

relato desde o princípio quando o narrador revela sua natureza 

anfíbia, mas, especificamente nesta parte do romance, essas rela-

ções se estreitam e a água se torna fonte de conhecimento. Em 

uma tina “proyección de la Mar Océana” (PP, p. 142), o Almirante 

submerge para meditar e “adquiere preciosas enseñanzas sobre la 

costumbre de Dios” (PP, p. 142). Podemos identificar que a água é 

representada como meio de purificação e regeneração; a submer-

são, neste caso, também tem uma representação simbólica: “A 

imersão é comparável à deposição de Cristo no Santo Sepulcro: 

ele ressuscita, depois dessa descida nas entranhas da terra. A 

água é símbolo de regeneração. A água batismal conduz explici-

tamente a um novo nascimento […], é iniciadora” (CHEVALIER, 

1998, p. 18, grifos do autor). Por isso, podemos falar que a viagem 

de Colombo é iniciática.

De acordo com as representações acima, não encontra-

mos nenhum motivo que possa justificar o medo que o elemento 

água desperta no ser humano; porém, a água também apresenta 

dois aspectos opostos: “é fonte de vida e de morte, criadora e 
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destruidora” (CHEVALIER, 1998, p. 16). Foi usada por Deus para 

punir os pecadores no grande dilúvio:

A água pode destruir e engolir, as borrascas destroem 
as vinhas em flor. Assim, a água também comporta 
um poder maléfico. Nesse caso, ela pune os pecado-
res, mas não atinge os justos: estes nada têm a temer 
das grandes águas. As águas da morte concernem 
apenas os pecadores e se transformam em água da 
vida para os justos (CHEVALIER, 1998, p. 18). 

Em Posse, o medo da água se justifica para a tripulação, 

que teme o pior, pois se encontra exposta ao perigo, ou seja, aos 

monstros, que no imaginário da época, habitavam as profunde-

zas do Mare Tenebrarum. Porém, como descendente de Isaías, 

Colombo estaria protegido de qualquer mal, por isso, navegaria 

sempre em direção ao Ocidente, “en la ruta de los iniciados” 

(PP, p. 131), até efetuar a transposição para a próxima parte, ou 

porta, representada pelo elemento terra. Ali, enfim, se efetivará o 

“encontro” com o outro fio narrativo.

D) O elemento Terra, que designa a quarta parte de Los per-
ros del Paraíso representa o coração da narrativa. Todas as 
energias e expectativas que agitavam o Ocidente serão ati-
vadas deste lado do Atlântico, curiosamente denominada 
“terra”. Em Chevalier, nos chamou a atenção a interpreta-
ção dada pelo I-Ching que diz: 

A terra é o hexagrama k’uen, a perfeição passiva, 
recebendo a ação do princípio ativo k’ien. Ela sus-
tenta, enquanto o céu cobre. Todos os seres recebem 
dela o seu nascimento, pois é mulher e mãe, mas a 
terra é completamente submissa ao princípio ativo 
do céu (I-CHING apud CHEVALIER, 1998, p. 878).

Analisando por este lado, o da submissão do elemento 

terra, podemos dizer que ela está vulnerável à ação externa não só 

de fenômenos naturais – como sugere a simbologia – mas também 
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do homem. Não é muito difícil encontrar em Posse essa demons-

tração de passividade, da impossibilidade de reação frente à des-

truição imposta pelos invasores. A terra está exposta à vontade 

humana que nem sempre a valoriza pelo que ela é, e sim pelo que 

ela pode oferecer de lucro no mercado; o narrador denuncia esta 

insensatez:

Las plantas, los grandes árboles, los tigres fueron 
quienes primero descubrieron la impostura de los 
falsos dioses. Las familias de monos, tan neuróticos 
y vivos en sus reacciones, también comprendieron 
que los campesinos y los herreros hacían de su hoz 
y de su martillo los instrumentos de un exterminio. 
Era absurdo, pero derribaban la arboleda con su 
complejísima vida tramada desde el origen de los 
tiempos. Arrancaban las yerbas y lianas, quemaban 
el follaje, hasta que aparecía una especie de desierto 
cuadrangular de tierra calva. Después los blanqui-
nos labraban día y noche, sacrificando la alegría de 
sus mujeres e hijos y el tiempo para los dioses y el 
amor, con el fin de plantar. Esta vez indebles planti-
tas de almácigo que levantaban la indignación de la 
floresta antigua. Eran las “plantas útiles”, regimenta-
das en hilera, cuyos frutos se cotizaban en mercado 
(PP, p. 234).

A prática de cultivo da terra por parte do homem, des-

crita no texto citado, aparece em Chevalier (1998, p. 879, grifo do 

autor) simbolicamente comparada à mulher, “a terra é a virgem 

penetrada pela lâmina ou pelo arado, fecundada pela chuva ou 

pelo sangue, o sêmen do céu”.

Além disso, é conveniente mencionar os motivos que 

levavam o homem ocidental a procurar por terras novas e o prin-

cipal deles era a ambição de encontrar riquezas. Quanto a isso, 

sabe-se que universalmente “a terra é uma matriz que concebe as 

fontes, os minerais, os metais” (CHEVALIER, 1998, p. 879, grifo 
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do autor), o que desperta a cobiça humana. O projeto de expansão 

do Império Espanhol coincidia no interesse por ouro, por isso a 

decepção estampada nos olhos do Rei Fernando quando recebe 

a carta de Colombo: “–¡Maldito genovés! ¡Se le manda por oro y 

tierras y él nos devuelve una caja con moñitos llena de plumas de 

ángel!” (PP, p. 196).

Os astecas também apresentam uma simbologia para o ele-

mento Terra. Para essa civilização “a deusa Terra apresenta dois 

aspectos opostos: é a Mãe que alimenta, permitindo-nos viver da 

sua vegetação; mas por outro lado precisa dos mortos para ali-

mentar a si mesma, tornando-se, desta forma, destruidora” (ALEC 

apud CHEVALIER, 1998, p. 879). Por isso os povos pré-colombia-

nos sempre demonstraram um profundo amor e consciência da 

necessidade de sua preservação; afinal, a Terra era uma deusa a 

quem se devia dedicação e respeito.

Nesta parte do romance, onde os personagens se encon-

tram em território ameríndio, notamos a preocupação, por parte 

do narrador, em reproduzir o pensamento indígena quanto à sim-

bologia do elemento que dá nome à parte. Através de suas pala-

vras vemos surgir essa representação simbólica da Terra, que é 

parte da cultura desse povo e consequentemente de sua memória:

La gran vera, el árbol hembra más importante de la 
región (las plantas tienden a cierto matriarcalismo), 
hizo comprender que sería una batalla perdida: los 
pálidos venían signados por una pulsión de exter-
minio, se habían olvidado de su relación primigenia 
con el Todo, eran traidores a la hermandad original 
de lo existente […]. Donde los blanquiñosos avanza-
ban, el orden natural quedaba quebrado. Hasta des-
viaban los torrentes para irrigar vides, sin saber que 
esas delicadísimas cintas de plata que corren por la 
selva son sagradas, son cintas de vida que exigen el 
mayor respeto, arterias del cuerpo del mundo (PP, 
p. 235).



COLÓQUIO BARROCO IV390

Os habitantes desta terra viviam em harmonia com o 

mundo criado, com a natureza, com a deusa Terra que fornecia o 

alimento de que precisavam. Eram como um rio, uma árvore, uma 

ave. Não é surpresa, portanto, que Todorov ao analisar o compor-

tamento do Almirante nesse “encontro” tenha dito que “Colombo 

fala dos homens que vê unicamente porque estes, afinal, também 

fazem parte da paisagem. Suas menções aos habitantes das ilhas 

aparecem sempre no meio de anotações sobre a natureza, em 

algum lugar entre os pássaros e as árvores” (TODOROV, 1998, p. 

33). Assim foram vistos e assim foram tratados, como um animal 

a mais na natureza e sofreram as mesmas agressões.

Podemos observar que a terra é vista sob dois pontos de 

vista: o ocidental domina a natureza, enquanto o pré-colombiano 

integra a natureza. Esses aspectos da obra nos fazem pensar na 

atualidade, quando vemos o planeta Terra ameaçado pela ação do 

homem, que continua a destruí-la, como fizeram no passado. A 

cobiça segue seu rumo, em nome do progresso tudo se justifica, 

inclusive a nossa aniquilação.

CONCLUSÃO

Foi possível observar em Los perros del paraíso que a 

linguagem tem um papel preponderante no romance, ela é o fio 

condutor do passado e do presente. Por meio de uma linguagem 

fantasiosa, poética e barroca, Abel Posse integra elementos con-

traditórios e irracionais para falar da mestiçagem resultante da 

conquista da América desde sua origem até o presente.

A linguagem, vinda da Espanha como elemento de domi-

nação e de colonização cultural, é protagonista nesta história, 

e, através dela, Posse mostra uma América fragmentada em que 

persistem raízes culturais contraditórias, buscando explicitar as 

oposições secretas do espírito latino-americano frente ao espírito 

europeu e a idéia de homem europeu.  
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A GERAÇÃO DE 27 E A MIRADA EXUBERANTE

Reny Maldonado1

Hay que volver a Góngora, y con él, a San Juan y a 

Garcilaso y a Lope y a Calderón: estos sí que son nues-

tro, sí que viven junto a nosotros.

Gerardo Diego

O poeta Gerardo Diego, membro da Geração de 27, nos con-

firma que tudo surgiu na ocasião de uma tertúlia impro-
visada y amistosa, que ocorreu em Madri, em abril de 1926. 

Estavam reunidos quatro componentes: Pedro Salinas, Melchor 

Fernández, Rafael Alberti e ele, Gerardo Diego. A iniciativa da 

comemoração entra em planejamento, baseam-se em algumas 

linhas essenciais, também conseguem vislumbrar o alcance de um 

projeto a partir de novas edições da obra de D. Luis de Góngora, 

como também publicações de livros que homenageassem o poeta 

das Soledades, além de vários outros atos comemorativos, entre 

concertos e representação teatral:

Con las ideas de unos y de otros quedaron trazadas 
las líneas esenciales. [...] un auto de fe en desagra-
vio de ‘tres siglos de necedades’, representación de 
alguna comedia de Góngora, concierto de música 
antigua y moderna sobre Góngora, una exposición 
de dibujos y grabados, conferencias, lecturas, una 
verbena andaluza, etcétera (LAMA, 2002, p. 25).

1 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadora e 
membro do Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-brasileira da UFRN.
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A Generación del 27 no contexto literário é por si uma 

questão motivadora, instigante, historicista: é o convite para o 

deleite da poesia pura2 de Góngora. Essa geração trouxe à tona o 

terceiro centenário da morte e ausência de D. Luis de Góngora e 

teve seu grande trunfo quando encontrou no autor das Soledades 

a mola em forma de espiral que faltava à literatura da época, foi a 

verdadeira mirada exuberante hacia a Góngora:

Estamos, pois, diante de um tema que não se limita 
apenas à história diacrônica da literatura, que cos-
tuma entorpecer a investigação do barroco, mas um 
tema da ordem de uma poética sincrônica, conside-
rando-se a releitura e recepção desses poetas bar-
rocos e sua contemporaneidade na modernidade 
(COMINO; SILVA, 2014, p. 10-11).

É o início do Século XX. A Espanha3 em suas primeiras 

décadas vem num certo equilíbrio político, devido à alternân-

cia no poder entre liberais e conservadores. O fato de a Espanha 

ter ficado neutra durante a 1ª Guerra Mundial a beneficiou com 

efeitos econômicos positivos no âmbito da indústria, entretanto, 

devemos subrayar que o Século XIX espanhol foi um período 

especialmente conflituoso, com lutas entre liberais e absolutistas, 

e mais tarde entre monarquistas e republicanos, sobre o pano de 

fundo da perda das colônias americanas e Filipinas.

2 Gerardo Diego evita o uso da terminologia poesia pura para não adentrar na 
polêmica de Brémond versus Paul Valery, embora fosse um dos temas centrais 
do debate estético do grupo del 27. Para Gerardo Diego a poesia pura estava 
correlacionada à poesia desnuda, pura, poética e humana. No léxico-crítico de 
Gerardo Diego o termo poesia pura é, pois, substituído principalmente por poesia 
humano-poética.

3 A Espanha nesta época deixa de ser potência colonial, os escritores pretendem 
uma renovação de estilo – cabe à Geração de 98 o afã de buscar a nova identidade 
espanhola, já que esta deixa de ser uma potência em 1898. É importante dizer que 
a renovação do estilo levada a cabo pelos modernistas propiciou frutos na gera-
ção seguinte, aos (“los hijos del 98” ou “Generación del 14”) e, mais ainda aos 
chamados “nietos del 98” ou “Generación del 27” (ORTEGA Y GASSET, 1981).
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Começa o reinado de Alfonso XIII, continua a alternân-

cia do poder pactuada entre conservadores e liberais. O clima 

na Espanha está submerso numa época de efêmeras liberda-

des sociais, políticas e culturais. Defende-se a separação entre 

o Estado e a Igreja, é nesse momento que se aprova o divórcio, 

reivindica-se a reforma agrária, é permitido, pela primeira vez, 

o voto de mulheres. No entanto, em 18 de julho de 1936, tudo 

é interrompido com o golpe de estado dos militares, o que pro-

voca a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Houve um enfrenta-

mento entre nacionalistas e republicanos e, como consequência, 

a Espanha4 passa a viver uma nova ditadura, que durou nos anos 

de 1939 a 1975, comandada pelo então general Francisco Franco.

Por volta de 1918, dois movimentos de vanguarda na 

Espanha começam a se desenvolver, o creacionismo e o ultra-
ísmo, que habitualmente se denomina Movimiento Ultra. Esse 

movimento literário teve significativas repercussões em escrito-

res e poetas da época, que influenciados pelas correntes de van-

guardas despertaram a linguagem barroca para aquele momento 

– era a tomada de consciência crítica que rompia as fronteiras. 

Lembramos que, com a morte de Rubén Darío em 1916, se con-

sideraria fechada a longa etapa da poesia modernista. Esse novo 

empezar abre as portas a uma poesía desnuda, depurada de arti-

fícios e com grande concentração expressiva, própria da geração 

de Lorca:

4 La Generación del 27 vivenciou um grande período histórico, início do Século 
XX, ou seja, se formou, se desenvolveu e, após a Guerra civil, se dispersou. É pre-
ciso recordar que no final dos anos de 1920 os conflitos sociais se intensificaram, 
e nos enfatiza que “crack bursátil del 29 que provoca la gran depresión; ganan 
terreno ideologías contrarias a las democracias liberales como el nazismo; sur-
gen revueltas entre las clases trabajadoras en España; crece el descontento y se 
agudizan las diferencias entre ideologías conservadoras y progresistas”. CANO 
BALLESTA (1972, p.13). Com essa realidade os artistas se sentem comprometi-
dos com a realidade social na qual estão inseridos e aduzem que a literatura pre-
cisa aproximar-se desses problemas, tomar partido, inclusive ficar subordinada 
às ideologias.
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El 1 de noviembre de 1919 aparece en Oviedo la 
revista quincenal de literatura Ultra, que habría de 
durar hasta el 1 de enero de 1920. El nombre elegido 
como cabecera literaria es, de por sí, bien elocuente; 
en torno a la publicación se mueven unos cuantos 
poetas, jovencísimos en su mayor parte, influidos 
por las corrientes de vanguardia. Ultra fue durante 
su corta existencia – cinco entregas – una de las 
revistas pioneras, con Grecia y Cervantes, del ultra-
ísmo poético. Colaboradores suyos fueron poetas 
y escritores como Eugenio Montes, Gerardo Diego, 
Guillermo de Torre, Rafael Cansinos Asséns, Vicente 
Risco y Adriano del Valle, al lado de los jóvenes 
Augusto Guallart, Luis Zubillaga (ovetenses ambos), 
Gonzalo de Alvar, Joaquín de la Escosura, Ernesto 
López Parra y algunos otros (BERNAL SALGADO, 
1987, p. 25).

Esses movimentos de vanguarda designam uma série de 

experimentações criadoras em toda a Europa ao longo do Século 

XX e, que essas inovações rompem violentamente com a arte e 

a literatura vigentes, havendo uma repulsa/recusa do subjeti-

vismo romântico. Alguns desses movimentos começam logo, 

como o cubismo e o futurismo. Pablo Picasso pinta Las señori-
tas de Avignon, em 1907; e Marinetti publica, em 1909, o Primer 
manifiesto futurista, no entanto, nos anos posteriores a 1ª Guerra 

Mundial que as vanguardas vivem seu maior apogeu.

Alguns aspectos na economia mundial foram importan-

tes na mudança desse cenário artístico-cultural e literário na 

Espanha, a queda da bolsa de valores de Nova Iorque, no ano 

de 1929, a depresión econômica do Ocidente, a consolidação 

de diversos regimes totalitários na Europa, como o Fascismo e o 

Nazismo, o triunfo dos Frentes Populares na Espanha e França, 

a guerra espanhola, entre outros acontecimentos fizeram com 

que os escritores e artistas tivessem maior atenção aos problemas 

humanos ou maior compromisso social e político.
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Sob esse cenário é que a literatura espanhola volta a conhe-

cer um grupo de poetas, entre 1918 e 1936, com inquietações e 

gostos estéticos comuns, e começa a gozar de pleno destaque. Esse 

grupo de poetas denominado por Generación del 27 tinha como 

ideais uma nova arte – caracterizando-se em espanhol por luchar 
por el arte nuevo – a mesma preocupação estética e, devido ao 

intenso intercambio de experiências e também de estudos, os 

poetas foram conduzidos a uma integração de amizade literária, 

que perpassa o tempo. Estamos falando de um grupo que revive a 

presença de um poeta do seiscentos, o autor de Soledades, esta-

mos falando em D. Luis de Góngora y Argote. E foi o grande poeta 

nicaraguense Ruben Darío, considerado por Lorca “um dos gran-

des criadores da linguagem poética em idioma espanhol”, quem 

abriu as páginas da poesia de Góngora para a Geração de 27, da 

qual fazem parte, García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, 

Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 

Vicente Aleixandre. A lista de nomes dessa geração não acaba 

aqui. Há, ainda, nesse grupo, artistas como Salvador Dalí, íntimo 

amigo de García Lorca, Luis Buñuel, Ignacio Sánchez Mejías, 

além de bailarinos, músicos etc.

São poetas escritores que formam o grupo del 275, mas 

como surgiram? Estes jovens poetas tinham na figura de Juan 

5 Las relaciones fueron surgiendo en lugares distantes. Salinas y Guillén, los mayo-
res del grupo, se conocieron tempranamente y su amistad fraguó desde esos pri-
meros contactos sin altibajos; en 1917, Guillén sustituirá a Salinas como profesor 
de la Soborne. Cernuda conocería en Sevilla a Salinas en 1919, cuando éste llegó 
como catedrático de literatura; el joven poeta visita varias veces la casa de su pro-
fesor y Salinas encauza sus lecturas literarias. Dámaso contagió su entusiasmo 
[…] a Vicente Aleixandre en su encuentro Ávila, en el verano de 1917. Gerardo 
Diego coincide en la Universidad de Deusto con Larrea y le transmite su afición 
por la poesía; luego, el santanderino le facilitaría sus hallazgos creacionistas y el 
conocimiento de Huidobro; y como buen amigo, Diego sería el valedor de Larrea 
en España cuando éste se estableció en Francia. En 1917, Alberti se traslada con 
su familia a Madrid, lo que le permitirá entrar en contacto con la Residencia de 
Estudiantes. En 1919, García Lorca pasa de Granada a Madrid y se instala en 
la Residencia de Estudiantes. También ese año llega Gerardo Diego a la capital 
antes de obtener la cátedra de Literatura del Instituto de Soria. En la Residencia 
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Ramón Jiménez e Rubén Darío verdadeiro apreço e admiração, 

começaram a publicar seus primeiros versos nas revistas de poe-

sia da época: “Carmen”, “Litoral”, “Verso e prosa”. A influên-

cia que estes tiveram dos dois poetas, citados anteriormente, foi 

decisiva, o próprio Juan Ramón foi quem editou o primeiro livro 

de Pedro Salinas, chamado Presagio, e também quase todos os 

poemas da Geração de 27. Liam os clássicos e os consideram 

como contemporâneos, formaram na realidade um grupo dentro 

de uma geração mais ampla, e os dez poetas6 deste grupo ficaram 

consagrados na literatura espanhola. Sobre isso, temos que:

Durante los años 1920-1930 varios escritores jóve-
nes españoles empiezan a publicar poemas de una 
manera semejante y nueva en las revistas literarias 
de la época, con un grandioso anhelo de pulcritud 
y perfección. Son todavía autores desconocidos, y 
desdeñados a veces por el gran público; pero es tan 
notable la afinidad que existe entre ellos que llegan a 
constituir muy pronto un grupo de verdaderos ami-
gos. No tienen un programa en común, pero todos se 
sienten empujados por un mismo deseo incoercible 
de pureza y de renovación lírica que les hace acer-
carse y caminar juntos (BLANCH, 1976, p. 14).

A respeito da citada data del 27, não há dúvida de que o 

acontecimento que mais contribuiu para dar coesão a esse grupo 

foi a celebração, no ano de 1927, do terceiro centenário da morte 

de D. Luis de Góngora7. A partir de 23 de maio de 1927 começaram 

cimentaron su amistad en los primeros años 20 Lorca, Alberti, Prados, Diego y 
Alonso, sin olvidar al cineasta Buñuel y al pintor Dalí (LAMA, 2002, p. 18).

6 Os nomes dos poetas desta Generación del 27 são Jorge Guillén, Pedro Salinas, 
Gerardo Diego, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Vicente 
Aleixandre, Luis Cernuda, sendo incorporados mais tarde Manuel Altolaguirre e 
Emilio Prados.

7 Lorca considera que Góngora merece ser tenido en alta estima pelos poetas mo-
dernos, sobretudo por sua capacidade metafórica, procedente em grande medida 
da fala andaluza, que ele próprio três séculos depois herdaria. Merece dizer que 
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as celebrações públicas que dedicaram ao poeta cordobês ensaios, 

livros de homenagem, conferências, criações plásticas e também 

edições críticas, como o que realizou Dámaso Alonso, Garcia 

Lorca, dentre tantos outros. O filólogo e historiador Menéndez 

Pidal em seus ensaios afirmava que o humanismo abriu os olhos 

dos doutos à compreensão mais acabada do espírito humano em 

todas as suas manifestações, e o popular mereceu uma atenção 

digna e inteligente, como até então não se havia logrado (LORCA 

apud COMINO; SILVA, 2014, p. 232).

