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1. Introdução

Este ensaio tem como objetivo discutir aspectos da poesia 
satírica de Gregório de Matos e suas implicações no cenário da 
cultura luso-brasileira do século XVII. Para tanto, elegemos tópicos 
específicos que dizem respeito apenas a esse elemento de sua obra 
poética. Assim, pretendemos relacioná-la ao período que marca seu 
retorno de Portugal, onde se forma em direito e exerce a magis-
tratura, na condição de Juiz Cível de Crime e de Órfãos, e sua 
chegada à Bahia, quando se depara com a situação de decadência 
da economia açucareira e a derrocada dos engenhos na região do 
Recôncavo.

Situamos como hipótese central deste texto o estudo crítico 
de um recorte na obra de Gregório de Matos, de onde recolheremos 
os aspectos da sátira como manifestação do processo de inquietação 
inerente ao Barroco Brasileiro e sua repercussão no cenário da crise 
que se instaura na Bahia.

O clima de dispersão e descontentamento com que o poeta 
se depara em seu retorno corresponde à confluência dos aconteci-
mentos que, no plano sociopolítico, instrumentalizam a efetivação 
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de uma poesia satírica sem comparação na história da cultura bra-
sileira. Portanto, nossa atividade repousa na originalidade de sua 
obra poética como forma e presença, em face das injunções do 
sistema, de onde decorre o empobrecimento da Colônia e o com-
prometimento de sua relação com a Metrópole. 

Desse modo, pensamos poder recorrer à sátira gregoriana 
como instrumento capaz de estabelecer relações de mão dupla com 
a matriz europeia, mas tendo em vista o fato de que esta mesma obra 
relaciona-se efetivamente com o panorama interno da Colônia, espé-
cie de matéria-prima sem a qual nos parece inviável qualquer tipo de 
manifestação da lira maldizente do grande poeta baiano.

Gregório de Matos e sua obra satírica, arrolados como temas 
centrais, inscrevem-se como elementos indicadores de uma produ-
ção poética que concorre como ponto de desequilíbrio à conjuntu-
ra seiscentista, ajudando a agravar ainda mais os questionamentos 
decorrentes da crise do Barroco Colonial. Dito isto, entendemos 
ser este recorte de sua obra uma manifestação legítima de sua situ-
ação desconfortável diante do quadro das expectativas depositadas 
nos interesses decorrentes do negócio do “açúcar excelente”, que 
se veem frustrados. 

Acreditamos na viabilidade deste texto como um meio possí-
vel de aprofundamento do debate envolvendo a sátira gregoriana e as 
consequências reais do descompasso socioeconômico no Brasil Co-
lonial. Assim, visamos abordar posições políticas e econômicas que 
resultem em propostas estéticas, identificando e justificando o fenô-
meno da sátira no contexto de produção da poesia barroca brasileira.

Devemos destacar, portanto, o conflito que se estabelece 
entre a Metrópole e a Colônia. De um lado, encontramos um Por-
tugal jesuítico, marcado pelos rigores da Contrarreforma, vivendo 
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o auge de uma divisão labiríntica que o situa entre o moralismo e 
a sensualidade. De outro, a Bahia decaída, povoada por uma bur-
guesia comercial opulenta com pretensões de ocupar o espaço da 
nobreza, em meio a mestiços, índios e escravos, em um convívio 
permeado pela sensualidade sem freios a que se impõem como re-
gra coercitiva os rigores do Santo Ofício.

Diante desse quadro, a sátira portuguesa, em sua capacidade 
de detratar o universo da transgressão erótica nos conventos e nos 
palácios ou demolir moralmente os desafetos, se adensa à uma pers-
pectiva nada proveitosa do “triste estado da Bahia”, decaída diante 
do insucesso que se agrava ao extremo com a crise do açúcar. Da 
condição de pérola do Atlântico, a capital da Colônia experimenta 
um surto de empobrecimento que, na segunda metade do século 
XVII, denuncia os resultados do fim desastroso do período do Do-
mínio Espanhol, além de apontar a direção exata do fracasso do 
comércio com o Oriente.

Desse modo, o tráfico negreiro não é suficiente à manutenção 
econômica da Metrópole que, nessas condições, não tem outro recur-
so senão extorquir ao extremo as riquezas da Colônia, ceifando desta 
todas as possibilidades de crescimento. Assim é que o endividamento 
progressivo dos senhores de engenho concorre para a queda no preço 
do açúcar, o que gera uma política de hostilidades recíprocas.

