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RESUMO 

 

As sátiras são obras literárias de caráter livre no gênero, na forma e na métrica, e que 

censuram os costumes, as instituições e as ideias contemporâneas em um estilo irônico. As 

poesias satíricas estão presentes no estilo literário Barroco e teve início na Itália, a partir do 

século XVI, depois, espalhou-se para os países da Europa e da América Latina. O Barroco 

surgiu em um período (contrarreforma) em que a igreja católica estava perdendo espaço e 

deixando de ser o centro do poder. A arte barroca tem como características: valorização do 

sentimento, da emoção e da estética. A temática desse estilo está na dualidade 

antropocentrismo X teocentrismo. A história literária brasileira inicia-se no intuito de 

desprender-se da Literatura europeia, no desejo de construir uma história ufanista. Contudo, 

para chegar nesse processo de literatura individualista passa por vários caminhos, cujos 

problemas são enfrentados a partir da questão da periodização e, concomitantemente, os 

aspectos metódicos também são considerados como ponto de discussão, até chegarem ao 

consenso que a literatura é literatura. Nessa perspectiva, como descrito por Coutinho (1995) 

a estilística da época acabou sendo um fenômeno para a descrição e nomenclatura do 

barroquismo, mesmo que nenhum dos movimentos literários tenham sido desenvolvidos e 

sucedidos de maneira cronológica. Partindo dessas premissas, esta pesquisa teve como 

cunho investigativo, a análise dos poemas satíricos de dois escritores do mesmo campo 

literários, sendo um do Barroco Brasileiro e outro da literatura barroca espanhola: Gregório 

de Matos (1636-1696) e Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645), em ambas 

vimos às similitudes e divergências que os tornam alvo de pesquisa. Com isso, foi 

necessário o estudo de cunho qualitativo, descritivo e bibliográfico para que a produção 

estivesse embasada em fontes concretas. Sendo assim, trilhamos pelos caminhos da 

literatura barroca e espanhola tendo que enveredar pelas escrituras de autores, como: 

Coutinho (1995), Hansen (2004), Williams (2008), Bosi (2015), Távora (2017), dentre 

outros. Concomitantemente permeamos pela literatura comparada, utilizando obra como a 

de Carvalhal (2006), que trouxesse para nossa pesquisa dados significativos e, ao mesmo 

tempo imensurável, haja vista a literatura em si nos propunha esse legado inerente ao 

campo de estudo.    

 

Palavras-chave: Barroco. Divergências. Francisco Quevedo. Gregório de Matos. 

Similitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Las sátiras son obras literarias de carácter libre en género, forma y métrica que censuran las 

costumbres, instituciones e ideas contemporáneas en un estilo irónico. La poesía satírica 

está presente en el estilo literario barroco y comenzó en Italia, desde el siglo XVI, luego se 

extendió a los países de Europa y América Latina. El barroco surgió en un momento 

(contrarreforma) cuando la iglesia católica estaba perdiendo terreno y ya no era el centro 

del poder. El arte barroca tiene como características: la valorización del sentimiento, la 

emoción y la estética. El tema de este estilo radica en el doble antropocentrismo x 

teocentrismo. La historia literaria brasileña comienza para separarse de la literatura 

europea, con el deseo de construir una historia ufanista. Sin embargo, para alcanzar este 

proceso de literatura individualista se pasan por varios caminos, cuyos problemas se 

enfrentan desde la cuestión de la periodización, y al mismo tiempo los aspectos metódicos 

también se consideran como un punto de discusión, hasta llegar al consenso de que la 

literatura es literatura. Desde esta perspectiva, como lo describe Coutinho (1995), la 

estilística de la época terminó siendo un fenómeno para la descripción y nomenclatura del 

barroco, a pesar de que ninguno de los movimientos literarios se desarrolló y tuvo éxito 

cronológicamente. Con base en estas premisas, esta investigación tuvo como naturaleza 

investigativa, el análisis de los poemas satíricos de dos escritores del mismo campo 

literario, uno del barroco brasileño y otro de la literatura barroca española: Gregório de 

Matos (1636-1696) y Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645), en ambos 

vimos las similitudes y divergencias que fue el punto clave de esta investigación. Por lo 

tanto, fue necesario estudiar la naturaleza cualitativa, descriptiva y bibliográfica para que la 

producción se basara en fuentes concretas. Así, seguimos los caminos de la literatura 

barroca y española teniendo que pasar por los escritos de autores, como: Coutinho (1995), 

Hansen (2004), Williams (2008), Bosi (2015), Tàvora (2017), entre otros. Al mismo 

tiempo, impregnamos la literatura comparativa, utilizando trabajos como el de Carvalhal 

(2006), que aportó a nuestra investigación datos significativos, y a los mismos tiempos 

incalculables, teniendo en cuenta que la literatura misma propuso este legado inherente al 

campo de estudio. 