Em Poesía española, ensayo de métodos y límites estilís-
ticos (1952), Dámaso Alonso corrobora com esse “voltar ao pas-

sado”, aos clássicos, com o sentido da estilística e análise dos 

poetas Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la 

Cruz, Lope de Vega e D. Luis de Góngora na modernidade da poe-

sia espanhola dos siglos de oro. O próprio Dámaso não reconhece 

explicitamente o termo La Generación del 27, mas aponta essa 

data como instante central de la generación, onde há um perí-

odo de dispersión e os poetas atingem la plenitud de faculdades 

(GARCIA DE LA CONCHA, 2006, p. 18). É o cintilar barroco inse-

rido nas mentes literárias dos poetas da Geração de 27.

Gerardo Diego teve grande participação em vários aspec-

tos, um deles foi publicar a obra Antología poética en honor de 
Góngora (1627-1927), juntamente com as demais comemora-

ções ao terceiro Centenário de morte e ausência de Góngora. É 

importante ressaltar que alguns poetas que pertenciam à Geração 

tinham comportamento inverso de querer estar no meio das gran-

des solenidades, como exemplo, citamos o poeta Luis Cernuda, 

ao escrever a Conferencia en honor a Góngora, Lorca faz uma reflexão acerca da 
objetividade da arte moderna, muito debatida no ensaio La deshumanización del 
arte, de Ortega y Gasset. O poeta admite ter encontrado pontos convergentes en-
tre o autor das Soledades, a arte contemporânea e sua própria poesia. Por motivo 
das comemorações do terceiro centenário de morte de Góngora há um refloresci-
mento, ou seja, “está empezando a despuntarse la revalorización de un Góngora  
desdeñado durante tanto tiempo”.
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que vivia recluso em seu mundo, não gostava que falassem dele, 

e tampouco que adentrassem no seu silêncio caudaloso de poeta. 

Poeta que se encantava com a música e, em sua poesia era um 

veemente poeta musical. Entre aqueles que descobrem a música, 

Cernuda preferia Mozart, que o fazia transcender à candura, nela 

via um equivalente do voo, uma forma de retorno à inocência. 

Isto ele chamava de primera de las soledades. Mas há na vida 

deste poeta outras soledades, aquelas que vêm das ideias, das 

imagens da sua alma, uma solidão frente a Deus. Esta luta é tão 

agônica, como acontece com Unamuno. Para Cernuda, a solidão 

era uma forma do “verdadeiro ver” e do “verdadeiro contemplar 

e saber”.

Ramón Xirau (2001) em sua obra Entre la poesía y el cono-
cimiento, demonstra que postura tinha Sartre em relação à poe-

sia, apontando que embora se declarasse admirador dos poetas, 

acreditava que a poesia, assim como a pintura e a arte em geral 

emplea palabras que no son signos. Ressalta que o poeta se nega 

a utilizar a linguagem. É como dizer que somente a prosa conse-

gue converter as palavras em significados, ou seja, estão sempre 

representando um referente que existe além da palavra; a poesia, 

por sua vez, emprega “imagens” e Sartre aduz em L’imaginaire, 

que na imagem o saber é imediato, pois a imagem se limita a 

si mesma e “es fin de si misma”. Ainda de acordo com Xirau, 

esta atitude de Sartre seria uma tentativa de salvar o poeta das 

responsabilidades que são impostas à prosa, defende ainda, que 

ao defender estes conceitos, Sartre talvez quisesse manter a inde-

pendência da poesia.

Os poetas tinham tanta representatividade como grupo del 
27, que a revista de Ocidente foi relacionada também no título 

como “Generación de la Revista de Occidente”. De acordo com 

Rozas (1974) há três razões para esta representatividade como 

grupo de poetas: a celebração nesse ano do terceiro centenário 
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da morte de D. Luis de Góngora, o surgimento e consolidação 

de revistas literárias de grande importância para a Generación, e 

ainda, no ano seguinte, são publicadas as obras Perfil de aire, de 

Cernuda; El alba alhelí, de Rafael Alberti; Canciones e Romancero 
gitano, de García Lorca; Ámbito, de Vicente Aleixandre; e Cántico, 

de Jorge Guillén.

Nesse aspecto, como respaldo maior, Gerardo Diego 

publica “Un escorzo de Góngora”, que diz: “Aunque esto de las 

generaciones es casi un mito y casi una tontería, sin embargo 

siento cada día más vivamente la convivencia con mis verdaderos 

contemporáneos [...]. Leyendo, atisbando en Góngora, me siento 

tan aludido […]”. Sobre este tema “Un escorzo de Góngora”, 

Gerardo Diego publicou na recém-criada Revista de Occidente: 

“Hay que volver a Góngora, y con él, a San Juan y a Garcilaso y a 

Lope y a Calderón: estos sí que son nuestro, sí que viven junto a 

nosotros, muchísimo más que otros cronológicamente más próxi-

mos” (COSSIO, 1990, p. 20-22).

O dizer barroco é sofrimento, contribuindo à expressiva 

característica barroca. O pintor Salvador Dalí8, depois de ter ido 

visitar o santuário de San Sebastián com seu amigo García Lorca, 

no ano de 1925, coloca em prática no verão do ano seguinte sua 

mais nova obsessão: pintar o martírio de San Sebastián, patrono 

8 Lo que hizo Dalí en su texto sobre “San Sebastián” publicado en verano de 1927 
fue explicitar teóricamente una poética artística que ya era ostensible en sus 
cuadros y que, como acredita la oda, Lorca no desconocía. La lectura del “San 
Sebastián” daliniano permite apreciar cómo el pintor desdramatiza la agonía del 
mártir, a la que califica de “exquisita”, entendiendo que su dolor no encierra mis-
terio, sino que se cifra en ser un pretexto para “una estética  de la objetividad”, 
en la cual el drama del martirio es susceptible de retratarse desde parámetros 
geométricos, de concebirse merced a distancias y relaciones aritméticas. El ago-
nizar de San Sebastián puede medirse, de guisa que cada gota de su sangre es, 
por ende, “una geometría”. Un arte así realizado tiene su opuesto en el que Dalí 
tildaba como “putrefacto”, describiéndolo en los siguientes términos: “El lado 
contrario del vidrio de multiplicar de san Sebastián, correspondía a la putrefac-
ción. Todo a través de ella era angustia, obscuridad y ternura aún; ternura aún, 
por la exquisita ausencia de espíritu y naturalidad (JOSÉ MARÍA BALCELLS, 
apud IAN  GIBSON,  2008, p. 203 -204).
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de Cadaqués9. “O signo barroco representado nas redobras da 

matéria e as dobras na alma” (DELEUZE, 1991, p. 13). Serenidade 

da imagem versus desgraça, a “desgraça é sempre barroca”, chega 

a comovê-lo ver a imagem graciosa do santo em meio à grave tor-

tura10, é o ímpeto barroco que penetra na escuridão da alma, essa 

carência absoluta de resignação que está ostentado no seu rosto 

helênico não chega a ser um resignado, mas um triunfador cheio 

de elegância.

Consoante a ideia da eterna dúvida barroca, imagem reche-

ada de signos que lhe reporta a plumas coloridas apesar do sofri-

mento e das feridas, Lima (1993, p. 519) corrobora afirmando que 

o homem neobarroco traz as “chagas” da melancolia; acrescenta 

ainda: “para que o artista neobarroco produza arte, é necessário o 

afastamento do outro, da sociedade (misantropia); [...], o trabalho 

alegórico é pesado, causa dor, pois é na dor que o sujeito passa a 

enxergar a vida de outra maneira”.

Vemos uma geração de poetas que se interessou pela luz 

barroca, el siglo de oro espanhol, Góngora e Córdoba juntos. Tudo 

remete ao poeta de Soledades, que nasceu em 1561 e, em 1627, 

morria deixando-nos o mito da poesia barroca. Estes poetas foram 

seduzidos pela poesia ao estilo rayando en lo gongorino, por uma 

poesia pura, definida pelo próprio Valéry (apud LAMA, 2002, p. 

44) “poesía pura es todo lo que permanece en el poema después 

de haber eliminado todo lo que no es poesía”. Havia uma preocu-

pação de retorno e que não se limitava à Góngora, mas ao siglo de 
oro, cujo objeto de admiração não era só o Barroco, mas o barroco 

9 San Sebastián é padroeiro da cidade de Cadaqués, município da província de 
Girona, comunidade autónoma da Catalunha, Espanha. A família de Salvador 
Dali tinha casa no Porto Ligat. Atualmente é a casa “Museu Dali”.

10 Salvador Dalí tem interesse nas conotações sadomasoquistas e homossexuais da 
iconografia do mártir. Nesse momento, García Lorca está preparando o material 
para três conferencias sobre o “El mito de san Sebastián”, que serão ilustradas 
com fotografias, este pede a Jorge Guillén que lhe consiga a fotografia da conhe-
cida escultura que estaria tutelada no museu de escultura de Valladolid.
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de Góngora; agora sob uma sensação e emblema definitivos, con-

siderando como suyos, através de um sentimento de contempora-

neidade a este período:

Los hilos de amistad se iban así tramando sobre la 
pauta de una convergencia de afinidades estéticas, 
que al mismo tiempo contribuían a reforzar magis-
terio de los clásicos [...] estímulos vanguardistas; 
fervor hacia la poesía pura. El signo de la conver-
gencia de todas esas líneas va guiando como vector 
a la joven literatura y constituye su marca definitiva 
(GARCÍA DE LA CONCHA, 2006, p. 22).

Agora, os poetas del 27 vão ao enlace barroco, e essa ênfase 

pelo Barroco é uma maneira específica de utilizar a linguagem, é 

o que se considera por consciência literária, a busca da poesia 

pura, da metáfora, ou mesmo da poesia popular espanhola, antiga 

ao mesmo tempo moderna e contemporânea, apresentada num 

léxico e sintaxe que proporcionam ao texto um sentido premedi-

tado. A esse respeito Sarduy escreveu num jornal francês:

Interpreto e pratico o barroco enquanto apoteose do 
artifício, enquanto ironia e irrisão da natureza [...] 
cada escrita contém uma outra, comenta-a, torna-se 
o seu duplo pintalgado; [...] a página, enxertada de 
diferentes texturas, de múltiplos estratos linguísti-
cos, tornou-se espaço de um diálogo [...] (SARDUY, 
1989, p. 8).

No texto La imagen poética de Don Luis de Góngora, con-

ferência escrita em 1925-26, o poeta García Lorca, enfatiza esse 

retorno como sendo apenas uma sencilla lección sobre Góngora, 

ou uma leve introdução ao amor de sua poesia, colocando, assim, 

em evidência a beleza da figura ilustre do poeta das Soledades, e 

ainda diz:
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Yo cojo mi linterna eléctrica, y seguido de ustedes, 
ilumino esa gran estatua de mármol que es don 
Luis, esa estatua impecable de belleza a quien las 
Academias no han podido quebrar ni un dedo, pero 
a quien la luna surrealista ha roto la punta hebraica 
de su nariz. [...] Pero el lector no. Hay que seguir 
trabajando con él, hasta que no se oiga una sola voz 
en contra. No crean los catedráticos y críticos de la 
españolada picaresca que los poetas abandonamos 
a Góngora. Siempre habrá alguno que vuelva del 
frente para explicarlo a la gente de buena fe y cora-
zón atento, como yo hago en estos instantes (LORCA 
apud COMINO; SILVA, 2014, p. 197-198).

Esta passagem, talvez, condense a atmosfera que envolvia 

a magia da Geração de 27 em relação ao retorno de Don Luis de 

Góngora, mesmo porque não havia reconhecimento de sua pleni-

tude e valor; Garcia Lorca conseguiu expressar e nos afirma “dois 

longos séculos” que conseguiram arrincoá-lo e jogar terra nos 

olhos novos de quem poderia compreendê-lo; nos era repetido 

que não deveríamos nos aproximar, pois não se compreenderia, 

“e Góngora esteve só, como um leproso cheio de chagas de fria 

luz de prata, como a rama novíssima nas mãos”, esperando que 

as novas gerações recolham sua herança objetiva e seu sentido da 

metáfora.

Nomenclatura: um verdadeiro Juegos de Cartas

Essa geração teve as mais diferentes nomenclaturas. Desde 

“Nietos del 28” – mesmo considerando que sua obra nada tem 

a ver com os escritores dessa geração; “Geração da vanguarda”, 

por considerar que estes poetas trouxeram e assimilaram as novi-

dades europeias daquele momento; “Geração dos anos vinte”, 

“Geração de 1921”, “Geração de 1921-1931”, “Geração de 1924 

ou de 1925”. A nominação “Geração da Revista de Occidente” 

tem a ver com o fato de que quase todos os poetas tiveram seus 
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poemas publicados nesta revista e, também pela influência que 

o filósofo Ortega y Gasset11, na época diretor da revista, exerceu 

sobre o grupo.

Os nomes ainda apontam “Geração da República”, 

“Geração Guillén-Lorca”, “Geração da amizade”, “Geração da 

Ditadura”, no entanto, alguns críticos apontam como “Geração 

de vanguarda”, porém os nomes mais aceitos são “Generación del 
2712” e “Grupo poético del 27”.

O próprio Cano, já apontava que denominar de “Generación 

de la Dictadura”, por si já pecava pelo exagero, já que esses poetas 

da famosa geração não tiveram culpa de florescer justamente na 

época da ditadura do general Primo de Rivera, para com a qual 

alguns eram veemente contrários ou indiferentes.

Me gusta llamar generación de la amistad, y luego 
diré por qué, a la generación poética que va a ser 
el tema de este libro, y que los críticos vienen 

11 Quando volta de Madri, García Lorca tem projeto de estrear a sua obra La za-
patera prodigiosa, mas é com Don Perlimplín, dirigido pelo próprio Lorca, que 
a Companhia Caracol, sediada na Sala Rex, na Calle Mayor, número 8, onde se 
apresentaram obras com Orfeo, de Jean Cocteau, tem data marcada de estreia, 
mas devido à morte da mãe de Alfonso XIII, os teatros são obrigados, por meio 
de decreto governamental, a suspender suas apresentações. Como a companhia 
de Don Perlimplín continua o ensaio, é veementemente penalizada e a peça é 
considerada proibida. No entanto, a verdadeira razão dessa medida é que o ator 
que faz o papel de Don Perlimplín é um ex-oficial do exército espanhol, e na cena 
este apareceria na cama com um par extravagante de chifres na cabeça. E isso, 
segundo a autoridade policial, seria uma ofensa ou mesmo um grande insulto 
ao exército espanhol. Esse fato faz com que Lorca sinta repugnância pelo regime 
de Primo de Rivera, e passado alguns meses, reúne mais 24 escritores para fir-
mar um documento expressando insatisfação com a situação política, insistindo 
numa Espanha nova e mais livre, esse documento foi redigido sob as diretrizes 
do filósofo José Ortega y Gasset.

12 Embora a justificativa de o ano de 1927 representar grande número de revistas 
publicadas na Espanha, o ano de 1925 seria um bom candidato a concorrer com 
o ano, por ter a seu favor A Exposição de Artistas Ibéricos, a publicação de La 
deshumanización del arte e Ideas sobre la novela de Ortega, e a concessão do 
Premio Nacional de Literatura a Rafael Alberti e Gerardo Diego. O ano de 1928 foi 
o ano de grandes publicações de livros de poesia Romancero gitano e a primeira 
edição de Cántico.
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llamando, desde hace bastantes años, con nombres 
diversos, generación de los años veinte, generación 
de la Dictadura, generación de 1925, de 1927, de 
1928, generación Guillén-Lorca etc. Lo de “genera-
ción de Dictadura” no puede ser más desafortunado, 
porque los poetas [...] no tuvieron culpa de florecer 
en los de dictadura [...] (CANO, 1973, p. 11).

Veja-se que se pensarmos como alguns teóricos, uma gera-

ção literária se estende entre 15 anos, aproximadamente. O ciclo 

necessário para se desenvolver e atingir um amadurecimento, daí 

analisando o grupo del 27, as datas que nos mostrariam seu início 

seria a partir de 1920 a 1935. Consideremos esse início no ano 

de 1920: dois poetas, membros dessa geração, Federico Garcia 

Lorca, jovem com 22 anos de idade, publica sua primeira peça 

dramática El malefício de la mariposa e Gerardo Diego publica 

seu primeiro livro Romancero de la novia – obra que teve grande 

influência de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez.

Em um artigo, Dámaso Alonso (1952) refletiu acerca das 

diversas nomenclaturas dadas ao grupo e concluiu que estes 

compartilhavam os mesmos ideais, não tinham um único líder 

ou chefe e, embora García Lorca fosse o mais popular de todos, 

sentia-se sólo camarada, e, de forma alguma, chefe dos demais 

poetas. Mas, o que dava ao grupo uma categoria de sello gene-
racional? Dámaso insiste que o que garantia esse elo era a afini-

dade estética que havia entre eles somada à amizade verdadeira 

de união entre os poetas do grupo.

O Cânone Poético13

Se já não era unânime o nome dado a “Generación del 27”, 

mais difícil seria classificá-los em uma lista da jovem literatura, 

13 Cruz Giráldez no artigo La contribución de Sevilla a la Generación del 27, 
acrescenta que: “Pero no solo los grandes nombres más conocidos forman ese 
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na tentativa de aglutinar as reações de um elenco privilegiado. 

Nada começa bruscamente, mas algo se inicia como sintomas 

que ainda convivem com o passado e se encerra lentamente 

como sobrevivência paralela dos primeiros balbucios do futuro. 

Comenta muito bem a esse respeito José-Carlos Mainer (2000, p. 

334):

Se me aceptará como hipótesis de partida que la 
coyuntura de la llamada ‘generación del 27’ – es 
decir, su espacio histórico de constitución como 
eventual grupo de intereses – comienza hacia 1915 
[...], cuando hay muestras fehacientes de trabajo cre-
ador granado. ¿Qué hay allí? Como siempre sucede 
en la historia de la cultura, hay algo que se acaba, 
algo que comienza a perfilarse, algo que se matiza 
mejor.

Para muitos críticos, na Espanha se desenvolve um verda-

deiro apreço ao nacionalismo como matéria estética. Apresentam 

essas características de mudança na obra de Azorín, em España 

(1909) e Castilla (1912); nos livros de viagens de Miguel de 

Unamuno, e também está na música nacionalista, onde se desen-

volveu a formação do grupo de 1927.

La celebración del centenario de Góngora fue, 
pues, un episodio importante en la historia de la 

excepcional conjunto poético que llamamos generación del 27. Junto a ellos, a la 
vez y participando del mismo clima cultural y de idénticos afanes renovadores, 
surgieron una serie de poetas nacidos en la misma zona de fechas que sin embar-
go no alcanzaron la dimensión histórico-literaria y la trascendencia posterior de 
las principales figuras de la generación. Y es que la altura de esas cimas líricas 
ha ocultado a otros escritores. Leopoldo de Luis afirma que tras los más famosos 
nombres, merecidamente encumbrados, han quedado un poco retraídos otros 
cuya calidad poética es menos conocida, menos comentada, pese a su indudable 
valor. Luis Jiménez Martos y Joaquín Marco han llamado también la atención 
sobre ellos y reclaman la incorporación de otros poetas como Valdivieso, Oliver, 
Hinojosa, Laffón, Adriano del Valle y varios más al grupo del 27, rompiendo esa 
especie de numerus clausus generacional que ha venido siendo la pauta crítica 
desde la publicación de la temprana pero decisiva Poesía española. Antología, de 
Gerardo Diego, en 1932” (CRUZ GIRÁLDEZ, 2010, p.15).
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generación y un buen pretexto para que aquellos 
poetas libraran la primera batalla pública por la bel-
leza, por la poesía pura (CANO, 1973, p. 12).

Estes poetas e escritores da literatura espanhola defendem 

e propõem o “popular depurado”, em busca da tradição de cria-

tividade e também a disciplina intelectual, vislumbram a fideli-

dade do moderno com peculiaridade do antigo, como diz Mainer 

(2000, p. 336): “pero ya estamos hablando de un clima y eso es 

esencialmente – si algo es – la generación del 27”.

Manuel de Falla fez uma pauta artística del viraje estético 

de 1915-1925 para um novo emplacamento do nacionalismo artís-

tico: participou do concurso de cante jondo, em 1922; colaborou 

com a homenagem a Góngora em 1927, com a música do Soneto 
a Córdoba; deu um estilo andaluz no El sobrero de tres picos; 

apresentou em Sevilla, em 1923, uma nova visão de Cervantes, 

com estilo irônico e dramático, que Ortega apresenta em suas 

Meditaciones e, mais tarde, Américo Castro publica El pensa-
mento de Cervantes en 1925. Temos a fidelidade ao moderno com 

timbre do antigo. Essa era a perspectiva da “Generación del 27”:

Mientras Dámaso Alonso editaba con rigor e ilu-
minaba con nueva sensibilidad Las Soledades 
– el gran poema gongorino, reputado hasta enton-
ces como ejemplo de mal gusto por la crítica –, y 
Gerardo Diego publicaba una preciosa antología en 
honor de Góngora, y José María de Cossío editaba 
los romances gongorinos, García Lorca dedicaba una 
bella conferencia a comentar la imagen poética en 
Góngora, y Rafael Alberti escribía una continuación 
de las Soledades (CANO, 1973, p. 12-13).

É importante lembrar que o ano de 1927 se consagrou 

como o ano de revistas com notável distribuição geográfica 

em toda a Espanha. Temos La Gaceta Literaria, Verso y prosa, 
Carmen y Lola, Papel de Aleluyas, La Rosa de los Vientos. Mas é 
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na Revista Verso y Prosa que encontramos o primeiro sintoma de 

uma consciência de geração propriamente dita. De acordo com 

Cano (1973, p. 13) temos:

La celebración gongorina – que tuvo su crónica bur-
lesca y satírica en las páginas de ‘Lola’, la desen-
vuelta hermana de ‘Carmen’, bella revista que dirigía 
Gerardo Diego – se coronó con el espléndido número 
que, en homenaje a Góngora, publicó “Litoral”, otra 
de las revistas de la generación, dirigida en Málaga 
por dos de sus miembros, Emilio Prados y Manuel 
Altolaguirre.