De retorno à terra natal, o poeta exercita sua verve satírica 
como resposta à situação diante da qual vê falirem seus interesses 
de classe. Herdeiro da crise econômica que lhe atinge o patrimô-
nio, o doutor em leis investe contra o que pensa ser o resultado do 
oportunismo pretensioso de uma falsa nobreza que se locupleta dos 
postos de poder político e, por meio de uma especulação farisaica, 
do que resta do comércio degradado.
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Pensamos ser procedente o estudo da poesia satírica de Gre-
gório de Matos como símbolo do descumprimento às regras que 
permeiam a condição colonial. Assim, sucede-se a desconstrução 
ideológica do que esta pode representar como crítica à condição de 
transformação desses tempos e à crise econômica no cenário cultu-
ral do Barroco Brasileiro. Os aspectos suspeitos de uma sociedade 
economicamente empobrecida e moralmente apodrecida deixam 
de lado qualquer afirmação da subjetividade edênica, o que até en-
tão marcara as visões e leituras sobre a Colônia através do olhar de 
alguns dos cronistas quinhentistas como Fernão Cardim, Pero de 
Magalhães Gandavo e Gabriel Soares de Sousa.

Ao contrário do que deflagrara o olhar desses cronistas, a 
Bahia de Gregório de Matos já se efetivara como centro de impor-
tância e exprime um momento de dor e abandono, contorcendo-se 
através da linguagem de que o poeta se aproveita como forma de 
expressão e testemunho de denúncia. A sátira erótico-fescenina, ou 
mesmo, lírica e religiosa denuncia a complexidade de um sistema 
de relações sociais ainda improváveis um século antes, quando es-
ses cronistas produzem seus textos. Além disso, sua obra sugere a 
inserção possível de um esboço de cultura brasileira no plano da 
relação com a poesia erudita produzida na Europa seiscentista.

O silêncio de dois séculos que pesa sobre sua poesia, só pu-
blicada a partir de 1850, por Francisco Adolfo de Varnhagen, no 
Florilégio da Poesia Brasileira, em nada interfere na intenção que 
este texto possui de relacioná-la à amargura e à insatisfação que 
se abate sobre a Colônia decadente, dessemelhante do seu antigo 
estado, da qual é a porta-voz mais importante.

O prenúncio de uma crise, que se anuncia com o fim da Di-
nastia de Avis e se estende por todo o século XVII, tem consequências 
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graves. O açúcar será apenas mais um pretexto ao agravamento do 
quadro econômico que parece não se suster por seus próprios meios. 
Posteriormente, já no início do século XVIII, quando a produção 
açucareira ainda se vê desvalorizada, o franciscano Antônio do Rosá-
rio discorrerá com minúcia sobre a cana-de-açúcar, chamando-a de 
rainha das frutas, em seu célebre Frutas do Brasil, publicado em Lis-
boa, em 1702. Além deste, pouco depois, em 1711, o jesuíta João An-
tônio Andreoni, sob o anagrama de Antonil, publicará, também em 
Lisboa, o seu Cultura e opulência do Brasil, cuja edição é confiscada 
e queimada pela Ordem Régia, logo após vir à luz, restando apenas 
alguns exemplares. Nesta obra encontramos um detalhamento com-
pleto sobre o açúcar, sendo promovido um minucioso inventário de 
todo o seu processo de produção, do plantio à exportação.

Dessa forma, o açúcar brasileiro, que adoça o paladar da 
Europa, aprofunda na obra do poeta a discussão sobre uma situação 
de perda, o que impõe como traço marcante de sua sátira poética 
a amargura, ante a constatação do estado falimentar de sua terra. 
A ordem das coisas herdadas no período de declínio contribui para 
que sua obra seja uma espécie de retrato sem retoques. A sátira in-
duz não apenas ao riso, mas a uma espécie de ironia que separa o 
apogeu do antigo estado do predomínio da máquina mercante que 
passa viger e se impõe como regra definida.

Ao contrário do que representou, no final da Idade Média, a 
poesia luxuriosa de Pietro Aretino ou o humor popular de François 
Rabelais, na poesia de Gregório de Matos, quando erotismo e sátira 
se associam, reflete-se uma situação que denuncia a inconformidade 
implícita diante de um estado de coisas, deflagrando uma dolorosa 
amargura. No poema em que “Define a sua cidade”, a partir dos 
seus dois ff, estes dois são peças de um mesmo conjunto, querendo 
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parecer o segundo termo parte da constatação escatológica que in-
viabiliza seu sentido erótico, esvaziando o aspecto prazeroso para lhe 
dar um tipo de foro comparativo com aquilo que é de natureza má e 
degradada. Do mesmo modo, as acusações contra os desmandos da 
política e da administração na Colônia, além das críticas ao clero, 
em alguns de seus poemas mais conhecidos, são eivadas de forte teor 
moral, o que acaba por esbarrar no aspecto mais importante de sua 
obra que é a sátira.

Feitas estas observações, faz-se necessário separar dessa obra 
um corpus de poesia satírica, o que pode resultar em tarefa proble-
mática, porquanto se torna difícil estabelecer esta distinção, em se 
considerando sua obra lírica e sacra. Ainda assim, ao tentarmos de-
tectar elementos específicos da sátira na poética gregoriana, deve-
mos considerá-la como parte integrante da vida na Colônia. Desse 
modo, não há a possibilidade de situá-la como um elemento exter-
no, uma vez que a ela correspondem os acontecimentos da cidade 
e sua condição de centro aglutinador da vida política e econômica 
do Brasil seiscentista. 
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