 

Palabras-llaves: Barroco. Divergencias. Francisco Quevedo. Gregório de Matos. 

Similitudes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As sátiras são obras literárias de caráter livre no gênero, na forma e na métrica, e 

que censuram os costumes, as instituições e as ideias contemporâneas em um estilo irônico. 

As poesias satíricas estão presentes no estilo literário Barroco e teve início na Itália, a partir 

do século XVI, depois, espalhou-se para os países da Europa e da América Latina. O 

Barroco surgiu em um período (contrarreforma) em que a igreja católica estava perdendo 

espaço e deixando de ser o centro do poder. A arte barroca tem como características: a 

valorização do sentimento, da emoção e da estética. A temática desse estilo está na 

dualidade antropocentrismo X teocentrismo. 

Exemplos de obras literárias alinhadas a esse gênero são algumas das produzidas 

por Gregório de Matos e Francisco Quevedo, grandes poetas do estilo Barroco. O primeiro, 

de nacionalidade brasileira; o segundo, espanhola. Os textos literários do Barroco têm uma 

linguagem rebuscada e traz o pessimismo, além de evidenciar o cunho religioso. Algumas 

das figuras de linguagem presentes nesses textos são: antítese, hipérbole, metáfora, entre 

outras. Ainda, possuem duas vertentes, as quais são o conceptismo e o cultismo.   

Gregório Matos Guerra (1636 – 1696), também conhecido como “Boca do inferno”, 

foi um dos maiores poetas brasileiros do período Barroco. Seus sonetos satíricos, que 

apresentam, quase sempre, críticas à sociedade baiana da época, são a principal causa de 

sua fama e dessa alcunha. 

Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645), mais conhecido como 

Quevedo, é considerado um dos maiores poetas da literatura espanhola do período Barroco. 

Ele também foi estadista, idealista religioso e moralista, poeta apaixonado, historiador, 

humanista e um diplomata controverso. Com relação à sua obra, considera-se imensa e 

contraditória. Já sobre suas características pessoais, há os que o consideravam como 

amargurado, severo, culto, cortesão.  Sua escrita apresenta o brilhantismo da literatura 

popular espanhola, ademais da intensidade de obras líricas e textos morais e políticos, os 

quais evidenciam grande profundidade intelectual. Quevedo foi o representante da corrente 

conceptista da sátira. 

Nesse sentindo, entrelaçada por estes dois escritores, foi que ao logo da minha 

jornada no curso de Letras: Português e Espanhol, e concomitantemente através das aulas 

ministradas em disciplinas tanto de literatura estrangeira quanto da literatura brasileira, me 

motivarão a estudar as sátiras dos autores supracitados. Além disso, o que colaborou ainda 

mais para essa investigação foram os estudos desenvolvidos na disciplina de Literatura 
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Brasileira I, cujos conteúdos ministrados pelo professor (x) me direcionaram para algumas 

questões como: O que é a sátira? Quando surgiu? Como era essa escrita? Quem são os 

escritores das poesias satíricas? 

Partindo dessas indagações, nesta pesquisa buscou-se investigar as similitudes e 

divergências existentes nas obras dos referidos escritores, para que estivéssemos uma fala 

embasada e concreta ao tratarmos do diálogo existente em alguns poemas dos autores. Para 

realizar essa pesquisa monográfica analisamos dois poemas satíricos dos autores em 

questão: Finge que defende a honra da cidade e aponta os vícios de seus moradores, 

(Gregório de Matos) e Infierno (Francisco de Quevedo). 