É grandioso falar o significado que as Revistas Literárias 

tiveram para a cultura espanhola da época, os intelectuais, poetas, 

filólogos espanhóis que apoiaram com publicações de diversos 

modos de enunciação, naquele período de guerra e de revolu-

ção. A revista representava o espaço de manifestação democrá-

tico e polivalente tanto estilístico como ideológico. O número 

de revistas nos aporta a Geração de 27 e representa um tesouro 

bibliográfico, pois foram colaboradores quase todos os poetas da 

Generación del 27, acompanhados por Pablo Picasso, Juan Gris 

e quase todos os pintores da escola espanhola de Paris. Muitos 

autores dessa época, como Rafael Dieste, Antonio Barbudo, 

Ramón Gaya escreveram para Hora de España e a fundaram com 

a ajuda do Ministro da Propaganda da época. Nessas revistas era 

comum encontrarmos ensaios, poemas, narrações, obras de tea-

tro, comentários culturais e políticos, uma vez que a publicação 

representava uma grande contribuição à vida cultural espanhola 

do Século XX, que se encontrava em plena guerra.

Apesar de forte tendência à politização, as revistas lite-

rárias não perderam sua notável virtude intelectual, que pro-

piciou um maior conhecimento por parte do público leitor de 

grandes nomes da Geração de 27, como também de outros 
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autores. Inserimos nesse rol García Lorca, Rafael Alberti, Antonio 

Machado, Dámaso Alonso dentre outros.

Figura 1 –  Exemplares das capas das Revistas Literarias del 27.

Revistas Literárias que publicaram poemas, textos e conferências dos poetas 
e artistas del 27. Fonte: Archivos oficiales del Ateneo de Sevilla-España.

As revistas contêm um material raro e muito precioso que, 

não fosse pelo seu forte poder de ação, provavelmente, o cami-

nho até o público seria imenso, pois, muitas vezes, não havia por 

parte do autor a intenção de que os seus escritos se transformas-

sem em livros. Vários textos proferem que as revistas surgem com 

um afã iconoclasta, que pretende reconstruir conceitos anteriores 
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nos mais diversos campos do saber científico, social, político, 

cultural e literário.

Quase todos os autores apresentam um início de produção 

literária em revistas, por meio das quais semeiam seus argumen-

tos estéticos e ensaiam seus textos, seu estilo retórico e a expres-

são de sua linguagem.

Podemos declarar, assim, que as revistas prenunciam a 

obra de um futuro escritor, à medida que revelam essas figuras em 

sua essência originária de produção escrita e apoiam o desenvol-

vimento das obras desses autores até que sejam consolidadas, se 

for o caso, em livros. Sabemos que, em grande medida, os escri-

tores conhecidos do Século XIX e do Século XX publicaram uma 

parte relevante de seus escritos em revistas ou periódicos literá-

rios fundados por eles mesmos ou por companheiros das letras.

Mesmo com tanta repercussão, Olmedo apud Ramoneda 

(1990) nos mostra que as estratégias em busca de um cânone 

não foram tão bem aceitas. Havia grande polêmica envolvendo 

exclusões, que culminaram em algumas resenhas publicadas por 

Miguel Pérez Ferrero, sob o título “Gerardo y sus amigos” e, por 

César Ruano, “Currinchería poética de Gerardo Diego y otras 

cosas”.

Somando essas atitudes como espécie de rebelião de 

excluídos, temos:

Pero también en la aludida rebelión de los excluidos 
de 1932 aparecen los indeseables pero indelebres 
caracteres de una hostilidad si no de clase social sí, 
por lo menos, de jerarquía literaria. Diego la esperaba 
y el 4 de marzo de 1932 confidenciaba a Guillén: 
Mejorarla, no la mejorarán, pero levantarle, y aun el 
puño, sí que le levantarán: se rumorea ya una antolo-
gía de excluidos, como los salones de independien-
tes. Esperemos a los Ferreros, Buendías, Espinas etc. 
(DIEGO, 2007, p. 135).
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Acerca do movimento havia um grupo protestante que 

nunca conseguiu publicar na Revista do Ocidente, por exemplo, 

nem tampouco colocar os pés na Residência de Estudantes, cha-

mada La Resi, onde as personalidades eram tão bem recebidas, 

como o próprio Juan Ramón. Pairava um rancor mesclado com 

insatisfação diante do cânone representado por “señoritos”. César 

González Ruano demonstra seu ressentimento quando se refere a 

alguns poetas da geração. Ao se referir a Garcia Lorca, diz “a mí, 

Federico no me acabó nunca de ser simpático como le fue a casi 

todo el mundo. Era un chico de pueblo ordinario que se hubiera 

puesto un lazo de seda en el pelo y sentado frente a un piano a 

hacer gracias”. González Ruano publicou a Antología de poetas 
españoles contemporáneos en lengua castellana, um compêndio 

de quase 900 páginas e cuja intenção seria “lo más amplia y com-

pleta posible”.

Corrobora com essa discussão da nómina del 27, o poeta 

Pedro Garfias,  que nasceu em Salamanca em 1901, e ao longo 

dos anos 20, amplia seu círculo interpessoal e poético: man-

tém amizade com García Lorca nas suas visitas na Residência 

de Estudantes de Madri, publica os primeiros versos de Rafael 

Alberti na Revista Horizonte, também é colaborador de diversas 

revistas, como La Gaceta n. 5, de 1 de março de 1927; Litoral n. 

5, 6 e 7, de outubro de 1927. Garfias, pertenceu a la nómina de 

escritores que se projetaram na primeira vanguarda, junto com 

Rivas Pinedas, Chabás, González Ruano, César A. Comet, Luque, 

dentre outros que “a pesar de cumplir las etapas generacionales 

como los demás”, não tiveram eco posterior, foram desafortuna-

dos e excluídos da lista oficial. Sua reclusão na cidade de Osuna, 

a partir de 1923, foi fator decisivo para não constar na lista do 

tão significativo “Grupo de la Edad de Plata”. Muito embora Juan 

Manuel Rozas enfatize que “en muchos aspectos es un perfecto 

poeta del 27, en la vertiente inconformista y revolucionaria (de 

un Prados, o de un Alberti, por ejemplo)” (ROZAS, 1978, p. 43).
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Pedro Garfias Zurita é também chamado de Juglar del siglo 
XX, apesar de ter ficado fora da lista como tantos outros. O poeta 

del 27 Emilio Prados escreveu demonstrando seu pesar “Atrás 

había quedado un pastor de soledades andaluzas y madrileñas 

[…]. Buscó y recreó los héroes y paisajes de su Sur y se vio – 

desamparado – desterrado de él mismo, sin remedio. Proyectó 

todas sus nostalgias imposibles con vientos y lágrimas meridio-

nales […]” (PRADOS apud RAMONEDA, 1990, p. 39). E se não 

foi unânime a lista oficial da Generación del 27, podemos con-

firmar a participação efetiva de grandes personalidades da época 

nas festividades de comemoração. 

Figura 2 – La nómina del 27

      
Celebração do tricentenário de Góngora no Ateneo de Sevilla em 
dezembro de 1927. Da esquerda para a direita: 1. Rafael Alberti; 

2. Federico García Lorca; 3. Juan Chabás; 4. Mauricio Bacarisse; 5. 
José María Platero (Presidente da seção de Literatura do Ateneo); 

6. Manuel Blasco Garzón (Presidente do Ateneo de Sevilla); 7. 
Jorge Guillén; 8. José Bergamín; 9. Dámaso Alonso; 10. Gerardo 
Diego. Fonte: Archivos oficiales  del Ateneo de Sevilla-España.
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Grandes solenidades até o amanhecer dos céus sevilhanos 

ocorreram, segundo o próprio Dámaso, o primeiro e mais concreto 

ato público na cidade de Sevilha foi subsidiado pelo toureiro, 

poeta e amigo do grupo Ignacio Sánchez Mejías. Essa viagem foi a 

que consagrou, sem sombras de dúvida, a reunião oficial, ocorreu 

no Ateneo de Sevilla, nos dias 16 e 17 de dezembro do ano de 

1927, de onde se tem a foto oficial do cânone poético (dos jovens 

poetas Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, García Lorca, 

José Bergamín, Juan Chabás e Dámaso Alonso), que magistral-

mente os manuais exibem como a foto oficial dos Poetas del 27.

Dámaso Alonso ainda nos afirmava que “la generación 
existe y tiene interés para la historia de la cultura”, mesmo com 

diversidade nas vozes poéticas, cada poeta trazendo um timbre 

próprio, a inquietude saudosa, algo de genuíno e legítimo através 

de suas obras. 

Estes poetas del 27 deram o traje de luces ao poeta das 

Soledades e, tiveram a mirada exuberante em celebrar o terceiro 

centenário de ausência de D. Luis de Góngora e fizeram em toda 

Espanha a celebração dos trezentos anos da poesia gongorina que 

perpassou o tempo. Estas palavras, significativamente, traduzem 

o que foi o grupo del 27.
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LOS EMBLEMAS MECÁNICOS Y LA 
ESCALA DEL UNIVERSO DIVINO EN EL 

PRIMERO SUEÑO, DE SOR JUANA

Rocío Olivares Zorrilla1

Entre las variadas aproximaciones al Barroco de los tiem-

pos recientes, la de Gilles Deleuze, en su obra El pliegue, 

de 1989, comienza con el planteamiento que desarrollará a lo 

largo de nueve capítulos: 

El rasgo del Barroco es el pliegue que va hasta el infi-

nito […] el Barroco diferencia los pliegues según dos 

direcciones, según dos infinitos, como si el infinito 

tuviera dos pisos: los repliegues de la materia y los 

pliegues en el alma […] el laberinto del continuo en 

la materia y sus partes, el laberinto de la libertad en 

el alma y sus predicados (DELEUZE, 1989, p. 11).

La exactitud de esta observación no podría verse mejor 

comprobada que en la amplificación poética del funcionamiento 

del cuerpo humano en el Primero sueño de Sor Juana Inés de la 

Cruz, donde paso a paso vamos siguiendo la trayectoria de una 

fuerza, de una energeia que será transmutada en un laboratorio 

o “centrífica oficina” para convertirse en la potencia claridosa 

de los espíritus animales y, por ende, en el sueño de la creación 

universal.

1 Professora da Universidad Nacional Autónoma do México.



COLÓQUIO BARROCO IV420

El término “oficina” tenía un significado más amplio en 

tiempos de Sor Juana del que ahora le damos. Mientras que el 

Diccionario de Autoridades lo define como “el sitio donde se 

hace, se forja o se trabaja alguna cosa”, el Tesoro de la lengua 
castellana, de Sebastián Covarrubias, de 1611, lo define como 

“el lugar donde se trabaja: oficinas, las bóvedas o cantinas”. De 

hecho, en la Edad Media se llamaban oficinas los aposentos que 

se hallaban en la planta baja de los castillos, donde se realiza-

ban diversos trabajos. Eran oficinas la caballeriza y la herrería, 

la enfermería y la farmacia, así como la cocina y sus despensas. 

Esta particular y centrífica o central oficina de Sor Juana es todo 

el sistema digestivo, pues precisamente por ser un lugar de ofi-

cios, se trata de la labor conjunta de un cierto número de aparatos 

relacionados entre sí, como en un laboratorio o taller. De ahí que, 

aunque Sor Juana no los mencione, están considerados tanto el 

hígado como la vesícula y los intestinos. 

Y aquella del calor más competente

centrífica oficina, 

próvida de los miembros despensera,

que avara nunca y siempre diligente,

ni a la parte prefiere más vecina

ni olvida a la remota,

y en ajustado natural cuadrante

las cuantidades nota

que a cada cuál tocarle considera,

del que alambicó quilo el incesante

calor, en el manjar que –medianero

piadoso– entre él y el húmedo interpuso

su inocente substancia […] (JUANA INÉS DE LA 

CRUZ, 1951, p. 341).

Cervantes (1988, p. 974) mismo habla de la oficina del 

estómago, comparable a una cocina y sus despensas. De ahí la 

metáfora de “próvida despensera” en el poema de Sor Juana. En 
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una cocina grande, como la de un castillo o la de un convento, 

el despensero debe tener un estricto control de los alimentos que 

se gastan, tan estricto que debe llevar un registro distributivo en 

“ajustado natural cuadrante” y guardar con llave la despensa, y en 

disensión con lo que anota Antonio Alatorre (2009, p. 499) sobre 

este verso–que Sor Juana compara al estómago con una madre 

que alimenta a sus hijos–, es sabido que las madres no acostum-

bran apuntar lo que dan a cada hijo, sino que suelen alimentar 

a su familia a ojo de buen cubero. Despensera “de convento” o 

“de casa principal”, pues, la centrífica oficina es comparable a 

un emblema de los Hieroglyphica de Horapolo (1599, p. 131-137) 

al que ya he aludido en otra parte: la imagen de un dedo sobre 

el cielo sirve para dos significados diferentes en el mismo libro: 

para el estómago y para la medida. Este dedo, en efecto, parece 

anotar algo y es uno de los emblemas pseudoegipcios que apare-

cen en el Primero sueño.

Figura 1 – “Estómago”, Hieroglyphica, Horapolo
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Figura 2 – “Medida”, Hieroglyphica, Horapolo

Fonte: Horapolo (1599)

En el poema, los oficios de este sistema son los de proce-

sar los alimentos para convertirlos en el quilo que alimentará las 

venas llevando este calor nativo al corazón y a los pulmones para 

purificarlo y distribuirlo por todo el organismo. Así lo va descri-

biendo Sor Juana y alude sobre todo a la formación de los vapores 

que emanan de los “atemperados cuatro humores” de la sangre, 

los cuales, ya purificados, se elevan al cerebro y permiten no sólo 

el pensamiento, sino también las imágenes del sueño. 

[…]ésta, pues, si no fragua de Vulcano,

templada hoguera del calor humano,

al cerebro envïaba

húmedos, más tan claros los vapores

de los atemperados cuatro humores […] (JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, 1951, p. 341).
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Sebastián Covarrubias Horozco tiene, entre sus Emblemas 
morales, uno dedicado al papel de los elementos tratados en la 

forja del herrero con el lema petrarquiano “L’un contrario, l’altro 
accense” o “Un contrario al otro acrece” (1610, p. 117).

Figura 3 – “L’un contrario, l’altro accense”

Fonte: Covarrubias Horozco (1610)

Para Covarrubias Horozco (1610), la fragua ofrece un ejem-

plo de la dialéctica de los humores, predominando ya uno, ya 

otro. A la letra dice el epigrama:

Quando dos combatientes son yguales

En fuerças, en destreça, y valentía,

Suelen entretenerse aquestos tales

Peleando en el campo todo un dia:
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Mas los humores siendo desiguales,

El que es mas poderoso, al flaco embia

Su mesma fuerça, y dándole la muerte

En vida propia suya le convierte.

Evidentemente, la fragua ofrece a Covarrubias un artefacto 

que procesa elementos contrarios y los templa con un fin especí-

fico. En este caso, establecer un equilibrio entre ellos en beneficio 

de la salud corporal. Sor Juana reafirma así la idea del balance de 

la naturaleza mencionado un poco antes al describir cómo invade 

el sueño al cuerpo humano:

[…] que la Naturaleza siempre alterna

ya una, ya otra balanza,

distribuyendo varios ejercicios,

ya al ocio, ya al trabajo destinados,

en el fiel infïel con que gobierna

la aparatosa máquina del mundo […] (JUANA INÉS 

DE LA CRUZ, 1951, p. 339).

Esta búsqueda de armonía también la ejemplifica en el 

Primero sueño con la plomada del arquitecto, parangón de la 

equidad del sueño para con reyes y pastores sin mirar su diversa 

fortuna (JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1951, p. 339-340). De la plo-

mada dice Sebastián Covarrubias Horozco: 

Cuelga del archipendulo, o plomada, 

Un hilo con su pesa y sobre el plano

Se assienta, y si cayo bien ajustada,

Queda alegre el artífice y ufano:

La virtud es la regla acomodada,

Y el cartabón del coraçon humano […] 

(COVARRUBIAS HOROZCO, 1610, p. 190).
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Figura 4 – “Ultra citraque neque consistere rectum”

Fonte: Covarrubias Horozco (1610)

Con el lema horaciano, Ultra citraque nequit consistere 
rectum (el camino correcto consiste en no desviarse en ningún 

sentido), destaca mediante la plomada el valor de la aurea medio-
critas o medida y proporción (HORACIO, 1844, p. 16) y, como la 

forja o fragua, el balance universal de la vida material. Hay algo 

más que advertencia moral en los recurrentes emblemas sobre la 

templanza o moderación, porque la dimensión ética se empareja 

con la armonía de toda la creación. El equilibrio natural se pre-

senta en todas las dimensiones del universo, en las macrocósmi-

cas y en las microcósmicas. El cuerpo humano refleja la hechura 

del universo, y los aparatos mecánicos vienen a ser así extensiones 

o sucedáneos de los mecanismos naturales. Así como el método 
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filosófico de las diez categorías es una herramienta humana que 

ayuda a comprender los conceptos universales sin ser un uni-

versal en sí mismo, los mecanismos creados por el hombre son 

imitaciones de los prodigios naturales que Dios ha creado.

Es así como se explica el carácter paradigmático de este 

segmento del Primero sueño, en el que Sor Juana comienza des-

cribiendo poéticamente las funciones de los órganos “de mayor 

excepción”, como ella los llama. Es decir, los principales o 

“reyes”2: el corazón y los pulmones. La intervención de los pul-

mones en la actividad purificadora de la sangre que realiza el cora-

zón era en ese entonces un descubrimiento más o menos reciente. 

Antes se le atribuía todo el mérito al corazón solo. Es interesante 

ver que Sor Juana, como Fray Luis de Granada, utiliza la forma 

singular: “pulmón” (GRANADA, 1989, p. 433). Puede tratarse de 

algo intencional en la composición poética para metaforizarlo 

más fácilmente con el fuelle, aunque también podría deberse a la 

persistencia parcial de una etapa previa en los descubrimientos 

médicos acerca de los pulmones, de los cuales se pensaba que 

eran un solo órgano antes de descubrir su verdadera anatomía 

simétrica, tal como había sucedido con las cavidades del cora-

zón. Éstas fueron consideradas sólo tres en la Antigüedad, y así 

aparece en Aristóteles. Ángel Cappelletti (1989, p. 68) nos dice 

que esta creencia fundó su identificación con la Santa Trinidad 

y algunos consideraron, por esto, que el corazón era la sede del 

alma humana. El corazón es metaforizado en la silva de Sor Juana 

como la parte esencial del reloj, que es el resorte o volante que 

mantiene su marcha. Se equivocan quienes consideran que el 

corazón es, en el Primero sueño, un reloj. Se trata de una lectura 

apresurada: el corazón es la parte esencial del reloj del cuerpo 

2 Sor Juana observa constantemente este discurso paradigmático, desde la mención de los 
animales (el león, el venado, el águila y la ballena, hasta llegar después al hombre, soberano 
de la naturaleza).
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humano. Veamos: el alma dispensa “remota, si del todo separada/

no los gajes del calor vegetativo”. Es decir, la energía necesaria 

para que de manera automática o inconsciente sigamos respi-

rando a pesar de dormir:

[…] el cuerpo siendo, en sosegada calma,

un cadáver con alma,

muerto a la vida y a la muerte vivo,

de lo segundo dando tardas señas

el del reloj humano
vital volante que, si no con mano,

con arterial concierto, unas pequeñas

muestras, pulsando, manifiesta lento

de su bien regulado movimiento (JUANA INÉS DE 

LA CRUZ, 1951, p. 340, grifos nossos).

Si deshacemos el hipérbaton de los versos 204-206, tene-

mos: “dando tardas señas de lo segundo [estar vivo a la muerte] 

el vital volante del reloj humano […]”. Por lo tanto, es claro que 

hay una distinción entre el volante y el reloj humano, siendo el 

primero parte constitutiva del segundo, pero una parte esencial. 

La lección correcta es que el corazón es el artefacto que man-

tiene activo el mecanismo entero del reloj, que es el organismo 

del hombre. Esta distinción no es nada trivial.

Para describir la actividad del órgano rey, el corazón, motor 

de la relojería del cuerpo todo, Sor Juana lo asocia a los pulmo-

nes asimilando los descubrimientos médicos del Renacimiento. 

Seguidamente introduce el término “arcaduz” para referirse a la 

tráquea o a la faringe. El hecho de que Sor Juana califique a este 

“arcaduz” de claro, blando y musculoso es harto elocuente, pues 

la tráquea es clara, pero no blanda ni musculosa; la laringe no 

tiene forma de arcaduz, sino de pirámide invertida, y la faringe 

es musculosa y blanda, pero no se comprime ni dilata como el 

“pulmón”. Lo que está haciendo Sor Juana es conjugar en su 
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descripción todo el sistema en sí. El arcaduz o garganta, pues, en 

su constante movimiento respiratorio, alterna dos acciones con-

trarias. Del corazón pasamos así a la acción compuesta de ganar y 

perder que es la respiración:

Este, pues, miembro rey y centro vivo

de espíritus vitales,

con su asociado respirante fuelle

pulmón, que imán del viento es atractivo,

que en movimientos nunca desiguales

o comprimiendo ya, o ya dilatando

el musculoso, claro arcaduz blando,

hace que en el resuelle

el que le circunscribe fresco ambiente

que impele ya caliente,

y él venga su expulsión haciendo activo

pequeños robos al calor nativo,

algún tiempo llorados,

nunca recuperados,

si ahora no sentidos de su dueño,

que, repetido, no hay robo pequeño […] (JUANA 

INÉS DE LA CRUZ, 1951, p. 340-341).

El calor nativo del aparato digestivo es el que resulta de 

la combustión del alimento en estómago convirtiéndolo en un 

horno. Si falta el alimento, el hambre nos hace buscarlo para ese 

fuego que corre el riesgo de apagarse. Si se apaga, el cuerpo ter-

mina por morir. Cuando envejecemos, el calor va disminuyendo, 

de tal suerte que en un día soleado el anciano tiene frío y debe 

taparse, mientras que el niño corre alegre al aire libre de un día 

frío. Esto es, según se creía, porque la respiración de todos los 

días de una vida humana ha ido consumiendo minimalmente ese 

calor nativo, y esos “pequeños robos” energéticos no son sentidos 

ahora por su dueño, que es joven, pero a la larga serán llorados 

por el que será ya un anciano.
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Volviendo al aracaduz, si vamos a los Emblemas mora-
les de Sebastián Covarrubias Horozco, nos encontramos con uno 

dedicado al arcaduz de la noria (COVARRUBIAS HOROZCO, 

1610, p. 255).

Figura 5 – Unos suben, y otros baxan: / Unos hinchen y otros vacian

   
Fonte: Covarrubias Horozco (1610).

