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Conhecem-se os sábios pela 
pinta. A do baiano Gregório 
de Matos e Guerra, formado 
em Direito Canônico, era a 
de dizer sem pena. Pois cer-

ta vez esse inimigo amargo da hipocrisia 
julgou um caso em Portugal. O pai de uma 
jovem morta em Alcácer do Sal exigia que o 
viúvo Paulo lhe devolvesse o dote concedi-
do um ano antes, por ocasião do casamen-
to. Isso porque o genro, depois de adornar 
a defunta com palma e flor, fizera publicar 
que ela havia falecido intacta. Matos não 
pensou demais para sentenciar Paulo com 
uma trova mínima: “Gaita de foles não quis 
tanger, olhe o Diabo, o que foi fazer”.

A verve da sentença exalava vulgarida-
de naquele século XVII no qual os poemas 
eram tirados em desafio, mais cantados e 
ouvidos do que lidos. Quando regressou à 
Bahia, aos 50 anos, Gregório de Matos fre-
quentou os certames literários nos quais os 
religiosos se misturavam aos poetas. Em 
Lisboa, havia dito ao bispo João da Madre 
de Deus que, apesar de versado nos direi-
tos divinos, era homem e não conseguiria 
manter o voto de castidade a fim de se tor-
nar padre. Ele usaria cabeleira vasta e rou-
pas coloridas para, a bordo de uma viola ca-
baça, cantar contra os donos da vida até o 
dia da sua morte aos 60 anos, em 1696.

Nunca se contestou sua verve, mas 
sua história. Nenhum verso de Gregório 
de Matos se pode dizer certamente seu, 
porque ele jamais assinou um poema. E 
sua obra ganhou inúmeras cópias manus-
critas, feitas às vezes por mulatos baia-
nos cultos a serviço de escritórios lite-
rários, com alterações incontroláveis de 
termos. Nem mesmo o retrato requinta-
do que o século XIX  lhe deu pertence a ele. 
Embora esse grande poeta tenha existido, 
sua obra não foi o que se disse ser.

Nos cinco volumes, agora lançados em 
capa dura pela editora Autêntica, são apre-
sentados os poemas atribuídos a ele no sé-
culo XVIII por Asensio-Cunha. Embora 
impressionantes, os livros não repre-
sentam a inteira verdade sobre o poeta. 
Ilustrados na versão brasileira com as 
imagens do italiano quinhentista Ulisse 

Aldrovandi, eles apenas constituem um 
dos caminhos para compreender um ou-
tro pensamento, distante da ideia de au-
toria, de público leitor e mesmo de obra li-
terária como a conhecemos. Um mundo 
anterior à Revolução Francesa, que esta-
beleceria o “eu” burguês contra o “deus” 
aristocrático. Gregório de Matos nasceu 
e cresceu segundo o estabelecido pelo di-
vino. Além de heterossexual, dizia-se um 
católico branco, proprietário de terras. 
Não queria, nem poderia, ser visto como 
um judeu pervertido, errante e plebeu em 
plena vigência da Inquisição.

“Em verdade, o que esse poeta tem é 
o eu inflado da verdade da instituição e 
das instituições”, acredita João Adolfo 
Hansen, professor-titular aposentado da 
Universidade de São Paulo, o maior espe-
cialista brasileiro em Gregório de Matos 
e organizador, junto ao filólogo Marcello 
Moreira, do códice Asensio-Cunha. “Sua 
obra é totalmente regrada por preceitos 
retóricos e não tem o sentido de supera-
ção da ordem vigente”, diz Hansen, ainda 
a investir contra os moinhos da academia. 

Morador de um amplo apartamento 
projetado por Villanova-Artigas no bair-
ro paulistano de Pinheiros, repleto de es-
tantes estreladas por dois tomos de Dom 
Quixote presenteadas pelo pai na infân-
cia e objetos da cultura popular brasileira 
ou africana, ele desconfiou de alguma coi-
sa errada desde a graduação. À época um 
professor mostrou-lhe um modelo poético 
que parecia remeter diretamente ao baia-
no, mas não era Matos o autor. Em 1988, 
depois de observar o que estudavam seus 
contemporâneos e entender que o poe-
ta trabalhava dentro de um modelo lite-
rário seguido entre outros por Quevedo, 
Shakespeare, Giambattista Marino e John 
Donne, Hansen publicou o doutorado com 
essas conclusões, intitulado A Sátira e o 
Engenho, vencedor do Prêmio Jabuti. 

Ao ler as preceptivas artísticas do sé-
culo XVII e cruzar os poemas com os 

O poeta 
é um fingidor
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a desfazer a rebeldia associada ao escritor 
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tratados de teologia, as cartas do império 
e os documentos da Companhia de Jesus, o 
professor de frases longas e grande fôlego, 
recuperado nos últimos cinco meses após 
abandonar o cigarro de cinco décadas, con-
cluiria que aquela imagem do poeta até ho-
je presente não corresponderia à real. 