Ademais, saliento que a escolha de trabalhar com Gregório de Matos (Doravante 

GM) e Francisco Quevedo (FQ), como serão tratados nesta monografia, está no fato de o 

primeiro ser considerado o precursor da Literatura Barroca Brasileira, com suas críticas à 

sociedade baiana; quanto ao segundo, por ser um dos maiores desta corrente na Espanha, e 

o precursor do conceptismo, também conhecido como Quevedismo. Somando-se a isso, o 

conhecimento de que os dois autores pertenceram à mesma corrente literária, mesmo 

estando em países e contextos que ao mesmo tempo se diferenciavam e aproximavam-se, 

visto que ambos sofreram de alguma maneira situações parecidas, como por exemplo, o 

exílio. 

Com isso, para que fosse estabelecida uma investigação eficaz, foram traçados 

alguns caminhos metodológicos, tais como uma pesquisa de cunho bibliográfico, descritivo 

com uma abordagem qualitativa, através desses métodos tivemos a pretensão de investigar 

o corpus, analisá-los e discutir, com o intuito de interpretar e compreender o objeto de 

estudo. Deste modo, nossa relevância é trazer, através dessa análise, um novo olhar para os 

estudos existentes sobre a sátira, no que tange às obras selecionadas de GM e FQ.  

Vale salientar que tais investigações foram realizadas após estudos comparativos, 

visto que tal estudo é uma forma de validação literária que confronta duas ou mais 

literaturas, não para sobrepor as obras estudadas, mas para observar tais similitudes e 

distanciamento de ambas. 

Como precisamos firmar um alicerce de pesquisa, desenvolvemos este trabalho 

monográfico, perpassando pela cronologia dos capítulos. Primeiro, desencadeando um 

estudo contextual do período Barroco Brasileiro, o qual consiste na discussão a respeito dos 

fatores históricos da época e sua influência na vida e obra de Gregório de Matos. 

Posteriormente, trataremos no capítulo seguinte da vida e obra de GM, como dito 
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anteriormente, neste abordaremos as questões relacionadas aos fatores internos e externos 

de contribuíram para sua criação literária.  

Por conseguinte, no segundo capítulo, explanaremos acerca do contexto Barroco 

espanhol, no qual faremos referências aos elementos que construíram o percurso barroquino 

na Europa, além de tratar da periodização cujas marcas aparecem nos poemas do referido 

escritor espanhol, FQ. Ainda no segundo capítulo, faremos uma contextualização da vida 

do autor e suas obras, visualizando como tais elementos influenciaram na construção das 

sátiras do mesmo. 

Por fim, no último capítulo versaremos sobre o entrelaçamento e divergências 

intertextuais existentes nas obras satíricas, cuja finalidade é enveredar pelos caminhos os 

quais os autores seguiram, explorando dentro do mesmo universo literário os vestígios que 

cercam dois autores de territórios distintos, mas que por meio da escrita se entrecruzaram. 

O objeto de estudo deste projeto foi abordado com a pesquisa bibliográfica, 

descritiva com uma abordagem qualitativa, através desses métodos apresentamos 

propriedades que correspondem em analisar, discutir, compreender e interpretar o corpus o 

qual foi trabalhado para assim trazer um novo olhar para os estudos existentes a respeito 

dos poemas satíricos de dois grandes autores do movimento Barroco: GM e FQ.  

Com pretensão de realizar um estudo comparativo dos poemas, utilizamos como 

base teórica a obra Literatura Comparada da autora Carvalhal (2006), a qual expos a 

literatura comparada como um estudo além da comparação textual, ou seja, uma 

confrontação de obras de maneira crítica, sem que haja uma proteção de ambas as obras, 

por parte do investigador. 

Ainda segundo a autora, a literatura comparada compara não pelo procedimento em 

si, mas porque, como recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a esse tipo 

de estudo literário, uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o alcance dos 

objetivos a que se propõe.  

Esta pesquisa foi desenvolvida pelo estudo comparativo, que analisou os poemas 

satíricos de GM e FQ, onde procuramos traçar as similitudes e divergências que os 

definiam como grandes poetas satíricos. As análises foram concretizadas a partir dos 

critérios de identificação tema; contextualização do momento histórico e busca das 

semelhanças nesse terreno do Barroco, o qual poderiam aproximar os escritores. 