El mecanismo consiste en una rueda con aletas, la noria, 

semisumergida en una corriente de agua. El impulso del líquido 

le imprime movimiento y así se llena el arcaduz, que en las norias 

está hecho generalmente de barro cocido. El agua se eleva así a un 

canal de riego y se distribuye por los sembradíos. En el caso del 

cuerpo humano, la faringe toma el aire del ambiente exterior y lo 

traslada a los pulmones a través de la tráquea y éstos administran 

el oxígeno al interior del cuerpo humano. 

Por su parte, en su emblema Covarrubias Horozco asimila 

el arcaduz a la plenitud y la pobreza alternativas, par de opuestos 

que aparece de forma paralela a la sístole y diástole del corazón en 

el poema de Sor Juana. De este modo, comprimiendo y dilatando, 
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el aire frío que penetra al cuerpo sale caliente de él expulsando 

una parte mínima del calor interno. El lema del emblema de 

Covarrubias Horozco (1610) dice “Unos suben, y otros baxan: / 

Unos hinchen y otros vacian”; y el epigrama complementa:

Los bienes de esta vida transitoria,

Que van corriendo bien como los ríos,

Son arcaduces puestos en anoria [sic],

Al subir llenos, y al baxar vacios.

No puede consistir aqui la gloria,

Siendo todo mudança y desvaríos,

Aqueste priva, estotro está en desgracia.

Y quando el uno hinche, el otro vacia.

En efecto, no hay mérito moral en este proceso mecánico, 

vegetativo, de inhalar y exhalar. En todo caso, se cumple una ley 

muy concreta del movimiento con una función totalmente utili-

taria, que es mantener vivo el organismo. En la glosa de su epi-

grama, Covarrubias Horozco aclara:

Con grande propiedad se comparan a los alcaduzes 

de la noria los estados desta vida, porque uno van 

subiendo llenos de agua a lo mas alto de su rueda, 

y de allí es fuerça baxar, descargándose, y baxando 

vacios. Los que están en gran prosperidad no se 

desvanezcan, que en vida, o en muerte han de ser 

despojados de sus riquezas y prosperidades. Al con-

trario. Los pobres no desmayen, que algun dia, ellos, 

o sus descendientes pueden venir a alcançar esta 

felicidad mundana, subiendo unos, y baxando otros 

[…] (COVARRUBIAS HOROZCO, 1610, p. 256).

Con lo cual vemos que en este proceso mecánico y natural 

se cumple un cometido parcial que nos enseña que en el mundo 

corruptible se gana y se pierde alternativamente sin que ganar o 

perder sea nunca algo duradero o definitivo.
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La formación de los espíritus vitales que animarán la 

mente humana y, por tanto, a la fantasía, pareciera reproducir los 

fenómenos naturales: de mares, ríos y lagos se evapora el agua y 

en forma gaseosa llega a lo alto del aire. Del mismo modo, como se 

condensan las nubes y llueven, los espíritus cristalinos del cere-

bro pueden condensarse y producir las lágrimas, como podemos 

apreciar en las metáforas petrarquistas3. Pero a la vista de los apa-

ratos mecánicos que el siglo barroco ofrece a la imaginación como 

nueva materia poética, es más bien el hombre quien imprime en 

la naturaleza los procesos de sus propias entrañas. En este vaivén 

ajustado, como los engranajes de un reloj mundano, la invención 

humana no solamente efectúa los trabajos necesarios para rendir 

un producto material, sino que entona una sinfonía universal; en 

ella, la pauta divina se refracta en el ingenio del pequeño creador 

que es el hombre.

Cabe recordar que ya José Gaos había observado que en 

Primero sueño de Sor Juana parece campear, en este largo pasaje 

acerca de las funciones del cuerpo humano: 

[…] un resabio poético de la concepción mecanicista 

de lo somático y fisiológico que hizo su trayectoria 

en la filosofía y en la ciencia desde los animales 

máquinas de Descartes y el materialismo de Hobbes 

hasta el materialismo del hombre máquina de La 

Mettrie (GAOS, 1960, p. 54-71).

En efecto, Sor Juana es una expresión más, en el terreno de 

la poesía, de lo que los científicos barrocos iban inventando y per-

feccionando en el terreno de la mecánica. Lo curioso es que Gaos 

haga inmediatamente esta observación: “Claro que en la poetisa 

no pasa el resabio de consistir en una comparación con artefactos 

3 Ver el soneto de Garcilaso “De aquella vista pura y excelente”, inspirado en los 
espiritillos de Cavalcanti, en Garcilaso de la Vega, Poesía completa. Guillermo 
Suazo Pascual (Ed.). Madrid: EDAF, 2004, soneto VIII, p. 111.
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y artes, inconsciente de sus orígenes y de intenciones de mayores 

alcances”. ¿Sería Sor Juana realmente inconsciente de los oríge-

nes e intenciones del mecanicismo cartesiano? Considero que en 

este punto nos encontramos precisamente ante la problemática 

hace tiempo suscitada en torno a la silva de Sor Juana: ¿es car-

tesiana o no? Y compruebo nuevamente que Sor Juana es rica en 

noticias sobre todos los ámbitos del conocimiento; que sabe muy 

bien que una nueva época se yergue en su momento y no quiere 

dejar al margen de su poema –que es, sintéticamente, la relación 

entre el hombre, Dios y la naturaleza– justamente estos portentos 

del ingenio que no son simplemente una extensión del hombre, 

sino que explican cómo él reproduce en la naturaleza lo que Dios 

ha dispuesto en él. 

Consecuentemente, la fragua forjará con diversos aparatos 

asociados el producto que tendrá su específica función más allá 

de ella (en la remota región del cerebro y el intelecto); la fuerza 

motora es administrada por arcaduces y avivada por fuelles, como 

el del pulmón del Primero sueño. Pero el fuelle, a su vez, es una 

reminiscencia de la fuerza de Cristo y su amor por el hombre, tal 

como lo expresa una emblemista francesa del siglo XVI, Georgette 

de Montenay, cuyos Emblemas cristianos fueron muy leídos en el 

mundo hispánico (MONTENAY, 1567, p. 80).
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Figura 6 –Sic demum purgabitur

Fonte: Montenay (1567)

Para Montenay: “El fuego por sí solo no refina el oro en el 

horno, / sino la facultad del ingenio humano. / Lavar los vicios 

del corazón y desechar lo nocivo, / sólo la diestra de Cristo puede 

lograrlo”. Es decir que todas estos reflejos o refracciones compo-

nen la armonía universal en la que el hombre es el único dotado 

por Dios del don necesario para proyectar sobre el mundo la per-

fección de su propia relojería orgánica. El alma cristiana, a su vez, 

atraviesa por transmutaciones semejantes a las de un laboratorio, 

como lo metaforiza emblemáticamente Hermann Hugo (1624) en 
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sus Pia desideria: el aliento o la palabra del amor sagrado derrite 

al alma sublimándola, como en el Cantar de los cantares4: 

Figura 7 – “Anima mea liquefacta est”

Fonte: Pia desideria, Hermann Hugo (1624)

4 Canticum canticorum Salomonis, v. 6: “Surrexi ut aperirem dilecto meo; / manus 
meæ stillaverunt myrrham, / et digiti mei pleni myrrha probatissima. / Pessulum 
ostii mei aperui dilecto meo, / at ille declinaverat, atque transierat. / Anima mea 
liquefacta est, ut locutus est; / quæsivi, et non inveni illum; / vocavi, et non 
respondit mihi.” (Yo me levanté para abrir á mi amado, / Y mis manos gotearon 
mirra, / Y mis dedos mirra que corría / Sobre las aldabas del candado. / Abrí yo a 
mi amado; / Mas mi amado se había ido, había ya pasado: / Y tras su hablar salió 
mi alma: / Busquélo, y no lo hallé; / Llamélo, y no me respondió).
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Por su parte, ya lo observamos, el volante del reloj imita 

al corazón humano y, como él, concierta el pulso constante de 

la vida, que es un fragmento de tiempo; y con el reloj mecánico, 

objeto de una empresa de Saavedra Fajardo (1640, p. 488), Uni 
reddatur (Sea atribuido a uno), se metaforiza la concatenación 

del poder del rey con el de sus ministros.

Figura 8 – “Uni reddatur”

Fonte: Saavedra Fajardo (1640)

Con la linterna mágica también se reconstruye mediante 

lámparas, cajas y lentes la maravillosa ejecución de la fantasía. Y 

todo ello engrana en los mismos procesos naturales: las corrien-

tes de los ríos, la fuerza de los vientos; la acción del calor solar.

Si Sor Juana comparte, evidentemente, la fascinación de 

su siglo por las nuevas invenciones mecánicas, eso la convierte, 

como a Sigüenza y Góngora, en partícipe de este gran cambio 
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científico impulsado por Descartes. Pero también es patente que, 

para ella, esta nueva ciencia es una manera más de afiliarse al 

pulso de la creación divina. No es una cartesiana filosófica, no 

margina la explicación religiosa, espiritual, del universo en bene-

ficio de una razón liberada de la fe, sino que para ella todas estas 

muestras del ingenio humano confirman la sístole y diástole de 

un cosmos orquestado desde y hacia la divinidad.
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UM JESUÍTA POETA NAS 
MALHAS DO BARROCO

Samuel Anderson de Oliveira Lima1

 “O poema é um ser de linguagem”

(Décio Pignatari. Comunicação Poética)

Nessa epígrafe, Décio Pignatari (1981) apresenta o poema 

como algo substantivo no sentido de tratá-lo como um 

“ser”, algo quase palpável, concreto, que alcança seu leitor. Isso 

significa que o poema não pode ficar somente no plano da imagi-

nação e da inspiração, como querem muitos, mas Pignatari põe o 

poema no plano do conhecimento, pois é um ser de linguagem. A 

linguagem da poesia, da arte poética. É assim que enxergamos a 

poesia de José de Anchieta, tratando-a como uma linguagem que 

encontra o leitor moderno, fugindo do plano cartesiano e histori-

cista a que é constantemente submetida.

Desse modo, a poesia anchietana merece destaque, seja 

em qualquer uma das línguas por ele manejadas. Cada texto, a 

seu modo, apresenta sua particularidade, são temas, imagens, 

público-alvo, situações de escritura bem particulares. Os poemas 

em espanhol de José de Anchieta trazem determinadas singula-

ridades que motivam o seu estudo, como por exemplo, ser a lín-

gua mãe do poeta, pois foi nela que ele aprendeu a versejar e, no 

1 Professor do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador e membro do Grupo 
de Pesquisa Ponte Literária Hispano-brasileira da UFRN.
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mesmo sentido, ser a língua do colonizador, do dominador que 

transpassa as barreiras geográficas e vai de encontro ao índio – 

objeto de dominação. É claro que a língua portuguesa era a língua 

oficial do país que colonizava o Brasil, mas, em se tratando de 

Anchieta, e, fazendo-o assumir a noção de colonizador, não só de 

jesuíta, a língua espanhola se torna também a língua do coloniza-

dor, nessa perspectiva. Um detalhe importante é que o poeta se 

dedicou mais aos poemas na sua língua materna.

Anchieta é poeta em qualquer uma das línguas, contudo, 

nos parece que, em espanhol, o artista se destaca mais, talvez 

pela construção de imagens, pelos temas, pela fusão das culturas 

no poema, pela sonoridade dos versos – quase beirando o som 

dos tambores nos rituais antropofágicos dos índios. O poeta cana-

rino fez-se índio também e com isso rasgou o véu erguido pela 

Igreja e isso só foi possível com a poesia, porque a poesia não tem 

raça, não tem tribo, não tem partido, ela é universal, está acima 

dos homens, no plano divino, por vezes: “a verdadeira sapiência 

deve, pois, ensinar a cognição das coisas divinas, para conduzir 

ao sumo bem das coisas humanas” (VICO, 1979, p. 68). Com essa 

afirmação no capítulo Da Sabedoria Poética, Giambattista Vico 

traduz a ideia de que o conhecimento (a ciência) parte das coisas 

divinas para as coisas humanas; é preciso percorrer o universo 

das divindades e assim entender o humano e é a poesia o meca-

nismo que trata dessa questão. Por isso, ela suplanta a natureza 

humana; quem não souber, quem não tiver ciência, dificilmente 

lerá (compreender) o texto poético. Nessa perspectiva, a poesia de 

Anchieta apresenta-nos a noção de uma sabedoria que está além 

da razão, firmada muitas vezes na construção das imagens, isto é, 

ela cria um universo semântico imperceptível a olho nu, é neces-

sário montar as peças do jogo de palavras nos poemas anchie-

tanos. Isso é muito importante para combater a ideia de que a 

poesia dele é meramente religiosa. Os críticos que assim afirmam 

não conseguem observar o verdadeiro significado das imagens na 
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poesia de José de Anchieta, eles só observam, na verdade, o que 

é mais nítido, o superficial, e deixam de lado o processo de cons-

trução das metáforas no corpo do texto poético.

Dizer que o texto poético de Anchieta é religioso não está 

errado, pois, conforme afirmam seus biógrafos, durante um terço 

de sua vida, ele esteve a serviço da Igreja. Tudo nos seus escritos 

faz-nos inferir ter ele uma propensão ao religioso. O que se ques-

tiona, entretanto, é que pelo fato de ter a religião como plano de 

fundo, isso não descaracteriza sua poesia. Na verdade, a deixa 

bem mais literária, ou seja, a religião aqui é mais um artifício, o 

que está por trás é a forma da construção desse texto. A Bíblia 

inspira todos os autores barrocos, por isso podemos afirmar 

que Anchieta faz paródia com o texto bíblico, mas é uma paró-

dia evocativa. Na há tanta ironia. Anchieta mostra claramente a 

deglutição da cultura indígena, antideítica, selvagem, no seio da 

religiosidade católica. Os santos, os diabos, os anjos, são perso-

nificados pelos índios; as músicas sacrossantas são agora o canto 

da índia que mata o filho para com sua carne salvar o marido 

enfermo2. É uma mistura, um amálgama. O texto poético conse-

gue unir elementos a princípio díspares e essa disparidade se 

transforma em unidade, pois o elemento é o novo, o diferente. 

Tudo isso promovido pela poesia anchietana, como nos confirma 

Carlos Díaz (1998, p. 39-40):

Todos los versos de Anchieta son por pura lógica, de 

materia religiosa toda vez que su escritura viene con-

dicionada por su personalidad de docente y misio-

nero; no obstante, aunque en su huerto poético sólo 

hay lugar para las flores espirituales, Anchieta es un 

diestro amañador de conceptos y un ágil versificador 

2 É interessante observar a descrição desse episódio: “As mesmas mães, quando 
adoeciam seus maridos, iam matando os próprios filhos que deles houveram e, 
com as carnes destes, quais de carneiro ou galinha, alimentavam o enfermo, en-
quanto durava o mal [...]” (VASCONCELOS, 1943, p. 39).
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que se nutre del abandono de la tradición profana: 

los poetas del Cancionero le sirven los núcleos líri-

cos y las paradojas conceptuales de la vida, muerte 

que también aprovecha los autores místicos.

O texto de Carlos Díaz nos dá a informação precisa sobre 

o caráter religioso da poesia anchietana e também acrescenta a 

noção de que Anchieta tem influência dos Cancioneiros Medievais 

para sua produção, do que se conclui que o poeta buscou inspira-
ção nas fontes profanas para construir seus poemas ditos santos. 
Nesse aspecto, não se pode afirmar que sejam apenas religiosos 

os poemas de Anchieta, ainda que tragam as figuras da religião 

como Cristo, Maria, Deus; o que ocorre na maioria dos textos é a 

inversão dos papéis, os santos se tornam pecadores; não se define 

ao certo o que é santo e o que é profano. Há, na verdade, com isso, 

um cisma ideológico provocado somente pela poesia. 

Segundo Leodegário Amarante de Azevedo Filho (1966, 

p. 27, grifos do autor), Anchieta pertence a um período de tran-

sição entre a Idade Média e o Barroco, “a sua poesia é de cunho 

tradicional, obedecendo às normas da chamada medida velha”. 

Isso explica a influência que Anchieta teve dos Cancioneiros 

Medievais, assim como outros poetas também o tiveram. O 

momento histórico vivido pelo poeta era o do Renascimento, mas 

a forma de seu texto está no momento anterior a esse, a Idade 

Média. A palavra transição é importante porque apresenta a 

poesia anchietana como um elo entre esses dois momentos mar-

cantes para a literatura universal. E ainda mais, dá início a uma 

nova criação literária, pois no Brasil não havia ainda uma litera-

tura, tudo era novo e os textos do jesuíta marcam o começo da 

Literatura Brasileira. A própria língua era, nesse contexto, uma 

língua de transição. A língua oficial do Brasil ainda não era o por-

tuguês, como confirma Leodegário Amarante de Azevedo Filho 

(1970?): “desse modo, não podemos dizer que a nossa língua, no 
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Século XVI, era o português, pois esta, somente no Século XVIII 

segundo a tese de Serafim da Silva Neto (1951, 87 s), com base 

em Theodoro Sampaio (1923), se implantou definitivamente 

no Brasil”. Criava-se, portanto, uma nova cultura: a língua, os 

costumes, as comidas, a literatura, tudo era novo, fruto do con-

fronto entre as duas culturas. E é a poesia o mecanismo de pro-

pagação disso, profundamente marcada de Brasil. É notório que, 

nos poemas de Anchieta, se percebam as marcas da terra onde 

foram produzidos, não só na lírica portuguesa como também nas 

outras, especialmente, na espanhola. O Brasil está ali represen-

tado pela figura do índio. Embora o Brasil não tenha experimen-

tado o ambiente histórico da Idade Média, teve contato com sua 

ideologia por meio do texto poético anchietano. É claro que com 

muitas mudanças, com traços novos, visto que o instante era de 

transição.

As características medievais presentes na poesia anchie-

tana estão presentes mais na forma do que no conteúdo. Sendo 

assim, segundo Portella (2005, p. 12-13), Anchieta é medieval “ao 

realizar uma poesia simples, de timbre didático, porém medie-

val também pela sua forma poética, seus ritmos, sua métrica. A 

sua própria linguagem apresenta, por vezes, traços nitidamente 

medievalizantes”.

Ainda falando em forma, Anchieta apreciava as formas da 

Idade Média, com ênfase na redondilha maior e na redondilha 

menor. É o que acontece com outros poetas, como Sor Joana, já 

que seus poemas se assemelham aos de Anchieta pelas formas e 

pelos temas, o que referenda a hipótese de que eles pertencem, 

junto com outros poetas, a uma tradição subterrânea. 

Podemos considerar Anchieta como poeta barroco, jus-

tamente pelo caráter de transição que tem sua poesia. Sabe-se, 

e isso é muito importante, que o poeta, em nenhum momento, 

esteve preocupado com a formação de uma literatura no Brasil 
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nem na formulação de um estilo literário. Sua poesia é que nos 

indica a comunicação com o estilo barroco. Anchieta é a primeira 

voz do Barroco na Literatura Brasileira. É então a voz do Barroco 

da Contrarreforma, da missão catequética, da reafirmação da fé, 

da busca do homem por Deus. O Barroco também se manifestou 

na Arte Colonial, na arquitetura dos templos, na pintura de ima-

gens, nas esculturas, na literatura, tudo foi fundamento para o 

começo da mentalidade brasileira e o poeta Anchieta contribuiu 

de forma significativa para essa formação.

O Barroco da Contrarreforma é o barroco do significado, 

em que o homem procura respostas para suas angústias interio-

res e o Barroco americano se molda num estado de confluência 

das línguas, dos ritos, das culturas e das tradições. O conceito 

novo de barroco criado pelos críticos modernos, como no caso 

de Lezama Lima, apresenta o barroco como a arqueologia do 

moderno, isto é, há uma reapropriação do passado sendo inscrito 

no presente. O Barroco é curiosidade, é demoníaco, está entre 

o povo, o índio, o mestiço, mas também está na realeza. Nisso, 

constrói-se um paradoxo, cujo centro está na tensão em se unir 

elementos díspares: católicos e indígenas, por exemplo. É nesse 

contexto que inscrevemos a poesia de José de Anchieta, muito 

embora essa caracterização ainda não esteja tão acentuada no 

Século XVI. O que há é um amaneiramento dos traços barrocos, 

que só se intensificam posteriormente com a poesia de Gregório 

de Matos. Mas é possível perceber, hoje, nas análises da poesia 

anchietana, essa tensão entre os elementos de ideologias contrá-

rias – o católico e o indígena –, e esse é um dos motivos que 

faz a poesia barroco-espanhola, agora já ibero-americana, tornar-

-se interessante ao leitor moderno. Existe certa dificuldade por 

parte dos leitores em compreender o sentido das poesias de 

Anchieta porque não conseguem enxergar essa tensão, só veem 

mesmo o sentido religioso, mas por trás existe essa confluência, 

o santo e o profano se misturam. Aqui está a magia do poeta, 
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pois é preciso ter “conhecimento” para enxergar essas nuances. 

Há uma metamorfose da palavra, por isso a dificuldade da com-

preensão. Essa ideia de metamorfose da palavra já é uma visão 

do Barroco moderno e está intensificada justamente nas produ-

ções do Século XX, com a releitura do passado, com a releitura 

do Barroco. Numa análise sobre o texto Cobra (1972) de Severo 

Sarduy, Irlemar Chiampi (1998, p. 12) afirma que a concepção 

barroca do texto fica num cenário de “uma desordem composta 

e artificiosa – uma espécie de arquitextura na qual o ornamento 

(elíptico) devora o Sentido (como na igreja barroca o ornamento 

esconde Deus)”. Parece ser a mesma que Anchieta faz em sua 

poesia, pois ele esconde o Sentido através da linguagem religiosa, 

que, por outro lado, se revela por meio dessa mesma linguagem 

religiosa – mostra e revela ao mesmo tempo. Para Azevedo Filho 

(1966, p. 57): “A literatura anchietana, portanto, representa uma 

espécie de transmigração da alma medieval, na linha barroca da 

Contrarreforma, em choque com os costumes bárbaros do paga-

nismo indígena, onde os ritos antropofágicos dominavam no 

meio de outros costumes.”