Gregório de Matos foi transformado em 
mito no século XIX. Em 1850, o historia-
dor Francisco Adolfo de Varnhagen inti-
tulou-o “rebelde” e 20 anos depois o críti-
co Silvio Romero entendeu-o como nasci-
do da fusão de negro, índio e branco, a cri-
ticar a separação das três raças enquan-
to contestava a opressão da Metrópole. 
Os muitos códices caminhavam nesta 
direção, a de desenhar seu perfil de poe-
ta segundo uma ordem narrativa que in-
trincasse poesia e vida a partir das didas-
cálias, que eram os títulos dos poemas 
acrescidos de explicações. No século XX, 
o crítico Antonio Candido viu Gregório de 
Matos como uma “manifestação literária” 
e Alfredo Bosi, como um artista ressenti-
do e pessimista, até que os anos 1960 o ti-
vessem proclamado “anarco-tropicalis-
ta”. Nenhum deles talvez tivesse entendi-
do Gregório de Matos como um fingidor.

Consta que durante uma aula de gra-
duação na USP, naqueles anos 1980 e 1990 
em que ainda eram obrigatórias aos estu-
dantes de Português as disciplinas sobre 
a produção colonial (enquanto hoje, la-
menta Hansen, a literatura brasileira ali 
tenha se tornado “um Hegel cubista, ensi-
nada a partir do modernismo, para depois 
recuar ao romantismo de José de Alencar 
e avançar até Machado de Assis, que nega 
Alencar”), o autor de A Sátira e o Engenho 
ironizou a ideia da “manifestação literá-
ria” de Candido ao indagar a seus alunos: 
“Manifestação espírita?” O grande críti-
co brasileiro objeto dessa restrição, con-
tudo, havia designado “clássico” seu livro. 
Até oferecera um jantar ao jovem pesqui-
sador, que, incapaz de resistir à ironia, 

CHARLES DICKENS
(Em David Copperfield, 
Editora Cosacnaify)

“Se serei o herói de minha própria 
vida, ou se essa posição será 

ocupada por alguma outra pessoa, é 
o que estas páginas devem mostrar”
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comentaria com a mulher, uma educado-
ra, a bênção recebida: “Olha, Marta, é o al-
pendre e o canavial, o ‘coroné’ está me cha-
mando debaixo do guarda-chuva”.

Para o especialista que tantas 
vezes parece repetir a verve do pes-
quisado, se o poeta seguiu leis escri-
tas rígidas, não teria havido então 
rebeldia pessoal, pessimismo, res-
sentimento, nem maledicência ou 
tara sexual a anteceder seus versos. 
Sua sátira seguiu um cânone clás-
sico, nascido de Horácio. Foi prati-
cada em dois níveis, o primeiro le-
vemente irônico, destinado a com-
bater o vício fraco, dos tagarelas ou 
beberrões. Gregório de Matos fica-
ria famoso ao aplicar o segundo ní-
vel, contra os praticantes de vícios 
nocivos, por exemplo, os ladrões de dinhei-
ro público. A eles destinava o sarcasmo de 
arrancar a pele, no mínimo o insulto, co-
mo nestes versos que talvez devessem cre-
denciá-lo a Boca da Verdade, não a Boca 
do Inferno, como ficou conhecido: Neste 
mundo é mais rico quem mais rapa/Quem 
dinheiro tiver pode ser papa. 

Em 2011, quando a Literatura 
Brasileira da USP ofereceu a Hansen a 
verba para estabelecer o códice Asensio-
Cunha, ele acreditou ser imprescindí-
vel à tarefa o professor titular Marcello 
Moreira, seu ex-orientando de 47 anos, 
professor da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia e responsável por deta-
lhar os critérios de manuscritura dos po-
emas. Tudo começa por uma desconfian-
ça, e a de Moreira um dia girou em torno 
da crença do filólogo Antonio Houaiss, pa-
ra quem seria preciso retirar da poesia do 
baiano os pastiches e as paródias, de modo 
a obter seu “resíduo irredutível”. Contudo, 
descobriu Moreira, o que Houaiss enxer-
gava como dispensável à obra lhe era es-
sencial. Os trópicos podem ser tristes, pre-
nunciou Gregório de Matos, o autor deste 
poema: “Quando da Barra vi coqueiros e 
bananeiras, disse comigo: Brasil”. •

Ruy Perotti, 
criador 

de Sujismundo 

1. Figuras de Ulisse 
Aldrovandi, a sacada 
da Autêntica para 
ilustrar o códice. 
2. Frontispício 
de manuscrito original. 
3. Gregório de Matos, 
“civilizado” em desenho 
do século XIX

“Quando da Barra 
vi coqueiros 
e bananeiras, 
disse comigo: Brasil”
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