As etapas da pesquisa cumpridas incluem: a) a pesquisa bibliográfica da seleção dos 

principais autores que tratavam do tema; b) pesquisa documental para a seleção dos poemas 
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que foram analisados; c) aplicação dos critérios metodológicos; d) análise dos resultados; e) 

conclusão, como mostra o fluxograma da Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituiu essa pesquisa a seleção de um poema satírico de cada autor, e os critérios de 

análise, acima mencionados, foi aplicada a fim de formular uma linha de estudo que 

buscasse revelar as características dos autores e das obras selecionadas. 

  

Pesquisa Bibliográfica 

Metodológico 

Pesquisa Documental 

(Seleção dos poemas) 

Poemas de 

Gregório 

Poemas de 

Quevedo 

Estudo Comparativo Análise dos 

dados 

Conclusão 

Fonte: A autora 

 

 

Figura 1 - Fluxograma Metodológico  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DO BARROCO BRASILEIRO E VIDA DE 

GREGÓRIO DE MATOS 

2.1 O BARROCO BRASILEIRO 

 

A história literária brasileira inicia-se no intuito de desprender-se da Literatura 

europeia, no desejo de construir uma história ufanista. Contudo, para chegar nesse processo 

de literatura individualista passa por vários caminhos, cujos problemas são enfrentados a 

partir da questão da periodização, e concomitantemente os aspectos metódicos também são 

considerados como ponto de discussão, até chegarem ao consenso que a literatura é 

literatura.  

Nessa perspectiva, como descrito por Coutinho (1995) a estilística da época acabou 

sendo um fenômeno para a descrição e nomenclatura do barroquismo, mesmo que nenhuns 

dos movimentos literários tenham desenvolvidos e sucedidos de maneira cronológica.    

O termo “barroco” possui várias denominações, que foram sendo modificadas ao 

longo do tempo. Algumas dessas denominações são contraditórias, entretanto parece haver 

um consenso quanto à sua origem, derivada do espanhol barrueco, como salienta Oliveira 

(2014). Ainda segundo a autora, esse termo era utilizado pelos joalheiros para nomear 

pérolas imperfeitas. Nas manifestações artísticas, essa nomenclatura possuía um sentido 

pejorativo em contraposição aos padrões do estilo clássico. “Em 1740 a palavra baroque foi 

definida no Dicionário da Academia Francesa, com a acepção, em sentido figurado de 

irregular e/ou extravagante”. (OLIVEIRA, 2014, p. 47).  

  Como sabemos os estudos dos movimentos literários brasileiros ocorreram em 

tempos divergentes das ocorridas no ocidente.  Entretanto, procurando estabelecer um elo 

entre os pontos que entrelaçam esses períodos, e fazendo um recorte, principalmente do 

movimento do barroquismo, trataremos em especial de algumas obras de dois autores do 

mesmo período literário que, contudo, são de territórios distintos: Gregório de Matos e 

Quevedo, os quais tratarão posteriormente. Com isso, trataremos neste primeiro capítulo a 

respeito da Era Barroca e simultaneamente falaremos a respeito do autor brasileiro que faz 

parte deste movimento, o Gregório de Matos.  

A Era Barroca foi o primeiro movimento literário a qual fez a literatura brasileira 

emergir a partir da literatura ocidental. Movimento que imperou, durante os séculos XVI ao 

XVIII, e como mencionado anteriormente foi de grande importância para a construção da 

literatura brasileira, como menciona Coutinho (1986): 
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[...] A literatura brasileira emerge da literatura ocidental do barroquismo. 

Foi sob o signo do barroco definido não só como uma estilo de arte, mas 

também como um complexo cultural, que nasceu a literatura brasileira. 

[...] O reconhecimento do barroco na definição da literatura produzida no 

Brasil dos meados do século XVI ao final do século XVIII subverte a 

classificação tradicional dessa literatura, impondo-se uma nova 

periodização, de cunho estilístico. (Coutinho, 1986, p. 6). 

 

Neste sentido, o Barroco, assim como outros movimentos literários, sempre seguira 

as regras e imitação da antiguidade, sendo esse padrão algo que não implicava como 

inferioridade ou cópia. Por mais que o Barroco tentasse se desprender das retóricas, 

acabava imitando obras de autores clássicos, pois como situa Coutinho (1986, p. 9) “A 

imitação era regra retórica e pedagógica por excelência, e não se confundia com plágio”, 

tornando-se algo meramente natural e sem estranhamento para a concepção da época. 