Esse choque de que trata o crítico Leodegário Azevedo 

Filho revela a tensão de que estamos falando; representa o cho-

que entre as culturas envolvidas no processo da colonização bra-

sileira, mas também envolve o choque no encontro do passado 

com a modernidade. Num texto-convite para o Bloomsday de São 

Paulo em 1998, Haroldo de Campos apresenta Anchieta como 

o condutor de Bloom – personagem do Ulisses de James Joyce 

–, pelas ruas de São Paulo. Haroldo aproxima o poeta colonial 

do poeta moderno. Inclusive, James Joyce foi quase um jesuíta, 

por isso também a proximidade com José de Anchieta. E nesse 

texto, Haroldo de Campos descreve um ritual indígena em que os 
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índios trocam a água benta pelo cauim3, ou seja, o ritual indígena 

preponderava mais que o ritual católico. As cauinagens estavam 

sempre associadas ao ato antropofágico de comer o inimigo cap-

turado. Da mesma forma se assemelha ao ministério eucarístico 

da Igreja Católica, em que o corpo e o sangue de Cristo, represen-

tados pelo pão e o vinho eram comidos pelos padres – representa-

ção do sacrifício. Nesse sentido, pode-se afirmar que, na missa, há 

também a antropofagia. Dessa forma, Haroldo de Campos anuncia 

esse ato antropofágico na comparação entre Anchieta e Joyce, o 

colonial e o moderno, que agora deixam de ser, pois são moder-

nos e coloniais ao mesmo tempo. 

O Classicismo propunha o afastamento da ideia de Deus 

e o Barroco promove a aproximação a Deus. Assim o ambiente 

vivido por Anchieta se estrutura sobre esses dois conceitos. 

O paganismo e o cristianismo se chocam no texto poético de 

Anchieta, provocando um novo conceito, justo porque o santo 

e o profano se misturam. Não é só o pagão que vive nem muito 

menos só o cristão, mas os dois dialogam, por vezes digladiam, na 

poética anchietana. A Literatura Brasileira nasce assim, barroca, 

sobre a qual caminha o paradoxo das culturas. 

Às vezes, a antropofagia (canibalismo), ato abominado 

pelos jesuítas, era aceita com outro significado, ou seja, era pre-

ciso ressignificar o conceito, como diz Miriam Aparecida Deboni 

(2002, p. 58):

3 O cauim era uma bebida fermentada à base de mandioca, milho e frutas, ela-
borada pelos próprios nativos. Quem cuidava da preparação eram as mulheres, 
que mastigavam a massa e cuspiam para poder haver a fermentação. Os rituais 
com cauim nas tribos receberam o nome de cauinagem – eram os festejos mais 
tradicionais dos Tupinambás – era uma espécie de combustível para as come-
morações sobre vitórias frente ao inimigo. Os índios bebiam até ficar muito em-
briagados. Este tipo de comportamento era um incentivo a pecados graves como 
a luxúria e a antropofagia. A degustação do corpo do inimigo era bem regada 
a cauim. Os jesuítas abominavam as cauinagens. FERNANDES, João Azevedo. 
Revista de História: Guerreiros em Transe, Rio de Janeiro, n. 4, Ed BN, out. 2005.
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A re-significação da antropofagia é ainda mais con-
tundente quando seu sentido original é preenchido 
por outro. [...] essa re-significação proporciona à 
antropofagia uma legitimidade como meio de puni-
ção a favor da Igreja, transformando-a de um gesto 
visto como bestial em instrumento de catequização, 
a ponto de ela ser executada mediante o pedido da 
figura bíblica de um anjo [...]. A antropofagia torna-
-se um gesto aceitável quando usada como instru-
mento de punição a serviço da fé católica e aí reside 
sua instrumentalização.

A partir dessa afirmação podemos dizer que, além de se 

confundir o santo com o profano nas poesias anchietanas, ele 

mesmo se confunde, é jesuíta, é padre, é poeta: “todos ganare-

mos, y aún más Anchieta, si somos capazes de valorar al poeta sin 

olvidar al jesuíta y de enjuiciar al jesuíta sin silenciar al poeta” 

(DÍAZ, 1998, p. 12). Há uma junção de todos os elementos, mas, 

por outro lado, existe também um antagonismo entre eles, pois faz 

parte do paradoxo barroco. Estudioso moderno do Barroco, Gilles 

Deleuze (2000, p. 13) afirma que o Barroco é o estilo da dobra: 

“o traço do barroco é a dobra que vai ao infinito”, ou seja, cria-se 

assim um labirinto por onde percorrem as mais diversas significa-

ções do signo, a todo tempo o Barroco está fazendo dobras. Nesse 

sentido, “Anchieta inventa um imaginário estranho, sincrético, 

nem só católico, nem puramente tupi-guarani. [...] de mãos dadas 

caminhavam a cultura reflexo e a Cultura-criação”, conforme 

afirma Alfredo Bosi (2001, p. 31). A dobra do Barroco que cria o 

labirinto faz com que Anchieta construa um texto que se choque 

com a linguagem da colônia, com os costumes, com a ideologia 

dominador x dominado. Para o leitor contemporâneo, a poesia 

anchietana se forma do infinito dessa dobra de que fala Deleuze, 

uma vez que esteve lá no Século XVI e está hoje no Século XXI. 

Ela é universal, atemporal assim como é o Barroco, que ultrapassa 

o tempo. O código da poesia é o mesmo antes e agora.
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Ainda com relação a forma dos textos anchietanos não 

se vincularem ao Renascimento, mas estarem mais próximos 

da Idade Média, Azevedo Filho (1970?) afirma que o vilancete4, 

muito usado por Anchieta, foi uma forma muito utilizada no 

Barroco originário ou primitivo. O poema a seguir é um exemplo 

de vilancete, escrito em espanhol, no qual será possível observar 

as marcas do Barroco que vimos discutindo: 

A INACIO DE AZEVEDO

Quiso dios que diese vida

al enemigo francés,

la muerte del portugués.

Con la Virgen en tu mano,
¡oh Ignacio, varón fuerte!
peleaste de tal suerte,
que del hereje tirano
triunfaste con tu muerte.

Recibiste, sin moverte,
cruel y mortal herida,
y con tal victoria habida,
a ti, tu sangrienta muerte
quiso Dios que diese vida.

Jacques Sória te mató,
francés y cruel ladrón,
mas tu vida y tu pasión
creemos que le alcanzó
verdadera contrición.

A la fe de corazón
se redujo, en la vejez,
porque tú, con oración,

4 Geralmente é formado por um mote de dois ou três versos e de uma volta de sete 
versos.
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ganaste de Dios perdón
al enemigo francés.

Como tenías por guía
a Iesú crucificado,
que, a veces, perdón pedía
para el pueblo, que lo había
en el madero enclavado,

le ruego, muy inflamado,
por tu matador francés.
Él quiere, por ti aplacado,
que gane vida al culpado,
la muerte del portugués (ANCHIETA, 1989, p. 488-
489, grifos do autor).

A partir do mote, já começa a surgir a ideia de que Deus 

permite a morte para dela haver vida. Na maioria dos poemas 

espanhóis de Anchieta, o paradoxo que da morte vem a vida é 

preponderante. O poeta manipula com esse jogo de ideias a todo 

momento. No caso específico do poema “A Inácio de Azevedo” 

temos como plano de fundo o episódio em que um francês mata 

um português, representando a luta constante no processo de 

colonização do Brasil. Isto é, Anchieta traz um fato ocorrido 

naquela realidade, assistido por índios e colonos e o transfere ao 

texto poético. Mas na poesia, a realidade do fato se desconfigura; 

mesmo se tratando de um francês (Jaques Sória) que mata um 

português (Inácio de Azevedo), o que é importante no poema é o 

conjunto de imagens que dele surgem, envolvidas a todo instante 

pelo paradoxo. 

Com relação à métrica, o mote e todos os outros versos 

estão em redondilha maior (versos com sete sílabas poéticas), 

dado que ratifica a posição de que a poesia de Anchieta está em 

comunicação com a literatura da Idade Média. Como exemplo, 

abaixo foi feita a escansão silábica do mote e das duas primeiras 

estrofes:
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Qui  /  so  /    Dios   /   que  /   die   /   se  /   vi  /  da

  1        2          3            4        5         6       7

Al   /    e   /   ne   /   mi   /    go  /     fran  /    cés   /

  1       2        3         4         5           6           7

La  /   muer   /     te   /    del   /    por   /   tu   /   gués   /   

  1         2            3          4          5          6           7 

Con  /   la   /  Vir   /   gen   /   en   /   tu   /   ma   /   no,

   1        2        3          4          5         6         7

¡Oh   /   Ig   /   na   /   cio,   /   va   /   rón   /   fuer   /   te!

   1         2         3         4          5         6           7

pe    /    le   /   as   /   te   /   de   /   tal   /   suer   /   te,

   1         2         3        4        5         6            7

que   /   del   /   he   /   re   /   je   /   ti   /   ra   /   no

   1          2          3        4        5        6       7

tri   /   un   /   fas   /   te   /   con   /   tu   /   muer   /   te.

  1        2         3         4          5         6          7

Re   /   ci   /   bis   /   te,   /   sin   /    mo   /   ver   /    te,

  1         2        3          4         5           6          7

cru   /   el   /   y   /   mor   /   tal   /   he   /   ri   /   da,

  1         2       3         4           5         6        7

y   /   con   /   tal   /   vic   /   to   /   ria  ha   /   bi   /   da,

 1        2          3         4         5            6           7
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a   /   ti,   /   tu   /   san   /    grien   /   ta   /   muer   /   te

1       2        3         4             5           6           7

qui   /   so   /   Dios   /   que   /   die   /   se   /   vi   /   da.

  1          2          3            4          5         6         7

É comum notar também que o elemento religioso é muito 

forte, pois o poeta apresenta o episódio de luta entre franceses e 

portugueses e ao mesmo tempo faz um paralelo com a história da 

cruz, da crucificação de Cristo. Ele compara os atos do português 

ao sofrer a morte com os de Cristo no madeiro. O santo e o peca-

dor se confundem, se mesclam, se misturam por meio de uma lin-

guagem simples – linguagem típica dos Romanceiros Medievais 

–, com rimas marcantes, cuja sonoridade às vezes mostra a dor do 

português ao ser cutilado e o clamor de Cristo ao ser crucificado: 

fuerte/suerte/muerte; moverte/muerte; ladrón/pasión/contrición; 

corazón/oración/perdón; crucificado/enclavado; inflamado/apla-

cado/culpado. Os sons promovidos por essas rimas são fechados 

porque, na língua espanhola, essas palavras têm fonemas com 

sonoridades diferentes dos da língua portuguesa, que seriam 

mais abertos. Com isso, a poesia cria um tom obscuro da morte, 

da guerra, do sofrimento, da dor. Por outro lado, existe um con-

junto de rimas, com sons diferentes, que dão margem à alegria, 

à felicidade: herida/habida/vida; guía/pedía/había. Isto lembra o 

jogo paradoxal no mecanismo linguístico sugerido pelo poema: 

a morte é pranto, a vida é alegria. Se esse texto fosse proposto a 

uma pintura, veríamos o contraste entre o claro e o escuro, um 

jogo de luz e sombra, “no Barroco, o claro não pára de mergulhar 

no escuro”, confirma Deleuze (2000, p. 62). O Barroco respira o 

contraste, a antítese, a dubiedade; com ele, a linguagem recria o 

espaço do significado através do significante e essa linguagem só 

é possível na poesia. Quando faz a dobra, o Barroco anuncia o 

momento de circularidade infinita, o começo na verdade é o fim e 
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vice-versa, como afirma Severo Sarduy (1988?, p. 27-28): “a pala-

vra dobra-se sobre si própria numa figura circular, a da serpente 

que morde a própria cauda, o começo e o fim trocam-se”. 

Em sua pesquisa nas Ilhas Canárias, Carlos Díaz (1998, p. 

10) constatou que Anchieta foi o primeiro poeta daquelas terras, 

além de ter sido no Brasil o primeiro também. Com isso, o jesuíta 

une os dois continentes por meio do texto poético: “En Brasil se 

le considera el primer poeta, el primer humanista, el primer dra-

maturgo y el primer gramático, escrituras pioneras que también 

han de aplicarse a literatura de las Islas”.

A poesia anchietana apresenta duas culturas, dois mun-

dos – Espanha e Brasil. Nesse sentido, o canarino une o Velho e 

o Novo Mundo, tornando-os um só. Essa união se dá através da 

poesia com a transmutação de tais culturas e também por meio do 

encontro entre as línguas – Anchieta traz os louvores da Espanha 

para os índios da América. O signo linguístico espanhol encon-

tra o silvícola no seu primitivismo e se absorve do signo verbal 

indígena, o que torna a linguagem da época barroca. Dessa forma, 

não se pode dizer apenas que Anchieta é um poeta de São Paulo, 

da Bahia ou do Rio, nem só brasileiro ou espanhol, ele é, em ver-

dade, um poeta universal. Sua poesia não aceita o regionalismo, 

o particular; o que ocorre é uma amplitude do regional para o 

universal, do simples para o erudito. As linhas superficiais de 

sua poesia podem até criar a noção do simples, do primitivo, do 

regional, mas as entrelinhas, pelo contrário, abraçam o campo do 

rigor, do rebuscado, do refinado. Vê-se que ela segue uma ordem 

pautada pelo Espírito da Literatura; nela, percebe-se o encontro 

do conhecimento dos grandes mestres da poesia, ou seja, a verda-

deira poesia, desde o princípio, se vê ali, no poema anchietano. 

Há um rigor obstinado na construção da poesia que só os verda-

deiros poetas podem observar. A esse respeito, considera Díaz 

(1998, p. 11-12), grifos do autor:
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En el jesuita se produce la insólita circunstancia de 
que la forma del hombre ha silenciado al literato 
el tiempo suficiente para que la memoria histórica 
sólo asociara a su nombre a la identidad del evan-
gelizador y del beato y no a la del poeta o a la del 
dramaturgo. [...] el Padre Anchieta también formula 
con su transcontinentalidad el viejo debate entre la 
insularidad o la universalidad.

Através de sua escrita polilíngue Anchieta se faz vários, 

ele reúne o mundo por meio do seu texto, do qual se extrai a 

moldagem do ser humano – o homem é sua essência. Anchieta 

recontou a História, como diz Pedro Calmon (1935, p. 41): “a 

vida de Anchieta é um profuso compêndio de história colonial. 

É um prefácio, vagamente épico, da cristianização dos povos. 

É uma experiência, também, da ocidentalização, do mundo”. 

Anchieta, além de provocar uma transcontinentalidade, pro-

voca também uma transregionalidade, uma transdoutrina, uma 

transubstancialidade.

Mesmo com uma obra poética tão importante para a lite-

ratura universal, é sabido que o texto em espanhol de Anchieta é 

muito pouco estudado, às vezes sequer mencionado nas obras que 

se propõe a analisar a poética brasileira ou mesmo a espanhola.  

A esse respeito nos pondera Carlos Díaz (1998, p. 19, grifos do 

autor): “La estimación de Anchieta como poeta español no estriba 

sólo en la restitución de obvia condición insular, sino en la anota-

ción y delimitación de su corpus poético castellano, tan huérfano 

de ediciones y de estudios críticos como de lectores”.

A poesia em espanhol de Anchieta parece a melhor do seu 

conjunto poético, talvez não a melhor, pois cada uma tem sua sin-

gularidade, mas pelo fato de estar em maior número que as outras 

e ter sido escrita num momento em que Anchieta se dedicou mais 

ao poetar, evidencia que foi mais bem trabalhada, mais bem pro-

duzida. O corpus espanhol também se aproxima mais do poeta 
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tendo em vista ser sua língua materna. Vez por outra, observa-se 

um ar de intimidade nos versos espanhóis. Anchieta volta ao pas-

sado que se torna mais presente ainda na poesia, faz o caminho 

da serpente que engole a própria cauda – é a circularidade. O 

símbolo máximo do Barroco é o espiral. Numa noção moderna de 

Barroco, diz-se que ele resgata o passado, mastiga-o e o regurgita 

no presente. A esse retorno ao passado, às lembranças, dá-se o 

nome de rememoração. Portanto, com a rememoração feita atra-

vés da língua e das imagens, o poeta jesuíta promove o encontro 

entre o passado/presente e o presente/passado, é o Barroco e o 

Moderno. Mas apesar de os poemas castelhanos de Anchieta tra-

zerem certo traço pessoal, nos quais, de certa maneira, afloram 

seus sentimentos, eles não são individualistas, conforme pode-

mos ver no texto de Eduardo Portella (2005, p. 14-15, grifos do 

autor): “ao expressar o seu universo interior, seus sentimentos 

pessoais e íntimos, ela não se mostra apegada a qualquer forma 

de individualismo, porque cede aos apelos do que no poema per-

tence menos ao seu eu que às circunstâncias”.

Questiona-se muitas vezes por que Anchieta escrevia em 

língua espanhola para um público que a princípio não conhecia 

essa língua. Colonos e índios não tinham contato com a língua 

naquele espaço, pelo menos, não de forma intensa. O que res-

ponde, dentre outras coisas, é que, criando textos em sua língua 

natal, o poeta se aproximava mais do seu passado; assim, a poe-

sia assume um caráter intimista. Na verdade, naquela época, no 

Brasil, ainda não havia uma língua oficial, o que nos sugere ter 

havido uma mistura linguística que desembocou numa mistura 

cultural.

Por outro lado, o Pe. Armando Cardoso S. J. (apud 

ANCHIETA, 1984, p. 19) nos considera que era comum naquela 

época versar em língua espanhola, isto é, era uma língua que 

estava em ascensão. Não era somente na Espanha que se escrevia 
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em espanhol, mas noutros países, como em Portugal, principal-

mente pela questão do domínio espanhol sob esse país, com a 

União Ibérica, que, de uma forma ou de outra, traduz um ambiente 

difuso e contrastante. Assim, conclui o especialista: “[...] era moda 

literária, naquele tempo, para a gente culta portuguesa, conhecer 

e cultivar o castelhano. Quase todos os nossos poetas principais 

do Século XV e depois deles os quinhentistas, de Gil Vicente até 

o próprio Camões, compuseram largamente em espanhol”.

Então, Anchieta não escrevia em espanhol pura e sim-

plesmente por ser sua língua natal, mas ele estava seguindo uma 

ordem imposta pela literatura, uma imposição do próprio saber 

literário, pois a literatura fala mais alto. Seja para deleite pró-

prio ou como forma de seguir a tendência da literatura universal, 

regido por seu Espírito, a poesia espanhola de Anchieta é uma 

poesia de qualidade, sem desmerecer as outras. Dentro desse con-

texto, acrescenta Armando Cardoso S. J. (apud ANCHIETA, 1984, 

p. 20): “O Século XV é muito mais rico em lirismo literário. A 

língua castelhana está em pleno período de aperfeiçoamento: o 

vocabulário se engrandece com a tradução e imitação dos clássi-

cos latinos e gregos”.

Percebe-se que a língua espanhola tem destaque no Século 

XV, quando se aperfeiçoa e invade os outros séculos com grande 

afã dentro da literatura dos clássicos. Autores como Álvarez de 

Villasandino, Fray Ambrosio Montesinos, López Maldonado, 

Juan Alvarez Gato, Fray Iñigo de Mendonza, entre outros, fizeram 

parte desse apogeu literário da língua espanhola nos Séculos XV 

e XVI. A partir deles vão surgir os grandes poetas do Siglo de 
Oro5, como Fray Luís de Leon, Luís de Góngora, Lope de Vega. A 

língua espanhola era a língua para falar com Deus. No Colégio dos 

5 Siglo de Oro foi uma época clássica, do apogeu da cultura espanhola, essencial-
mente compreendida entre o Renascimento do Século XVI e o Barroco do Século 
XVII.
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jesuítas era comum os alunos imitarem os clássicos, assim, desde 

Coimbra, talvez antes, desde Tenerife, Anchieta teve contato com 

os poetas clássicos. Muitos estudiosos, por não se aterem a esse 

fato, alegam que as poesias anchietanas não são autênticas, mas 

apenas cópia desses poetas. O que se diz como contraponto a essa 

assertiva é o fato de que imitar o poetar dos grandes poetas fazia 

parte da educação dos jesuítas. Os alunos jesuítas exercitavam 

seus dons copiando, traduzindo, imitando os grandes poetas do 

cânone da época e os autores espanhóis estavam em evidência, 

como Góngora e Quevedo.

Carlos Díaz (1998), por sua vez, também entende que a 

escritura de Anchieta em espanhol se deu como aproximação aos 

poetas do cânone:

[…] sí concibe la poesía como aquellos lo hicieron: 
como instrumento pedagógico y como expansión 
espiritual. Anchieta, creador polilingüe reserva al 
español, no en actitud renacentista de dignificación 
linguística, sino para estimular ‘un efecto del arte, 
como en Gil Vicente, en Camões y en muchos más 
poetas lusitanos, que prefieren el castellano para 
traducir las inspiraciones líricas de cierta elevación’ 
(DÍAZ, 1998, p. 33-34, grifos do autor).

Mais uma vez compara-se a produção castelhana de 

Anchieta com a produção de literatos como Gil Vicente e Camões. 

Para esses homens, que não tinham a língua espanhola como mãe 

e sim a língua portuguesa, escrever em espanhol significava alcan-

çar um elevado grau de inspiração lírica, isto é, nessa língua, era 

possível obter uma riqueza de imagens muito maior do que na 

língua portuguesa. Sobre os poemas em espanhol de Anchieta, 

Jorge R. Seibold (2001, p. 117) afirma: “en ellos se puede tocar 

casi con la mano el mundo popular de donde ellos surgen y 

donde el poeta diviniza y eleva lo profano”. O que se destaca 

nessa afirmação é a noção de que o texto anchietano promove 
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uma aproximação entre literatura e realidade. O mundo de que 

se fala é quase palpável no corpus poético, e é talvez muito mais 

perceptível porque está dentro da poesia do que se estivesse em 

qualquer outro texto.

Podemos questionar a qual público Anchieta escrevia em 

espanhol, em português, em latim, em tupi. Benjamin (1984, p. 

229) diz que os jesuítas sabiam muito bem quem era seu público: 

“Os jesuítas, que conheciam magistralmente seu público, não 

devem ter tido audiências compostas exclusivamente de espec-

tadores que soubessem latim”. Ele quer dizer que o público tal-

vez não soubesse tal língua, mas compreendiam o que significava 

pela autoridade do jesuíta. Os textos tinham de início função 

catequética, evangelizadora, educacional, mas depois assumiam 

valor literário, tendo em vista o arroubo de elementos literários 

que eles apresentam, destituindo a função da missão evangé-

lica por si só. Entretanto, conforme podemos observar, a poesia 

espanhola assume outro papel, o poeta escreve para si mesmo 

também. Anchieta escreveu estes versos em castelhano para si 

mesmo, construindo-os com sua solidão. Na verdade, escrevia-os 

por diletantismo, por prazer. Mesmo assim, Anchieta escrevia-os 

para seu público, os colonos e índios. Muitos deles foram escritos 

em comemoração a alguma data festiva da Igreja ou do Estado. 

Anchieta não estava preocupado com a publicação de 

seus textos nem muito menos se a crítica literária os aprovaria. 

Sua produção poética fazia parte do seu cotidiano. Ele, enquanto 

poeta, preocupava-se com a qualidade do texto, com o público 

que o leria, com os objetivos a serem alcançados. Havia uma 

intenção na sua produção poética, nada era vago, aleatório e prin-

cipalmente no trato com as línguas. Quando escrevia numa lín-

gua específica, o poeta procurava atingir determinado público. 

Contudo, não se pode pensar que escrevia em português só para 

portugueses, tupi só para os índios, latim só para os cônegos ou 
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espanhol só para espanhóis, até porque só havia portugueses 

e índios no grupo dos aliados. As outras nacionalidades eram 

consideradas inimigas, pois cada uma lutava pela posse das ter-

ras brasileiras. Sendo assim, índios e colonos devem ter tido 

acesso aos textos de Anchieta nas quatro línguas. E certamente 

eles entendiam o que ouviam porque se acaso não soubessem, 

Anchieta os ensinava – como educador. Além do mais, essas lín-

guas todas estavam presentes na Colônia, devido à indefinição 

de uma língua oficial para o Brasil. Inclusive, em alguns poe-

mas e em alguns textos dramáticos, Anchieta mistura as línguas, 

fato que revela o contexto linguístico da época. De acordo com 

Roncari (1995, p. 87):

Anchieta, dependendo do público a quem se dirigia, 
escrevia em português, latim, castelhano ou tupi, 
ou numa combinação dessas línguas. Desse modo, 
podia escrever para as diferentes camadas da popu-
lação que se reunia em diferentes espaços: nas redu-
ções, onde se dirigia aos índios, nas igrejas e cidade, 
onde se encontrava a população de colonos, e nas 
salas dos colégios, dirigindo-se principalmente aos 
estudantes, demais membros da Companhia de Jesus 
e visitantes letrados.

É possível observar que a maioria dos estudiosos da poé-

tica espanhola de Anchieta diz que nela o poeta é mais subjetivo, 

deixando o eu transparecer com mais força, buscando os elemen-

tos mais íntimos, revelando-os àquela comunidade através dos 

seus versos. É o que pondera o Pe. Armando Cardoso S. J. (apud 

ANCHIETA, 1984, p. 30): “sem perder suas qualidades de simpli-

cidade, clareza e candura, cultivados nesse ambiente, ele transpa-

rece, na lírica espanhola, mais rico, variado, sensível, abundante, 

artificioso até, lembrando por vezes a escola conceitualista”.

Anchieta foi um homem/poeta/santo que através de sua 

lírica conseguiu instituir toda uma nova vida cultural/literária/
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religiosa para a nação brasileira. Muito mais do que isso, ele 

trouxe para o solo brasileiro as marcas da poesia barroca tão inti-

mamente interligada por seus versos. O oceano entre os dois mun-

dos não conseguiu separar o poeta da poesia que ali era alcançada 

pela nação ameríndia, tão martirizada pela colonização. Os temas 

recorrentes na poética anchietana comungam com os mesmos 

temas trabalhados pelos poetas barrocos no Velho Mundo, sig-

nificando que o Novo Mundo, no nosso caso, o Brasil, começava 

pela via direita da literatura. E assim, marca a importância do 

estudo da poética espanhola de José de Anchieta porque foi a via 

condutora dessa cultura, desse estilo, desse pensar barroco.

Estudar a poesia desse magnífico canarino revela, como 

foi observado neste artigo, todo um espaço de transformação na 

mentalidade do povo que compunha a sociedade colonial, desde 

os índios que já ocupavam o espaço brasileiro aos estrangeiros, 

portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, que assumiram 

para si o espaço alheio. No texto poético anchietano é possível 

construir todo esse conflito entre as línguas e culturas que fize-

ram parte do processo formativo do nosso Brasil e através dele 

é possível também delinear o projeto de formação da Literatura 

Brasileira. Com José de Anchieta, pré-barroco, as letras literárias 

do Brasil tiveram forma e abriram espaço para a literatura que 

temos hoje e tudo isso sob o auspício do Barroco.
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SABORES E SABERES NA ILHA DOS 
AMORES, EM COMENTÁRIOS DE 

MANUEL DE FARIA E SOUSA

Maria Teresa Nascimento1

“assi como Luiz de Camoes es Principe de los poetas 

que escrivieron en idioma vulgar, lo es Manuel de 

Faria de los Comentadores en todas lenguas”

Lope de Vega (Elogio al Comentador).

Em 1639, em Madrid, eram dados a lume os Comentários 
às Lusíadas de Manuel de Faria e Sousa (1639), acom-

panhados de três cartas-dedicatórias, todas datadas de março 

desse mesmo ano, tomando como destinatários, respectivamente, 

Filipe IV, D. Gaspar de Guzmán e D. Gerónimo de Villanueva. 

Esta publicação de quatro tomos, em dois volumes, representou 

o culminar de um intenso labor de vinte e cinco anos (FARIA E 

SOUSA, Prólogo, 1639, col. 3), mas igualmente a vitória sobre as 

malhas da Inquisição, instada a dar resposta a acusações produ-

zidas por Agostinho Manuel de Vasconcelos, primeiro, junto da 

Inquisição castelhana, depois, já em conjunto com Manuel Pires 

de Almeida e Manuel Galhegos, junto da Inquisição portuguesa. 

Passando inicialmente incólumes pelo primeiro aparelho censó-

rio, os comentários teriam ainda de superar a provação da sua 

1 Professora da Universidade da Madeira. Centro Interuniversitário de Estudos 
Camonianos.
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proibição em Lisboa, antes de merecerem a licença necessária 

para a sua circulação.

Sem nos podermos demorar nos fundamentos da acusa-

ção, é bem certo que determinadas interpretações aduzidas por 

Faria e Sousa ao longo dos Comentários, nomeadamente aquelas 

que resultam da indefinição/mistura entre a essência mitológica 

e a católica eram susceptíveis de deixar o autor à mercê do zelo 

fervoroso da Inquisição2.

Faria e Sousa é um admirador incondicional de Camões. 

Dúvidas, críticas, incompreensões, relativamente ao poeta, não 

encontrarão, na óptica de Faria e Sousa, outros culpados senão os 

próprios comentadores: “Quien ay, pues, que sea tan insensato, o 

atrevido, que pida cuenta de alguna cosa a hombre que con tantos 

quilates de perfecion, i tanto numero de aciertos, i bellezas supo 

escrivir?” (FARIA E SOUSA, Juizio del Poema, 1639, col. 93).

São múltiplas as formas de expressão da admiração e do 

afecto que o comentador vai reiteradamente manifestando a par-

tir do Juízo do Poema até ao final das páginas do Comento e que 

podem revestir desde a forma de simples realizações lexicais de 

natureza adverbial ou adjectival até às que envolvem enunciados 

mais complexos em que o discurso assume uma vertente marca-

damente apologética. 

Para além de comento à epopeia, Faria e Sousa institui, 

igualmente, uma rede de afectos com o épico, a quem chama “mi 

poeta”.

O método utilizado por Faria e Sousa é constituído pela 

transcrição de cada uma das oitavas e a sua tradução para cas-

telhano, seguindo-se, depois, o comentário exercido sobre 

2 Na Informacion en favor de Manuel de Faria e Sousa, contida no final do IV 
Tomo, feita em defesa do comentador, depreendem-se os fundamentos da acusa-
ção (col. 1-102).
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segmentos estróficos maiores ou menores, com identificação 

das fontes imitadas e leitura hermenêutica do passo em questão. 

O universo de autores em cotejo será sempre o dos anteriores a 

Camões, com excepção declarada para Lope de Vega, Giambattista 

Marino e Tasso, “por la gloria que le puede anadir el ser imitado 

de algunos grãdes hõbres” (FARIA E SOUSA, 1639, C. IX, col. 

43), ou ainda, para Cervantes, que Faria e Sousa convoca neste 

mesmo Canto.

A excelência do épico a quem Homero e Virgílio deveriam, 

como quer Faria e Sousa, em acto de cortesia, sentar entre eles, 

excede em valor qualquer dos autores imitados, como em toda a 

extensão dos Comentários se vai provando.

Sem prejuízo de outras considerações extraídas a partir da 

totalidade dos Comentários, ou do seu paratexto, faremos incidir 

a nossa análise sobre o episódio da Ilha dos Amores, onde a con-

jugação de saberes e sabores nos parece particularmente fecunda, 

não apenas porque dessa forma se ilustra a dupla vertente do pré-

mio recebido pelos heróis, mas também, porque é possível encon-

trarmos nessa atribuição a complementaridade entre o docere e o 

delectare que tantas vezes Faria e Sousa reclama para Os Lusíadas. 

A Ilha namorada que Vénus prepara para os Portugueses tornará 

possível fazê-los participantes de uma união amorosa com as 

Ninfas, mas igualmente elevá-los na escala da sabedoria, dando-

-lhes a saber as coisas futuras do Oriente. Na determinação da 

ilha se demora Faria e Sousa, em longo comentário à estrofe XXI. 

Recusando localizações, como a de Santa Helena, pretendida por 

Manuel de Lira (CAMÕES, Luís de. Os Lusiadas. Manoel de Lira, 

1584, C. IX, est. 54) ou por parte de outros a quem não identi-

fica, Faria e Sousa vai tecendo diversas hipóteses, até se quedar 

nas partes orientais3.Sem perder de vista a dimensão alegórica da 

3 A questão da localização da Ilha dos Amores ocupou diversos comentadores des-
de Manuel de Lira CAMÕES, Luís de. Os Lusiadas. Manoel de Lira, 1584). Por 
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ilha, de entre todas as ilhas possuídas por Vénus, a que melhor 

parece cumprir, com verosimilhança, a rota da viagem, é a de 

Angediva.

Os Comentários de Faria e Sousa à Ilha dos Amores não 

são apenas os mais extensos publicados até à época como tam-

bém, os mais ousados no que diz respeito à interpretação da sim-

bologia de Vénus, com transferência do plano mitológico para o 

plano católico. Esta mutação permitirá acrescentar novos elemen-

tos significantes ao episódio que percorreremos com o comenta-

dor, na leitura da ilha como um espaço onde se conjuga a alegoria 

dos sabores e dos saberes.

O Argumento do Canto IX possibilita desde logo a conci-

liação, se não mesmo a transferência do plano mitológico para o 

plano cristão. Escutemos Faria e Sousa: “La piedad Christiana, i 

el valor heroyco, o la fama gloriosa salen al encuentro a los nave-

gantes con los premios que el Parnaso tiene consignados a los 

grandes varones por ilustres hechos” (FARIA E SOUSA, 1639, C. 

IX, col. 2).

Para a caracterização da ilha deliciosa, assim mencionada 

desde o Argumento do Canto IX, concorrerão elementos de cará-

ter físico e geográfico, bem como os de natureza sensitiva, possi-

bilitados pelas diversas experiências de fruição amorosa que os 

Comentários na linha daquilo que é cantado pelo Poeta na estrofe 

83, se revelam incapazes de transmitir: “milhor hè exprimen-

talo que julgalo/mas julgueo quẽ nã pode exprimẽtalo” (FARIA E 

SOUSA, 1639, C. IX, col. 249).

altura da publicação dos Comentários de Faria e Sousa, era também já conhecida 
a opinião de Manuel Correia, para quem a referência a Santa Helena não faz 
sentido por se tratar a ilha de “um fingimento poético” (CAMÕES, Luís de. Os 
Lusiadas. Commentados pelo licenciado Manoel Correa, 1613, p. 250). Na lon-
ga tradição de estudiosos do episódio, ainda modernamente António Cirurgião 
(1970) se inclina a favor de Santa Helena. Em Vítor Aguiar e Silva (1994), pode-
mos encontrar uma súmula da questão.
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Num processo de remissão de uns passos para outros, tão 

frequente nos seus Comentários, lembra, por outro lado, Faria e 

Sousa, ao leitor, como desde o Canto I (33, 34) havia transmitido 

a natureza de Vénus, enquanto representante da Igreja Católica, 

do mesmo modo que, a propósito da estrofe 38 do mesmo Canto 

deixara dito que, por desígnio divino, comunicado a D. Afonso 

Henriques, “tenia elegido a los Portugueses para una semen-
tera suya en partes remotas” (FARIA E SOUSA, 1639, C. IX, col. 

25). Sendo Vénus “deidad de las sembradas” (FARIA E SOUSA, 

1639, C. IX, col. 25), tratar-se-á agora, no comentário à est. 19, do 

mesmo Canto, de declarar que o prémio preparado para os nautas 

resulta da missão evangelizadora dos Portugueses nas partes de 

Ásia. Como conciliar portanto as delícias, os sabores da sensuali-

dade corpórea, com a transcendência e inefabilidade do sagrado? 

Sem chegar a formular a pergunta, Faria e Sousa deve intuí-la e 

respalda-se nos atributos de Camões como escritor “doctissimo, 

judiciosíssimo, i profundíssimo” (FARIA E SOUSA, 1639, C. IX, 

col. 26) que não lhe permitiriam lidar com uma Vénus impura.

A exegese há-de, assim, encaminhar-se no sentido de 

negar a literalidade de alguns termos, que poderiam converter o 

texto camoniano em alvo de erradas interpretações. Escolhemos 

para exemplificação adjectivos como “lascivo” e “impudico”, aos 

quais por mais de uma vez Faria e Sousa retirará o sentido lite-

ral. De outro modo, não seria compreensível, como afirma, por 

exemplo, a propósito da estrofe XXVI (FARIA E SOUSA,1639, 

C. IX, col. 25), que Vénus e o filho, lascivos, fossem chamados a 

reformar os vícios do mundo. 

Como sustenta, então, a sua interpretação? Com a de que 

aos poetas todas as liberdades se concedem “[…] no siempre las 

palabras se usan de los Poetas grandes en todo rigor” (FARIA E 

SOUSA, 1639, C. IX, col. 98) Reduzir a interpretação de Vénus 

à lascívia apenas a ignorantes lembrará (FARIA E SOUSA,1639, 
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C. IX, col 23), tinha-o dito ainda, anteriormente. Acresce, além 

disso, que os amores propiciados por Vénus aos Portugueses não 

são lascivos, como os de Dido, por exemplo:

[…] que en el mistério, alegoria, i enseñança, no 
viene Virgilio a comparacion com nuestro Poeta, 
porque escribiendo Virgilio amores lascivos, con-
cluye toda aquella monteria, con la execucion dellos 
torpemente: i nuestro Poeta pareciendo que se 
engolfa en lascívias por todo este canto, mandãdo-
nos, que sepamos quitar el velo a su profundo dis-
poner, i enseñar, viene a ofrecernos convertida en 
gloria verdadera toda essa invencion com que nos 
lleva por esta deliciosa Isla (FARIA E SOUSA,1639, 
C. IX, col. 23)

A literalidade, o “sentido superficial” não se coaduna, 

diremos, mesmo, com o caráter misterioso que o comentador 

foi reivindicando para este canto (ver, por exemplo, FARIA E 

SOUSA, 1639, C. IX, col. 26).

Resolvidos os entraves que pudessem conduzir o leitor 

num sentido não conforme ao interpretado por Faria e Sousa, tra-

tará agora o autor de demonstrar como os deleites propiciados 

pela Ilha comungam da esfera do sagrado cristão. Assim, a imita-

ção, que para o episódio se foi sustentando com diversos autores 

profanos, passa doravante a poder contar com o cruzamento com 

o Cântico dos Cânticos que guinda a interpretação do passo ao 

nível da união mística, anunciada desde o comentário ao último 

verso da estrofe 41: “los deleytes corporeos son figura de los 

gozos del animo: i esso enseñan los Canticos de Salomon, adonde 

aquello que parecen delicias, son imagenes de glorias” (FARIA E 

SOUSA, 1639, C. IX, col. 90). Mais à frente, comentando a estrofe 

50, Faria e Sousa reivindicará como fonte do épico a totalidade 

do Cântico dos Cânticos, transcrevendo-se diversos dos seus 

passos como ilustração da esquiveza premeditada das ninfas, 
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industriadas por Vénus, em analogia com a da própria alma para 

se tornar mais desejada (Cap. 3 e 5). Evocados são igualmente o 

leito florido (Cap. 1) ou o banquete de “dulces regalos e regalado 

vino” (Cap. 5), como representação da união mística, para con-

cluir o comentador com a exclamação lapidar de que “Tanto tiene 

de sagrada esta obra” (FARIA E SOUSA, 1639, C. IX, col. 127), 

referindo-se a Os Lusíadas.

O universo de cheiros, de sabores, de cores, de carícias 

triunfantes, tem um único sentido, o de premiar pelo seu esforço 

os navegantes “ministros del próprio Christo”, sendo “las Ninfas, 

las inteligencias o Virtudes de la Esposa, o Iglesia, que salen a 

premiarlos”. (FARIA E SOUSA,1639, C. IX, col. 203).

Faria e Sousa vai mais longe, porém, ao pretender que a 

figura de Leonardo corresponda à do próprio Camões, fazendo 

agora entrar nos seus Comentários uma leitura de natureza biográ-

fica, maioritariamente trazida por via das Rimas. Afinal, a meta-

lepse produziu-se também em Homero, através de Demódoco 

(FARIA E SOUSA, C. IX, 1639, col. 247), com muita vantagem de 

erudição e artifício, para o épico lusitano, como sustenta. Excertos 

de sonetos, de éclogas e de canções citados nos Comentários 

concorrerão para a demonstração da identidade entre os aman-

tes Leonardo e Camões, no encalço da ninfa Efire. Dizer que 

Leonardo se desfazia em puro amor é semelhante àquilo que o 

Poeta cantava já, no soneto, cujos versos Faria e Sousa transcreve 

(FARIA E SOUSA, C. IX, 1639, col. 247):  

Foy jà num tempo doce cousa amar,
Em quanto me enganava hũa esperança;
O coraçam, com esta confiança.
Todo se desfazia em desejar etc.

A corrida de Leonardo no encalço de Efire não foi mais do 

que a de Camões atrás da Poesia, durante tantos anos. Alcançá-la 

significou atingir o cume da Poesia e finalmente ascender ao 
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Parnaso, como nenhum outro Poeta o fez, e por isso a todos 

excedeu, claramente se valorizando aqui o estudo que em tan-

tos outros passos Faria e Sousa reputará como indispensável. Os 

beijos, “prologos del exercício sacramental de la generacion: los 

principios del combite cõjugal, las Auroras de los gustos próxi-

mos” (FARIA E SOUSA, 1639,  C. IX, col. 250), representam tam-

bém as  primícias das coroas de louro daqueles que sobem ao alto 

Parnaso que já desde o início do Canto IX surgira, umas vezes, 

como metonímia da própria ilha, outra, como a do monte nela 

contido. Por isso, a poesia aparece referida como ciência divina 

(FARIA E SOUSA, 1639, C. IX, col. 249) e erguido é o monte à 

qual merecem ascender aqueles que atingem a sua essência ver-

dadeira. Árduo, difícil, é o caminho, na via do acesso a este saber, 

elevado, como o do Parnaso, para cuja fundamentação, o comen-

tador evoca a Écloga dos Faunos. 

Assim, a poesia é também a arte divina do saber (FARIA 

E SOUSA,1639, C. X, col. 451), o do mesmo saber que ordena o 

mundo “I descifrada toda esta Poesia, todo es grande, todo exce-

lente, i todo divino: e isto es lo que se encubre aqui a los impru-

dentes, ignorantes que no la saben descifrar” (FARIA E SOUSA, 

1639 C. IX, col. 201), já dizia Faria e Sousa na estrofe 69, diri-

gindo-se a todos aqueles que não acreditassem na divindade das 

ninfas, ou melhor na transcendência do episódio. 

Por isso a afirmação do caráter sagrado d’Os Lusíadas, 

anteriormente feita, sustenta o mistério que percorre a leitura dos 

dois Cantos (FARIA E SOUSA, 1639,C. IX, col. 127):

E quãdo en este lugar i en otros no se acomodasse la 
alegoria que vamos siguiendo, es menester advertir, 
que la invencion Poetica no obliga a que en todos 
se acomode: porque como hemos dicho otras vezes, 
unos son lo dulce, i otros lo provechoso della, como 
aconseja Oracio.
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Sem podermos esquecer a doçura dos manjares e dos 

vinhos odoríferos e toda a simbologia do Banquete que se evoca 

em planos distintos e em momentos diferentes, quer através do 

Cântico dos Cânticos, quer através de Platão, diremos que a Faria 

e Sousa parece importar menos o comentário que houver de tra-

duzir a literalidade, mais cabendo ao comentador a tarefa de se 

ocupar de coisas escondidas ou imitadas, sem que isso signifique 

que o seu trabalho seja semelhante ao de outros comentaristas, 

porque o seu poeta é de outro quilate. E é precisamente a natu-

reza do trabalho dos comentadores e dos autores sobre quem se 

faz esse exercício, que nos permite, se não aferir a posição de 

Faria e Sousa sobre o Barroco, pelo menos, apreciar o modo como 

um dos seus maiores expoentes, Luís de Góngora, se converte 

em alvo dos seus ataques contra o cultismo, fazendo sobressair 

aquilo que distingue o poeta castelhano e o épico. E são várias 

as ocasiões em que isso acontece desde o Juízo do Poema. Aí se 

evoca o testemunho de Lope de Vega, segundo o qual, num diá-

logo travado entre Camões e o autor de determinadas coplas, este 

se viu forçado a explicar-lhe que sentido elas tinham, dada a sua 

obscuridade e, consequentemente, dele ouvir que “Eso que vos 
me dezis de palabra quisiera yo que dixera la copla” (FARIA E 

SOUSA, Juizio del Poema, 1639, col. 65). A transição para Luís 

de Góngora está assim assegurada neste passo, que logo a seguir 

faz surgir a afirmação de um seu comentador, declarando haver 

procedido ao comentário, com o que lhe tinha sido possível adi-

vinhar a partir da escrita do poeta. Faria e Sousa não perde, pois, 

o ensejo para considerações em torno da poesia de Góngora e da 

sua analogia com a esfinge ou os oráculos, ou mesmo com um 

fruto como o ananás, belo, mas de difícil abertura e de reduzido 

proveito no final. Para a poesia de Camões, reivindica Faria e 

Sousa a semelhança com os pêssegos e as tâmaras, à semelhança 

do que ocorre com a de Homero e Virgílio:
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[…] Homero e Virgilio, i toda su classe, en contrario, 
se parecen antes a hermosos, i dulces melocotones, 
i datiles com la belleza i suavidad, i dulçura de los 
terminos del dezir, que luego empeçamos a gustar, i 
despues topamos en el coraçon un poco difícil, ya 
de la alegoria, ya de la sentencia, ya de la alusion, 
ya del misterio, i otros intentos, que se hazen mais 
ayrosos al penetrarse com la precedencia de aquella 
suavidad, i dulçura com que primero nos obligaron 
(FARIA E SOUSA, Juizio del Poema, 1639, col. 67).