Essa Era, segundo o pensamento Coutiniano, é marcada pelos conflitos que 

interpenetravam entre o período do Renascimento e o Neoclassicismo, e por conta disso o 

homem da Era barroquina vivia nessa dualidade conflitante, principalmente em relação à 

religião, porque no Renascimento o que prevalecia era o antropocentrismo, e divergente a 

isso o Barroco vem para colocar na sociedade da época Deus como o centro, ou seja, 

teocentrismo. Justapostos a essa situação o homem acabava na incerteza de quais caminhos 

seguir: 

A alma barroca é composta desse dualismo, desse estado de tensão e 

conflito, exprimindo uma gigantesca tentativa de conciliação de dois 

pólos considerados então inconciliáveis e opostos: a razão e a fé. O 

movimento era de fundo religioso, visando a restaurar os valores 

medievais de vida contra a corrente renascentista. Ao mesmo tempo, 

contudo, o homem ocidental não mais se conformava em abrir mão das 

virtualidades da vida terrena que o humanismo renascentista e o 

alargamento especial da Terra lhe revelavam. Por isso o conflito entre o 

ideal de fuga e renúncia do mundo e as atrações e solicitações terrenas. 

(Coutinho, 1986, p. 19). 

 

Nesse sentido, o Barroco é tido como um período cujas características são tecidas pelos 

contrastes, uma vez que houve caráter eminentemente religioso, carimbado pelos aspectos 

ideológicos que o período oferecia a sociedade, no que tange a questão de que o homem 

precisava estar mais próximo de Deus para que sua alma não fosse para o inferno, tendo um 

embate fortemente estabelecido pela Contrarreforma, uma retaliação ao protestantismo, 

observe: 

 
A ideologia corrente do Barroco resultou do movimento espiritual 

desencadeado pela Contra-Reforma, no intuito de reaproximar o homem 

de Deus, o celestial e o terreno, o religioso e o profano, conciliando as 
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heranças medieval e renascentista. Daí o dualismo e o contraste formarem 

o eixo espiritual ou ideológico do Barroco.  (Coutinho, 1986, p. 21). 
 

Perpassando por esta situação, assim, o homem barroco acabava vivendo nesses 

antagonismos supracitados, os quais influenciaram na escrita dos escritores da época, 

principalmente os que abrem o caminho da escrita barroca, dentre eles Antônio Vieira e 

Gregório de Matos, o último, foco dessa investigação.  

 

2.2 VIDA E OBRAS GREGORIANAS 

 

Gregório de Matos e Guerra ou Boca do inferno (1636-1696) como é conhecido foi 

o precursor da literatura barroca. Com seus poemas satíricos críticos ao nome falado dos 

causos e anedotas escabrosos segundo Hansen (2004, p. 29), as quais alfinetavam os 

religiosos e políticos da sociedade da época. Outro aspecto que contribuiu 

significantemente em seu destaque no mundo literário cujo ato foi diferencial na sua 

construção foi o uso acessível dos vocábulos a determinado público os quais acabavam se 

identificando, uma vez que era de baixa complexidade os códigos apresentados.  

Apelidado de Boca do inferno, como citado anteriormente, por ser literato que não 

tinha medo de denunciar através das suas escritas às mazelas e discrepância política que 

vivia o povo no período Barroco, Gregório de Matos sofreu as consequências por tais 

ações, a principal foi seu exílio da Bahia para Angola, e posteriormente voltando para o 

estado de Recife, como nos apresenta BOSI de maneira significativa a seguir: 

 

Gregório de Matos era homem de boa formação humanística, doutor in 

utroque jure pela Universidade de Coimbra: mazelas e azares tangeram-

no de Lisboa para Bahia quando já se abeirava dos cinquent’anos; mas 

entre nós não perdeu, antes espicaçou o vezo de satirizar os desafetos 

pessoais e políticos, motivo de sua deportação para Angola de onde 

voltou, um ano antes de morrer, indo para Recife que foi a sua última 

morada. (BOSI, 2015, p. 37, grifo do autor). 