Faria e Sousa não poupará Góngora a quem não admite 

qualquer protagonismo em prejuízo de Camões. Nem em Góngora 

nem em nenhum dos vindouros se reconhecerá qualquer supera-

ção do épico. E muito embora surja a afirmação de que “[…] no 

pretendo diminuir a Don Luis la alabança, adonde la merece, ni 

tengo por ignorantes los que le aplauden adonde no lo merece: 

pero tengolos por mal informados, i que miran solo a la flor super-

ficial: i que el seguir muchos una cosa, no la califica, aunque la 

esfuerce” (FARIA E SOUSA, 1639, C. III, col. 135), Góngora surge 

logo desde o Juízo do Poema dado como exemplo de subversão da 

6ª exigência que requeria a sublimidade do estilo.

Assim, “[…] comparar a Gongora, com Camoẽs en esto, 

es como contender Aracne com Palas, Marsias com Apolo, i la 

Mosca con la Aguila” (FARIA E SOUSA, 1639, C. III, col. 136).

A análise única dos Comentários de Faria e Sousa não per-

mite uma leitura concludente no que diz respeito ao seu posi-

cionamento relativamente ao Barroco, mas apenas à sua vertente 

cultista, cujos exercícios sobre a sintaxe mais parecem “salticos de 

cabras”, a requerer predicados de “cabreros” (FARIA E SOUSA, 

1639, C. III, col. 132) aos seus comentadores. A essa forma de 
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poetar, opõe Faria e Sousa a “gala i elegãcia” (FARIA E SOUSA, 

1639, C. III, col. 131) do hipérbato camoniano4.

Quando, em referências dispersas ao longo dos 

Comentários, Faria e Sousa (1639) fala das agudezas de alguns 

versos de Camões, a requerer igual agudeza dos seus leitores, 

ou dos seus comentadores não parece encontrar nisso qualquer 

deslustre para o épico. Se isso significa o seu rendido preito a 

Camões ou a adesão à arte de conceitos do Barroco é algo que não 

conseguimos decidir através da leitura dos seus Comentários.  
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O LUGAR DO BARROCO NA 
LITERATURA BRASILEIRA

Vanessa Riambau Pinheiro1

Quando Antonio Candido publicou A formação da literatura 
brasileira, em 1959, não podia imaginar a repercussão que 

suas palavras teriam. Segundo o autor, o Barroco não pode ser con-

siderado parte do sistema literário brasileiro, devendo ser classi-

ficado apenas como uma “manifestação literária”, pois “embora 

tenha permanecido na tradição local da Bahia, ele não existiu 

literariamente (em perspectiva histórica) até o Romantismo, 

quando foi redescoberto, e só depois de 1882 pôde ser devida-

mente avaliado. Antes disso, não influiu, não contribuiu para for-

mar o nosso sistema literário” (CANDIDO, 1997, p. 24).

Candido (1997) reconhece o sistema literário como uma 

interação entre público, leitor e meio transmissor, que é feito atra-

vés da continuidade – como tochas passadas entre os autores – os 

anteriores influenciando os próximos. A polêmica reverberou e, 

trinta anos depois, Haroldo de Campos publicou o seu já consa-

grado livro O sequestro do Barroco na Formação da literatura 
brasileira: o caso Gregório de Matos (1989). Nesta obra, Haroldo 

desconstrói a ideia de que o Barroco não faria parte do sistema 

literário brasileiro, alegando que o crítico se vale de um argu-

mento baseado num raciocínio conservador, que desconhece a 

amplitude do movimento e considera a história como evolutiva-

-linear-integrativa, ignorando os movimentos periféricos, que 

1 Professora da Universidade Federal da Paraíba.



COLÓQUIO BARROCO IV476

não fazem parte do cânone mas que são fundamentais para que 

não se tenha uma visão restrita do fazer literário. Ainda, Campos 

(1989) demonstra que a história é um processo de continuidade 

heterogênea, no qual concorrem inúmeros fatores desestruturan-

tes. Também critica os eixos que fazem parte do sistema estru-

turalista de Candido, ao relatar que havia um público leitor de 

Gregório à época barroca e que o referido autor possuía, já na 

altura, notoriedade. 

Ainda que Candido (1997) tenha negado – não o valor do 

Barroco, mas sua importância na história literária brasileira – no 

prefácio de A formação da literatura brasileira, em outros tex-

tos ele aponta, provavelmente de forma inconsciente, para uma 

nova possibilidade de leitura de seu sistema. Na obra A educação 
pela noite e outros ensaios, o autor afirma: “O estilo barroco foi 

uma linguagem providencial, e por isso gerou modalidades tão 

tenazes de pensamento e expressão que, apesar da passagem das 

modas literárias, muito delas permaneceu como algo congenial 

ao país” (CANDIDO, 1989, p. 169). Ou seja, segundo o autor, o 

estilo barroco perdura ainda hoje no Brasil, como um elemento 

cultural intrínseco à nossa cultura. 

Se pensarmos no sistema literário de Candido (1989), que 

inviabiliza em perspectiva a participação do Barroco no sistema 

literário brasileiro por entender que há a necessidade de uma 

tradição literária, na qual uma corrente estética influenciaria a 

seguinte, veremos que há a possibilidade de inserir o Barroco 

neste mesmo sistema, apenas com base nos argumentos do mesmo 

Candido (1989). Ou seja: consideramos o fato de o Barroco não ter 

influenciado diretamente o Arcadismo, já que ele só foi “redes-

coberto” no Romantismo. Entretanto, não podemos ignorar o fato 

de o movimento ter influenciado os estilos seguintes, como o 

próprio autor afirmou na obra referida. Diferentemente de outros 

períodos literários, o Barroco se consolidou como uma tendência 
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peculiar ao latino, aqui o brasileiro, um neobarroco por excelên-

cia. Lezama Lima (1988), na obra A expressão americana, afirma 

que o verdadeiro barroco apenas se realizou, na sua plenitude, 

no Novo Mundo, onde esta estética assumiu um sentido revolu-

cionário de política subterrânea da contraconquista, que somente 

poderia perfazer-se pela tensão transculturadora dos mestiços. 

Assim, o Barroco se legitimaria como um autêntico começo, por 

constituir, no caso brasileiro, uma síntese entre europeu, indí-

gena e negro, retratados nas obras da época. O caso mais notório 

desta miscelânea cultural é o nosso Aleijadinho.

Sintomático dessa miscelânea, o Barroco surge como 

representação desta hiperbolia metafórica através da alegoria. 

Walter Benjamin (1984), em sua obra A origem do drama barroco 
alemão, de 1935, afirma que a alegoria é essencialmente signifi-

cativa como um traço ímpar do período. Nele, a aparência caó-

tica da natureza apenas encobriria uma tessitura de leis próprias 

que não se deixam reger no império da racionalidade. O Barroco 

surge, então como um esforço titânico de superar as antinomias 

entre uma ordem necessária e a propriedade dinâmica da natu-

reza. O drama barroco do Século XVII, para Benjamin (1984), 

surge como uma resposta para a dor de uma realidade que ape-

nas pode ser representada na alegoria. Compete, assim, à alego-

ria, o desvendamento da realidade histórica em imanência com 

a natureza. O Barroco veicula-se, portanto, à alegoria, enquanto 

expressão do destino da criatura, num estado de coisas em que a 

expressão imediata e autêntica está excluída. 

Conta Benjamin (1984) que os eruditos da época acumu-

lavam fragmentos de obras de arte, como se esperassem que dali 

surgisse, magicamente, o significado. Da mesma forma atua a 

alegoria: a dispersão motiva a busca de um sentido. No Barroco 

se aliena o vazio intensificado pela fuga da substância, sempre 



COLÓQUIO BARROCO IV478

buscada de novo no excesso, na pluralidade de sentidos e na 

representação hiperbólica que lhe é característica.

É legítimo transpor para o terreno literário a noção artística 

de barroco. A alegoria moderna, que persiste portanto como rumor 

de um estilo propriamente barroco, absorve os traços de outrora 

e processa de forma atualizada, imersa nas aporias contemporâ-

neas, ao encontrar ilações com a política e com os conflitos exis-

tenciais dos dias de hoje. Na perspectiva de uma compreensão, já 

que o equilíbrio renascentista não é passível de ser restaurado, o 

alegorista vai contemplar, entre os adereços, os objetos dispersos 

e os fragmentos de um mundo onde o valor emigrou e foi esva-

ziado de toda sua significação. E é na dor da ausência de um sen-

tido que a alegoria se instaura e é disseminada. Como exemplo 

desta incapacidade de harmonia refletida na distopia contempo-

rânea, cito a obra Estorvo, de Chico Buarque, publicada em 1991.

O romance começa com o narrador letárgico diante do 

olho mágico de um apartamento quarto e sala. Este personagem, 

por si só, já incorpora traços paradoxais barrocos. Dependendo 

do ponto de vista, ele é um excluído social ou um rapaz des-

garrado da família. O primeiro mora num quarto e sala, anda de 

jeans, camiseta branca e tênis, bebe água na pia de mictórios e 

arrasta a sua mala pelas calçadas. Do outro, sabemos que o seu 

falecido pai era autoritário com os empregados, que a mãe era 

submissa; que a irmã é casada com um milionário; que o sítio da 

família virou plantação de maconha e refúgio de foras da lei. Não 

há como tentar analisar este emblemático personagem sem recor-

rer à superposição de suas duas identidades, já que nenhuma, por 

si só, dá conta de sua complexidade. A este processo de super-

posição de imagens, que se condensam sincronicamente numa 

só, Severo Sarduy (1979), em seu famoso ensaio “O Barroco e 

o Neobarroco”, dá o nome de condensação, como artifício pró-

prio do referido estilo. O fato de este personagem ser também o 
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narrador da história evidencia a impossibilidade da restauração 

do equilíbrio perdido, já que a cosmovisão que nos é oferecida 

através da voz narrativa é perturbada, conflituosa e fragmentada.

O rosto que o personagem vê do outro lado da porta, nem 

conhecido nem desconhecido, o faz empreender a fuga que desen-

cadeará o processo narrativo. Não sabemos se havia, de fato, uma 

razão para a atitude intempestiva do personagem. Alucinações e 

realidade são tratadas com igual importância na diegese, ainda 

que a maneira de narrar das primeiras reforce o clima onírico que 

lhe é peculiar.

O rosto por trás do olho mágico, ainda que não seja ele 

mesmo uma ameaça iminente, é a representação de outras caras, 

de outras surpresas aparentemente desconhecidas mas que, 

no fundo, são apenas uma repetição dentro da diferença, para 

citar Deleuze (1988). Segundo o filósofo francês, em sua obra 

Diferença e Repetição, o pensamento moderno nasce da falên-

cia da representação, da perda das identidades e da descoberta 

das forças que agem sob a representação do idêntico. Há em cada 

diferença uma repetição de padrões, que só diferem pela maneira 

como são representados, ou seja, pela singularidade de cada dife-

rença dentro da mesma repetição. Assim, não temos um resultado 

idêntico ao original; mesmo na cópia há diferença. A existência 

da repetição deve-se à singularidade contra o geral e a univer-

salidade contra o particular. Como indício deste processo temos 

“O eterno retorno” de Nietzsche, conceito discutido em Gaia 
Ciência (2012), que explica esta marca cíclica que condiciona a 

um ressoar intermitente dos mesmos processos reais e simbóli-

cos. O presente da narrativa, neste sentido, é composto de outros 

momentos imbricados entre o passado, real ou imaginado, e o 

delírio do presente/futuro. Se pensarmos no protagonista neste 

sentido deleuzeano, tanto ele quanto o homem por trás da porta 

são simulacros de outras realidades que os transcendem. Neste 
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sentido, o personagem principal não deve ser considerado por 

si só, já que não há identidade possível no mundo moderno, e 

sim como representação de processos que o antecedem, peculiar 

dentro desta ordem de repetições. Da mesma forma, o homem 

atrás da porta pode não significar uma ameaça, mas traz consigo 

uma carga simbólica exterior a si na medida em que age como 

elemento perturbador da paz que quer adentrar o espaço mítico 

da casa, último locus reconfortante, alegoria do útero materno. 

Para Severo Sarduy (1979), a proliferação é outro elemento 

próprio do Neobarroco, no sentido em que oblitera o significante 

de um determinado significado, mas sem substitui-lo por outro, 

mas por uma cadeia de significantes que progride metonimica-

mente e que termina circunscrevendo o significante ausente. Sua 

presença é constante sobretudo em forma de enumeração dis-

paratada, de acumulação de diversos nódulos de significação, 

de justaposição. O rosto por trás da porta, na obra supracitada, 

amplia sua condição conotativa e vai assumindo significados 

maiores do que poderiam, de antemão, ser presumidos. Um des-

tes significados pode ser explicado pelo contexto no qual o livro 

foi produzido, poucos anos após o fim da ditadura militar no 

Brasil. Alegoria possível de uma nova realidade de perturbação 

e desnorteamento, o protagonista, em sua andança desordenada, 

sente-se ameaçado por rostos conhecidos/desconhecidos de um 

passado/presente real/imaginado que lhe oblitera a perspectiva 

de futuro.

No final da trama, o narrador quer abraçar na rua um 

homem que julga reconhecer. Este não hesita em se defender 

com uma faca de cozinha. Estripado, o narrador pega o ônibus e 

segue viagem, pensando que talvez a mãe, um amigo, a irmã ou 

a ex-mulher possam lhe dar “um canto por uns dias”. Segundo 

resenha de Roberto Schwarz publicada na revista Veja em 

agosto de 1991, essa disposição absurda de continuar igual em 
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circunstâncias impossíveis é a forte alegoria que Chico Buarque 

inventou para o Brasil contemporâneo.

Anterior a esta obra está a obra brasileira neobarroca por 

excelência, Grande Sertão: veredas, que data de 1956. A obra 

possui todos os elementos para uma perfeita apoteose do estilo, 

segundo o próprio Sarduy, que afirma que:

[...] na exuberância barroca da obra mencionada, são 
detectáveis, como sustentamentos oratórios, os pro-
cedimentos antes mencionados, mas fundidos numa 
mesma operação retórica: o significado ‘Diabo’ 
excluiu do texto toda denominação direta – substi-
tuição; a cadeia onomástica que o designa ao longo 
do romance – proliferação – permite e suscita uma 
leitura radical de atributos, e esta variedade de atri-
buições que o assinala vai enriquecendo, à medida 
que o adivinhamos, nossa percepção do mesmo 
(SARDUY, 1979, p. 166).

Outro artifício do estilo barroco apresentado por Sarduy 

(1979, p. 169) é a utilização da paródia. “Na medida em que uma 

obra for a desfiguração de uma obra anterior que seja preciso 

ler em filigrana para saboreá-la totalmente, esta pertence a um 

gênero maior”. Ao falar em paródia, novamente recorerremos a 

Sarduy para falar do último artifício por ele citado, imbricado na 

noção de paródia, que é a intertextualidade. O pacto de Riobaldo, 

que nos remete à obra Fausto, de Goethe, é também uma paródia 

porque subverte o pacto. Nas palavras de Ivan (2013, p. 248, gri-

fos do autor): 

Riobaldo inverte a relação da venda da alma numa 
relação de compra; e a paródia é o melhor proce-
dimento para tratar de um tema já clássico na his-
tória da literatura; a capacidade de se apropriar de 
um tema/narrativa transmitida/traduzida com sutis 
variações, ao longo da tradição, apresentando esse 
tema mesmo com outros rostos, mostrando outras 
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faces; e a paródia chegando a tal grau de estiliza-
ção a ponto de negar e reescrever aquele enredo de 
novo. Sabe-se que, ao contrário das versões anterio-
res da lenda, o Fausto de Goetlhe engana Mefisto 
e conquista a eternidade celeste [...]. E aí está um 
sentimento de natureza humana que é universal na 
literatura. O tema de Grande Sertão: Veredas é a luta 
entre Deus e o Diabo.

Ao fazer um recorte da obra, é mister evidenciar a reitera-

ção do grande eixo temático da trama, ou seja, a luta entre Deus e 

o Diabo. Dessa forma, assim como no pacto de Riobaldo as forças 

do mal e do bem aparecem inter-relacionadas e as sucessivas his-

tórias por ele narradas dão conta do seu próprio refletir acerca da 

materialidade do diabo, a história de Maria Mutema personifica, 

ela mesma, a existência dialética do bem e do mal, como repre-

sentação metafórica da coisa dentro da outra, para usar a termino-

logia de Walnice Galvão (1986, p. 120). 

A mulher, que assassinou o marido, colocando chumbo 

derretido em seu ouvido, também foi a responsável pela morte do 

padre no plano abstrato, já que mentiu a ele que havia cometido 

este crime por estar apaixonada pelo pároco, e a repetição desta 

confissão diariamente fez com que o religioso sofresse a ponto 

de definhar e morrer. Depois da morte do padre, Maria Mutema 

confessa seus crimes, é perdoada pela comunidade e passa a ser 

considerada uma espécie de santa. Esta mudança no devir da 

personagem deu-se pela expurgação do mal através da confissão 

dos seus erros. Podemos, então, concordar com Galvão (1986, p. 

120) quando a autora afirma que a libertação do mal, em todas as 

vezes, se deu pela mesma via: pelos ouvidos alheios. Da primeira 

vez, ao inserir chumbo derretido nos ouvidos de seu marido, 

livrou-se da iminência do crime com a sua concretização; depois, 

inseriu a mesma vocação para o mal nos ouvidos do padre; por 

fim, a confissão pública, aos ouvidos de toda a gente, a redimiu 
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de seus erros, ao mesmo tempo em que transmitiu, a todos, o 

gérmen deste mal. O narrador de Grande Sertão: veredas afirma 

(1986, p. 293): “é o mal que penetra pelo ouvido, que se interna 

pela pessoa adentro e começa a causar efeitos”.

Segundo Sarduy (1979, p. 170), “espaço do dialogismo, da 

polifonia, da carnavalização, da paródia e da intertextualidade, o 

barroco se apresenta como uma rede de conexões, de sucessivas 

filigranas, cuja expressão gráfica não seria linear, bidimensional, 

plana, mas em volume, espacial e dinâmica”.

Neste sentido, vale lembrar outro texto de Guimarães que 

abre espaço para amplitude semântica dentro da dialética bem x 

mal. Falo do brilhante conto “A hora e a vez de Augusto Matraga”, 

último da coletânea do livro Sagarana. 

O protagonista inicial da trama não é Augusto Matraga, e 

sim Augusto Esteves, ou Nhô Augusto. Augusto Matraga ainda 

não existe: Augusto Esteves, Nhô Augusto ou Augusto Matraga 

são faces diferentes de um mesmo personagem. Logo na frase 

inicial da trama, o narrador nos fornece uma pista essencial ao 

entendimento da narrativa: “Matraga não é Matraga, não é nada” 

(ROSA, 1984, p. 341). Novamente recorremos à metáfora de 

Galvão (1986), de uma coisa dentro da outra, e percebemos que, 

assim como Maria Mutema, este personagem também será des-

contruído, dessa vez ao avesso. 

Inicialmente, é apresentado-nos Augusto Esteves, fami-

liarmente conhecido como Nhô Augusto. As poucas cenas que se 

dão nesse desenrolar inicial servem apenas para denotar o caráter 

frio e violento do personagem, descrito como um homem “duro, 

doido e sem detença, como um bicho grande do mato” (ROSA, 

1984, p. 346) e indiferente com a mulher e a filha.

O que nos é mostrado a seguir é o total declínio desse 

poderio: abandonado pela mulher, traído por seus capangas que 

se filiam ao seu inimigo, Major Consilva; marcado como gado 
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e dado como morto, Nhô Augusto tem agora a oportunidade de 

reavaliar suas atitudes. Quando recebe a visita de um padre, na 

casa do casal que o cuidou, Nhô Augusto revê a possibilidade de 

apegar-se a Deus, possibilidade essa perdida ainda na infância 

quando, ao invés de ceder à avó, que o criou como cristão e o 

queria padre, preferiu seguir o caminho e seu tio criminoso e a 

influência de seu pai covarde.  

Ainda mais intensa que a renúncia, é a ascese a que Nhô 

Augusto voluntariamente se propõe: “nunca mais seria gente [...]. 

E tomara um tão grande horror às suas maldades e aos seus mal-

feitos passados, que nem podia se lembrar; e só mesmo rezando” 

(ROSA, 1984, p. 357). A partir de então, o personagem decide 

modificar suas atitudes e assegurar sua entrada ao céu: “eu vou 

prá o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal! [...] E a minha 

vez há de chegar [...]. Prá o céu eu vou, nem que seja a porrete!” 

(ROSA, 1984, p. 357). 

A ascese aparece, então, como o segundo passo no pro-

cesso de individuação do protagonista, em conflito com sua pró-

pria natureza, renegada mas não perdida. E é através do confronto 

deste, vilão que virou santo, com Joãzinho Bem-Bem, jagunço 

com dois “bem” no nome que vem restituir a real natureza do 

protagonista, que Matraga acaba por personificar, na conciliação 

de sua natureza rebelde com a aspiração à santidade (que é outro 

traço barroco), na dialética perfeita entre o bem e mal encarna-

dos, num mesmo corpo, a serviço do bem mas praticando um 

crime para concretizá-lo. O bem é abstrato, mas o assassinato, 

que é um crime condenável, é praticado a serviço do bem, como 

recurso para torná-lo palpável. Alegórico da problemática exis-

tencial revelada a partir do Barroco, a dialética bem x mal ganha 

repercussões ampliadas na obra de Guimarães porque desloca o 

papel de deus x diabo para o interior dos personagens. O real e 

o abstrato, citados por Galvão como uma coisa dentro da outra, 



COLÓQUIO BARROCO IV 485

aparecem neste conto através da efetivação da ação concreta – ou 

seja, da morte de Joãzinho Bem-Bem por Matraga para defender o 

velho que implorou pela vida em nome de Deus. Disposto a fazer 

algo bom e a retomar seu potencial agressivo, Matraga converte-se 

nesta híbrida figura na qual deus e o diabo parecem reconciliados. 