 

Marcado por essa característica de literato do bocão, Gregório de Matos escrevia 

sem melancolia e mediocridade tudo que seus olhos fitavam, não sobrava ninguém, seja da 

esfera governamental ou não. Nesta perspectiva, vislumbramos ao ler os escritos do autor, 

uma sedimentação de que verdadeiramente trata-se de um poeta mais que lírico marcado 

pelas manchas obscuras que compuseram o movimento Barroco, sendo ele o próprio 

homem barroquino: 
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Para o licenciado, GM teria sido um homem culto, de caráter bem 

formado, bom cristão e por isso mesmo de elevada moral, corajosa ao 

ponto de desancar em sua sátira grande e miúdas patifarias do clero e dos 

e dos exploradores do comércio, ao tempo em que praticava a poesia 

gongórica de profunda unção religiosa. Teria sido GM cidadão atento e 

reverente ao poder, tendo gozado do favor do rei e de governantes, 

embora guardasse deles o ressentimento de não lhes ter merecido a esmola 

das mercês e dos títulos altissonantes e cheios de dinheiros. Apesar de 

suas dissensões da igreja teria sido GM um seu administrador qualificado, 

na Bahia, com o só de vestir a batina exclusivamente durante o serviço. E 

se com ela veio a romper, isto teria sido motivado pela “musa 

praguejadora”, que poupava os desvios de quem quer que fosse dos altos e 

rígidos princípios que devem governa os homens em sociedade. (MATOS, 

1992, p 18-19) 

 

Desta forma, percebemos o quanto as marcas barrocas constituem o poeta Gregório 

de Matos, e, além disso, vemos a construção de uma figura que mesmo com a confusão 

instaurada no movimento literário, o qual está sendo estudado, o autor extrapolava os 

limites através da sua escrita, evadindo as linhas territoriais e históricas que delimitavam o 

pensamento do homem daquela época. Assim, fica visível o quanto o autor incomodava 

todas as esferas do período, visto que em tempos pretéritos, e atualmente, na nossa 

sociedade aqueles que fazem o movimento contrário ao imposto sofrem as consequências, 

pois, como já mencionado, Gregório de Matos também foi exilado. 

Nas suas obras, tais como: Milagres do Brasil; À cidade da Bahia; As cousas do 

mundo, dentre outros, são visíveis às denúncias e maledicências com as quais Gregório de 

Matos se dirigia ao povo, ao governo, principalmente baiano, e esfera religiosa, não 

sobrando ninguém dos seus desafetos para claramente argumentar a respeito do seu 

desagrado frente às situações enfrentadas. Haja vista, salientamos que em seus poemas 

também são perceptivas ao seu desapego às questões relacionadas ao nacionalismo e amor 

à pátria, isso pelo fato do autor estar tentando se diferenciar dos outros, e se preocupar em 

enunciar o que lhe incomodava, deixando de viver com seus olhares voltados para a 

Metrópole.  

Vale mencionar ainda, que as obras do poeta não foram publicadas ainda com ele 

em vida, e tendo como o primeiro compilador Manuel Pereira Rabelo, que residia na Bahia 

no século XVIII. Motivada por essa questão que às vezes aparecem, segundo estudiosos, 

obras que são similares os de outras autorias, então se volta àquela ideia de plágio ou da 

mimese referenciada por Aristóteles em A arte poética, a partir de uma perspectiva da 

imitação válida naquele período, em contrapartida julgada e questionada quanto aos dados: 
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Único entre os poetas e escritores coloniais, coube a Gregório de Matos a 

fortuna de ter um biógrafo ainda, quase seu contemporâneo. Esta sua 

biografia escrita por volta do meado do século XVIII, mais de quarenta 

anos depois dele morto, e o fato de as numerosas cópias dos seus poemas, 

provam a fama que havia adquirido e a estima em que era tido. Uma e 

outra não deixaram de atuar-nos que modernamente o estudaram, aliás, 

com preconceitos nacionalistas já de todo despropositados. (VERÍSSIMO, 

1998, p.75). 

 

Gregório de Matos teve suas obras compiladas por várias mãos, entretanto, tal 

sedimentação não o fez menos legível, pelo contrário inúmeros pesquisadores o estudaram 

e continuam estudando, visto que há sempre coisas novas para explorar em suas obras, 

carregadas de verdades em seus versos. Justaposto ao citado anteriormente, as obras do 

autor ainda são marcadas por sua ousadia satírica com a qual se dirigia ao povo e 

hierarquia. A sátira é tida como o movimento constante de criticidade, com o intuito de 

delatar os delitos e corrigir a falta do bem pela verdade proposta pelo Cristianismo: 

 

Se o castigo – fome, guerra, peste, sátira – não é natural somente, mas 

pressupõe Deus como causa, seu remédio é a penitência. Na sátira, esta 

vem sempre acoplada à reciclagem da catarse aristotélica como dirigismo 

“pedagógico” próprio das práticas poéticas do século XVII. Por isso, 

como a peste e como a fome, a sátira é guerra caritativa: fere para curar. 

Dramatização amplificadora de vícios, monstruosidade e mistura, é 

também encenação de falas de virtudes, racionalidade e harmonia. A sua 

“escandalosa virtude” – a fantasia desatada, a obscenidade crua, a 

inverossimilhança programática, a mistura – tem a finalidade política de 

afetar, produzindo, persuadindo e movendo os afetos. A admiração 

estuporada do excesso e do monstro, fim sempre buscado pela elocução 

seiscentista aguda [...] a um tempo referente e receptor da sátira. 

(HANSEN, 2004, p. 48-49, grifo do autor). 
 

Em seus poemas satíricos, Gregório de Matos não fala mal do outro em 

favorecimento de sua cidade, Bahia. Pelo contrário, ele escreve a partir das proposições que 

envolviam o período histórico, considerando os fatores externos que formavam seu locus 

naquela sociedade ao momento o qual ele pertencia: 

 

Na sátira atribuída a Gregório, uma das grandes articulações é a que opõe 

mito heroico e dinheiro, nobreza de sangue e arrivismo, prudência e 

oportunismo. A sátira é também, por isso, não um olhar exterior sobre a 

Cidade, tomada esta circunstancialmente como tema de um observador 

privilegiado, mas olhar da Cidade: ela inclui, em sua formulação, a 

mesma teologia-política que rege o bom uso da República na teoria e no 

controle da natureza humana. (HANSEN, 2004, p. 49). 

 

Nos poemas satíricos atribuídos a Bahia, o autor sempre falava de algo envolvendo 

a cidade, e de várias maneiras apontava aqueles que formam a cidade como culpados pelas 
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situações que assombravam o local, demonstrando indignação com as usurpações 

realizadas no território baiano cujas marcas reverberaram após a saída dos 

colonizadores/exploradores nas terras gregorianas.   

Através dos poemas satíricos, o poeta tira do túmulo as vozes que foram silenciadas 

por aqueles que anteriormente chegaram e destruíram as terras férteis da Bahia. 

Respectivamente, as sátiras não brotam como forma de amenização da verdade e nem para 

fazer lirismo, porém pelo contrário, a sátira: 

 

Trata-se de fazer emergir, do emaranhado dos poemas e outros discursos 

do século XVII, o esboço de um funcionamento da sátira e das posições 

políticas que distribui num espaço efetuado. Em outros termos, trata-se de 

evidenciar uma dupla temporalidade, e das regras de funcionamento dos 

poemas conforme um lugar e um trabalho nele produzido, Bahia do século 

XVII, e a das regras de funcionamento desta escrita que, sendo produzida 

num lugar institucional para um pré-determinado, recusa-se a trabalhar 

com categorias românticas e positivistas. Sabendo sempre do anacronismo 

em que pode incorrer, uma vez que o anacronismo romântico é vigente, o 

morto fala, continua falando. (HANSEN, 2014, p. 50-51). 

 

Seguindo uma retórica distanciada do lírico, a sátira seiscentista converge com o 

desejo de justiça diante dos conflitos e situações ocorridas, nesse caso, com a intenção de 

lançar as vozes apagadas pelo contexto da periodização, revertendo os olhares a seu favor, 

como apresenta a ideia do autor a seguir: 

 

Ao contrário do que algumas interpretações contemporâneas vêm 

propondo, a sátira seiscentista produzida na Bahia não é oposição aos 

poderes constituídos, ainda que ataque violentamente membros 

particulares desses poderes, muito menos transgressão liberadora de 

interditos morais e sexuais. (HANSEN, 2014, p. 51). 