Outra obra de opostos é Lavoura Arcaica, de Raduan 

Nassar (2002), publicada pela primeira vez em 1975. Sob a epí-

grafe “Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua 

sedução, de seu viço e constância?”, de Jorge de Lima, evidencia-

-se a geometria barroca do destino, inexorável. No conjunto dos 

capítulos temos o relato das experiências com a cabra Sudanesa, 

Shuda, e a prática da zoofilia, na descoberta do sexo, os desejos 

escondidos e o refúgio na casa velha, da relação edipiana com a 

mãe, os sermões do pai, a paixão por Ana. 

O romance, por meio de uma narração irregular, expõe 

ao leitor um relato de reminscências, advindo da memória do 

narrador-personagem. A história é estruturada a partir da estili-

zação da linguagem, que evoca múltiplas referências a diversos 

gêneros textuais. Na carnavalização (segundo termo cunhado por 

Bakhtin) barroquiana, a mescla de gêneros é traço recorrente. 

Nesta narrativa, a fé ganha dimensão erótica como pro-

jeção do amor ágape que se converte em amor eros. “A fé me 

crescia virulenta na infância e eu era o mais fervoroso que qual-

quer outro em casa” (NASSAR, 2002, p. 26). O fortalecimento 

da união familiar e a autossuficiência desta em relação do resto 

do mundo, apregoada pelo austero patriarca da família, revela-se 

como um artifício de proliferação metonímica que desencadeará 

o amor físico entre os irmãos. “O mundo das paixões é o mundo 

do desequilíbrio, é contra ele que devemos esticar o arame das 

nossas cercas” (NASSAR, 2002, p. 56), afirma patriarca da famí-

lia, alertando, em vão, os filhos, já imersos na torrente amorosa. 

Da mesma forma, a maneira excessivamente carinhosa como a 
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matriarca se comportava para compensar a rudeza do pai ganha 

ares de prolepse do incesto que posteriormente aconteceria.

E só esperando que ela entrasse no quarto, e me dis-
sesse muitas vezes ‘acorda, coração’ e me tocasse 
muitas vezes suavemente o corpo até que eu, que 
fingia dormir, agarrasse suas mãos num estremeci-
mento, e era então um jogo sutil que nossas mãos 
compunha embaixo do lençol, e eu ria e ela cheia 
de amor me asseverava num cicio ‘não acorda teus 
irmãos, coração’, e ela depois erguia minha cabeça 
contra a almofada quente do seu ventre e, curvando 
seu corpo grossso, beijava muitas vezes meus cabe-
los (NASSAR, 2002, p. 127).

Através do artifício de condensação, transmuta-se atra-

vés da fusão o amor fraternal e o erótico. Tornando-se uma outra 

espécie de pathos, ainda mais obsessivo porque se sente dupla-

mente possuidor do objeto amado: através da existência de laços 

de sangue  e da consumação do incesto, que enreda os persona-

gens Pedro e Ana na mesma trama trágica. “Era Ana a minha fome 

[...], era Ana a minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o 

meu respiro, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testícu-

los” (NASSAR, 2002, p. 109). O jogo de significações implícitas e 

explícitas, presentes neste trecho, evidencia o recurso estilístico 

do narrador, que se vale de imagens difusas para reforçar o ero-

tismo latente.

O caráter erótico, presente nas lembranças e atos do narra-

dor, é apontado por Sarduy (1987) como um dos signos barrocos 

que salienta o caráter da proliferação de imagens narrativas. A 

insistente busca de André pelo gozo, pela saciedade do desejo, 

pelas sensações do corpo, expressam esta reiteração do elemento 

sensual. Segundo artigo de Oliveira (2003) temos, com estas repe-

tições sintáticas, em meio a tantas outras que perpassam o texto, 

um caráter cíclico que endossa o que Sarduy chama de leitura 
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radial, ou seja, pelo artifício daproliferação(enumeração dos sig-

nificados) de alegorias, arquétipos, parábola, imagens repetidas, 

os pastos, a casa velha (liberdade) x casa nova (repressão), capela, 

cheiros..., tudo nos é revelado com efeitos de claro e escuro, de 

liberdade e de prisão, para alcançamos, no conjunto, uma leitura 

intersemiótica.  

Como resultado, temos uma narrativa na qual transitam 

ordem e desordem dos sentidos, permeada por uma lógica de sig-

nificações. Ainda segundo Oliveira (2003), nesta obra a lingua-

gem, altamente estética, além de ser percebida como um sistema 

de significações, ordenado por processos de artificializações que 

sustentam pontos nodais da estrutura discursiva do narrador, é 

capaz de fazer questionar sobre as relações sujeito-mundo.  

Assim, na erotização metafórica de Nassar, na paródia 

de Rosa e na alegoria política de Chico Buarque, verificamos a 

existência do rumor que, desde Gregório de Matos e Antonio 

Vieira, perpassa nossa história literária e cultural. O Barroco está 

no desejo proibido de André por Ana, na exuberância de seus 

sentidos hipersensíveis; na dialética Maria Mutema, no efusivo 

Matraga (“Ô gostosura de fim de mundo”), na mimetização alegó-

rica de Chico Buarque. Pois, segundo Sarduy (1979, p. 170):

[...] o barroco, superabundância, cornucópia trans-
bordante, irrisão de toda funcionalidade, de toda 
sobriedade, é também a solução para essa saturação 
verbal já que a linguagem, por ser abundante, já não 
significa as coisas, mas outros designantes das coi-
sas, num mecanismo de significação que termina 
significando-se a si mesmo.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. A origem do drama barroco alemão. Tradução 

Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984.



COLÓQUIO BARROCO IV488

BUARQUE, Chico. Estorvo. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

CAMPOS, Haroldo de. O sequestro do Barroco na Formação da literatura 
brasileira: o caso Gregório de Matos. Rio de Janeiro: Iluminuras, 1989.

CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: 

Ática, 1989.

______. A formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1997.

DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Tradução Luiz Orlandi, Roberto 

Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

GALVÃO, Walnice. As formas do falso: um estudo sobre a ambiguidade 

no Grande Sertão: veredas. São Paulo: Perspectiva, 1986.

IVAN, Francisco. Ensaios para um concerto Barroco. Natal: EDUFRN, 

2013.

LIMA, José Lezama. A expressão americana. Tradução Irlemar Chiampi. 

São Paulo: Brasiliense, 1988.

NASSAR, Raduan. Lavoura Arcaica. 3. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. Tradução Paulo César 

de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

OLIVEIRA, Vanderléia da Silva. A expressão barroca na ficção 

contemporânea brasileira: Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar. In: 

SEMINÁRIO DO CENTRO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

DO PARANÁ, 16., 2003, Paraná. Anais... Paraná: UEL, 2003. Disponível 

em: <http://ccp.uenp.edu.br/centros/d_letras/voliveira/txt/ar-vo09.

htm>. Acesso em: 20 out. 2014.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2006.

______. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.



COLÓQUIO BARROCO IV 489

SARDUY, Severo. Ensayos generales sobre el Barroco. Buenos Aires: 

FCE, 1987.

______. O barroco e o neobarroco. In: FERNÁNDEZ MORENO, Cesar. 

(Org.). América Latina em sua literatura. São Paulo: Perspectiva, 1979.

SCHWARZ, Roberto. Sopro novo. Disponível em: <https://acervo.veja.

abril.com.br/#/edition/1194?page=94&section=1&word=roberto%20

schwarz>. Acesso em: 23 set. 2014. 





A SUBLIMAÇÃO DO GÊNERO: 
UMA EXPOSIÇÃO PARA SONHAR

Armando Sérgio dos Prazeres1

Sólo lo difícil es estimulante.

Lezama Lima

Aexposição A Sublimação do Gênero, uma das ativida-

des que integraram as comemorações do X Colóquio de 

Estudos Barrocos da UFRN – Edição 2014, deixou, pelo menos, 

uma certeza: a arte ainda é necessária à vida. E foi com arte que 

o Colóquio de Estudos Barrocos lavou a vida dos que foram ver, 

com espírito livre, a expressão de um mundo utópico e alegó-

rico, onde a hipocrisia e a ignorância sucumbiram ao perfume da 

poesia. 

Ora, não tem sido outra a missão do Colóquio de Estudos 

Barrocos: disseminar poesia pelas cercanias da UFRN, pela 

Cidade de Natal e pelo Estado do Rio Grande do Norte. Nesse 

sentido, A Sublimação do Gênero foi uma aula de poesia. Uma 

aula rigorosa, pensada nos mínimos detalhes, do título da mostra 

à confecção e ampliação das obras. Nada escapou ao cuidado e à 

seriedade da equipe responsável pela produção do evento, coor-

denada pelo Prof. Dr. Francisco Ivan da Silva. 

1 Doutor em Estudos da Linguagem - Literatura Comparada pelo Programa de Pós-
Gradução em Estudos da Linguagem, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco Ivan 
da Silva.
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Integrado ao ideário da exposição, o artista plástico con-

vidado, o natalense Ítalo Trindade, vislumbrou situações lúdicas, 

praticando um jogo de corta-e-cola tipicamente barroco, curiosa-

mente tão em voga com o advento das tecnologias contemporâ-

neas. Montou uma série de treze colagens com figuras disformes 

e irreais que, de pronto, não autorizavam qualquer tentativa rea-

lista, e, portanto, simplista, de reagrupamento dos fragmentos. 

Pelo contrário: a cada mirada, os estilhaços de figuras pareciam 

se metamorfosear, solicitando do visitante uma rediagramação 

algo difusa e onírica, sufocando sempre a lógica linear dos ele-

mentos. Nesta operação semiótica, a montagem através do olho 

acionava outra lógica, a das associações das pistas salpicadas nas 

telas, dadas as sobreposições das múltiplas camadas dos recor-

tes. Em síntese, a materialidade do signo exposta para o olho co-

-operador do visitante. 

Não poderia ser de outra forma, pois ao Barroco interessa 

o engenho, não o gênero. Ou melhor, o gênero lhe interessa, mas 

para superá-lo, transcendê-lo, recortá-lo em pequenos fragmen-

tos sem nome ou definição de sexo, credo, tempo ou espaço. 

Fragmentos que obedecem antes à sintaxe do inconsciente do que 

à ordem linear do cotidiano. Porque o Barroco, segundo Lacan, 

é a arte do inconsciente. E arte se faz com agudeza de ideias e 

ideais libertários, riscos e riscados lancinantes nas fluidas dobras 

do pensamento. Arte se faz reciclando o feito, rasgando a quarta 

parede que impede a dança do olhar e a vertigem do sentir, pois 

o fluxo da arte é o sangue da transgressão jorrando pelas vias da 

sublimação do gênero.

 Foi para esse salto vertiginoso, do olho e do corpo, que 

nos solicitou a exposição. Em vez da imagem unilateral, estilha-

ços de figuras transitavam em nova órbita de criação. Deslocados 

de seu contexto original, os estilhaços portavam nesse extravio 

possibilidades outras de representação e de significação. Nesse 
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novo lugar, não importava tanto a imagem em si, mas a alego-

ria engendrada pela inesperada superposição dos fragmentos. 

Partiu-se o referente imediato e erigiu-se o imaginário lúdico, em 

que o sensual é o rito do travestimento da linguagem, ao modo 

da trans-escritura de Severo Sarduy (2011). Desfez-se o centro 

lógico e edificou-se a elipse excêntrica, porosa, dialógica e, por 

isso mesmo, paródica, no sentido de “ode paralela” (do gr. pará, 

junto, ao lado de; odé, ode, canto), como assinalou Haroldo de 

Campos. Nessa medida, do Puro êxtase de Ítalo para O êxtase de 
Santa Teresa de Bernini era um salto: derrisão recriadora, carica-

tura ambivalente. 

 Não esqueçamos: estamos na esfera do Barroco – universo 

das analogias, das relações, dos cantos paralelos, da des-hierar-

quização polifônica do signo. A linguagem barroca não cabe em 

redoma e o artista está ciente disso. Daí sua atitude, sensível e 

sagaz, em extrapolar a figura, levando-a a uma operação radical 

em que as partes não resultam em um todo previsível, mas em 

novos todos, intrigantes a cada mirada. Do referente anterior, res-

tavam pistas que valiam pouco por si mesmas, pois se um dia 

foram literais, o artista as salvou desse fim restritivo. Uma vez 

recortadas e amalgamadas, entravam em choque com outras pis-

tas alheias, transplantadas de ambientes diversos. E, assim, tes-

temunhamos, também a salvo da limitação, a sobrevivência do 

signo, exercício incansável do Barroco, sopro inalcançável da lin-

guagem, alento insuperável da existência.

 Nessa busca pela recriação do pensamento artístico, his-

tórico, cultural e humano, a exposição apresentou, ainda, um 

retábulo pictórico, a cargo dos artistas Erasmo Andrade, Christi 

Rocheteau e Ébeson Rolim, somando às celebrações do Colóquio 

Barroco o aspecto pluridimensional, que caracteriza o evento há 

dez anos. Tratava-se de sete obras em óleo sobre tela e uma em 
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pastel seco, que em comum apresentavam uma vibrante plastici-

dade e um intrigante jogo com o imaginário do expectador.  

Estávamos diante do reino da linguagem, portanto, do 

imaginário, do sensível, do estético. Ambiente das possibilida-

des irrefreáveis das combinações e reformulações do próprio jogo 

artístico. Deste modo, havia tantos elementos ali para jogar, que 

a mente não sossegava: a cor, a luz, a sombra, os volumes, os 

detalhes. Tantas solicitações ao olho-pensamento, que as metá-

foras pululavam: analogias, referências, sugestões, intercâmbios, 

substituições, descaimentos, conexões. Por isso, podiam surgir 

das colagens personagens que originalmente não estavam lá: 

como uma natureza-morta de Picasso sugerida pela Natureza 
viva de Ítalo; ou As Meninas de Velazquez suscitada pela obra 
Los Meninos; ou ainda, um Severo Sarduy (2011) travestindo-se 

em escritura. O imaginário estava fervendo. Era hora do jogo bar-

roco. Quem foi, jogou, sorveu, fruiu a leitura, no melhor sentido 

barthesiano. 

Nada se impôs. O corpo do visitante, este, sim, se pôs a 

deslizar sobre as dobras das figuras, inscrevendo novas obras no 

ar, comentando, refazendo a trama mentalmente ou com o vizi-

nho. Era a festa do corpo numa Galeria Conviv’Art sibilante e feé-

rica, numa noite de efusão barroca, ecoando a música da poesia. 

Era como se podia apreciar a exposição: com o corpo. É como se 

pode apreciar o barroco: com o corpo em febre. Nenhuma passa-

gem pelo mundo, muito menos pelo mundo das artes, valerá a 

viagem se o corpo, esse significante poroso, regressar plano. Deve 

tornar pleno: de imagens, de ilusões, de sonhos.

A exposição A Sublimação do Gênero, concebida desta 

ordem, foi feita para sonhar. Ou melhor, para resgatar o sonho 

que a cada dia tentam suprimir do homem: a inclinação para a 

poesia. É o que tem feito o Colóquio de Estudos Barrocos desde 

sua criação: nutrir de poesia o espírito humano. 
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Há quem tenha ficado em casa, optando pela novela das 

nove, enquanto esse sonho acontecia ali tão perto. Mas há quem 

tenha ido àquela noite memorável da vernissage tomar parte de 

uma experiência transformadora e irrepetível. E não estamos 

falando apenas de um público específico, de maioria universitá-

ria. O público que compareceu à Sublimação do Gênero era tão 

heterogêneo e numeroso que é quase impossível classificar o per-

fil dos visitantes que por ali passaram. 

Foi esse público, notadamente interessado e atento ao que 

se materializava à sua frente, que fez a noite de abertura da expo-

sição e do evento uma ocasião marcante não apenas na história 

desses dez anos de Colóquio de Estudos Barrocos, mas no histó-

rico dos eventos do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

e, por conseguinte, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Aquela data, que primou pela qualidade da conferência de 

abertura, a cargo do Prof. Dr. Manuel Ferro, da Universidade de 

Coimbra, e do esmero curatorial da exposição, passou no tempo, 

mas ficará na memória do que optaram, sabiamente, pela poesia. 
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Escapulário
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Espaço Sideral
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Afrodite de Cnido 
Divulgação 

Praxiteles (Atenas, c. 395 – 330 a. C.)
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Vaso para Afrodite
Ítalo Trindade

Colagem 
Natal-2014
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Vaso para Afrodite
Ítalo Trindade

Colagem 
Natal-2014

Jazz
 Ítalo Trindade 

Colagem 
Natal-2014
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“As ideias se relacionam com as coisas assim como as constelações com as estrelas.”
Walter Benjamin in A Origem do drama barroco alemão, São Paulo, Brasiliense, 1984.

Natureza Viva
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Abaporu Anamórfico
Intervenção sobre Tarsila

Armando dos Prazeres e Francisco Ivan, Natal-2014

“É barroco, é um sexo de homem na mão de uma mulher, 

no entanto é raiz do mundo.”

Violette Leduc
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Raiz do Mundo
Ítalo Trindade

Colagem 
Natal-2014



COLÓQUIO BARROCO IV 507

The Angel
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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La Buena Vida
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Las Meninas (1656)
Divulgação

Diego Velázquez
Museu do Prado - Madri
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Los Meninos 
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014

O Êxtase de Santa Teresa
Divulgação

Bernini (1598-1680)
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O Êxtase de Santa Teresa
Divulgação

Bernini (1598-1680)
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Puro Êxtase 
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Desejo ao Quadrado
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Um Mundo de Benefícios e Privilégios Exclusivos para Você
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014
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Um Mundo de Benefícios e Privilégios Exclusivos para Você
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014

Severo Sarduy

“Tal como a retórica barroca, o erotismo comporta uma ruptura total 

do nível denotativo, directo e natural da linguagem – somática -, mais 

a perversão inerente à metáfora, à figura em geral. Não é por acaso que 

S. Tomás, em nome da moral, defendia que as figuras deveriam ser 

excluídas do discurso literário.”

Severo Sarduy

(Barroco, Lisboa, Coleção Vega)
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Alegoria para Severo Sarduy
Ítalo Trindade

Colagem
Natal-2014



RETÁBULO 
PICTÓRICO
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Erasmo Andrade

Erasmo Andrade nasceu em São Tomé/RN em 1º. de junho 

de 1949. Iniciou sua atividade artística desenhando a carvão na 

calçada da rua Barão do Rio Branco, nº 62 em São Tomé. Foi para 

o Seminário de São Pedro, Natal/RN, em 1964, onde pintou seus 

primeiros trabalhos em óleo sobre tela: Os Pavões, Retrato do 
amor quando jovem e Cristo e Pavões.

 Estudou na Escola de Belas Artes da UFMG; aperfeiçoa-

mento em gravura em metal e pintura em óleo sobre tela, em 1978. 

É professor Mestre do Departamento de Artes da UFRN, minis-

trando as disciplinas de Pintura I e II e Composição Artística.

O desterro da minha Aldeia
Erasmo Andrade
Óleo sobre tela

70x60 cm
Natal-2014
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Anjo Músico da Aldeia Azul
Erasmo Andrade.

Óleo sobre tela
70x80 cm

Natal-2014
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Figura de Palhaço no Camarim II 
Erasmo Andrade 
Óleo sobre tela

60x50cm
Natal-2014
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Figura de Palhaço no Camarim II 
Erasmo Andrade 
Óleo sobre tela

60x50cm
Natal-2014

Christi Rocheteau

Nasceu em Jardim do Seridó/RN em maio de 1986. Aluno 

do curso de Artes Visuais da UFRN, Rocheteau dedica-se ao dese-

nho e à pintura, tendo o óleo sobre tela como sua principal téc-

nica. Trabalha principalmente a figuração, tendo o humano e a 

espiritualidade como seus principais temas para composição de 

suas telas.

Pietà
Christi Rocheteau

50x50 cm
Natal-2014
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Estudo sobre Girassóis
Christi Rocheteau
Óloeo sobre tela

40x60 cm
Natal-2014
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Ébeson Rolim

Nasceu em Recife/PE em 1º. de outubro de 1988. Iniciou 

sua formação acompanhando o trabalho do artísta plástico R. 

Peixe. Atualmente é concluinte do curso de Artes Visuais da 

UFRN. 

Seu trabalho como artista visual é eclético e está sempre 

em processo de pesquisa. Seus caminhos passam pelo figurativo 

e o geométrico, mas atualmente explora a arte abstrata em uma 

pesquisa sobre a linha e a música, com referências de Wassily 

Kandinsky, utilizando diversos materiais para o processo artís-

tico, desde aquarela, acrílica e óleo sobre tela.

São Pedro
Ébeson Rolim

Pastel seco
24x32 cm

Natal-2014
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Cristo em Azul 
Ébeson Rolim
Óleo sobre tela

30x40 cm
Natal-2014
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Cristo 
Ébeson Rolim
Óleo sobre tela

30x40 cm – 2014
Natal-2014
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SUBLIMAÇÃO DO GÊNERO

Exposição Comemorativa de 10 anos do Colóquio de Estudos Barrocos da UFRN
Artista Plástico Convidado: Ítalo Trindade
29 de outubro a 07 de novembro de 2014

Galeria Conviv’Art
Centro de Convivência da UFRN - Natal-RN

Realização
Grupo de Pesquisa Ponte Literária Hispano-Brasileira

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Curadoria
Armando Sérgio dos Prazeres

Coordenação
Prof. Dr. Francisco Ivan

Prof. Dr. Samuel Anderson de Oliveira Lima

Produção
Prof. Ms. Erasmo Andrade

Ms. Francisco Israel de Carvalho
Profa. Esp. Paula Pires Ferreira

Profa. Ms. Reny Gomes Maldonado

Clip 10 Anos de Colóquio Barroco
Ms. Francisco Israel de Carvalho

Fotos
Nelson Soares

Apoio
Núcleo de Arte e Cultura-NAC

Galeria Conviv’Art
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA

Depto. de Letras – DELET
Depto. de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas – DELLEM
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – PPgEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Reitora
Profa. Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-reitora
Profa. Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes

Diretora do Núcleo de Arte e Cultura
Teodora de Araújo Alves

Coordenadora da Galeria Conviv’Art
Elidete Alencar de Sousa
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