 

Lembrando que nos poemas satíricos a sua base é convencional, pois a sátira tem 

um caráter reformista utilizando-se de uma linguagem absurda ou até mesmo imoral: 

 

Isto cria o (aparente) paradoxo de que mesmo utilizando um vocabulário 

obsceno, referencias sórdidas, palavrões, enfim uma linguagem 

censurável, a sátira se propõe, em grandes linhas, à moralização das 

condutas, e mais: baseada numa ordem partilhada como ideal pela 

comunidade. Assim, no que diz respeito aos seus objetivos, a perspectiva 

de sátira e sempre conservadora. (MENDES, 1998, p.250).  

 

Tais fatos são relevantes dentro do campo literário, visto que as circunstâncias 

históricas e também da própria vida do autor acabam contribuindo para uma literatura 
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mesclada e mergulhada dentro do entrelaçamento dos dois campos os quais se convergem e 

divergem na escrita poética, onde formam uma intercessão dentro da obra do autor.  
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DO BARROCO ESPANHOL E VIDA DE 

FRANCISCO QUEVEDO 

3.1 O BARROCO ESPANHOL 

 

O Barroco espanhol assim como o Brasileiro teve início no século XVII até o século 

XVIII, sendo que suas formas foram aparecendo em épocas distintas em cada país e era 

conhecido como o século de ouro.  

 Segundo Enrique Valdearcos (2007) o barroco espanhol tinha o método da 

persuasão através da igreja católica, o que não é distante do barroco brasileiro. Esse 

induzimento ocorria pelo meio de imagens e pelos sermões, pois a leitura livre da bíblia era 

proibido “así el único acceso que tienen los creyentes a la palabra de Dios son los 

sermones, los ritos y las imágenes” (VALDEARCOS, 2007, p. 01)
1
. Porém, essas imagens 

deveriam ser cautelosas enquanto as divulgações para o fiel, por conta da interpretação, 

sendo assim, precisavam estar o mais próximo da realidade. Então, nesse período várias 

obras foram descritas e dentre elas destaco a de Francisco Quevedo, que será abordada a 

seguir: 

As primeiras construções do chamado Barroco Inicial foram composições 

muito mais livres e substituíram o rigoroso estilo Clássico. As novas 

construções que se seguiam nesse período não só tinham a função de 

substituir as características da forma clássica como também abandonaram o 

gótico tardio, que predominara até o século XVI como herança medieval. 

Nesse período de deslumbramento com as formas do Barroco, nem mesmo 

o palácio de Carlos V, em Alhambra de Granada, encontrou discípulos que 

dessem continuidade ao estilo mourisco. (LEMES, 2012, p.40). 

 

No século XVI, com base em Lemes (2012) na Espanha ocorreu um desvio de 

dinheiro para os setores de defesa e de catequização dos pagãos, porém esse fato não foi o 

caos para que não acontecesse o século de ouro: 

O dinheiro custeava os conflitos que surgiam em todos os lugares: conflito 

contra os rebeldes da Catalunha, guerra contra os rebeldes de Portugal, 

contra os holandeses no Brasil e contra a França nos Pirineus fizeram a 

economia estagnar. Felipe IV de Espanha era um verdadeiro mecenas e 

levou para a corte espanhola Velasques e Rubens, mandando-os construir 

palácios e fomentando as artes e a ciência, apesar de todas as dificuldades 

do reino. Mesmo com todo o desvio de dinheiro para os setores de defesa 

e catequização dos pagãos das colônias e apesar de todas as contradições 

                                                           
1
Tradução livre: “Assim, o único acesso que os crentes têm à palavra de Deus são os sermões, ritos 

e imagens”. (VALDEARCOS, 2007, p. 01). 
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que cercavam a nação o século XVI foi considerado o “Século de Ouro”. 

(LEMES, 2012, p.39). 

 

A essência da nomenclatura “século de ouro” dá-se também pelas grandes obras 

literárias que são produzidas. Mercedes Blanco (2012) reforça essa terminologia da riqueza 

literária que aconteceu com muita rapidez e expansão “transformación acaecidas entre los 

primeros decênios del siglo XVI y los últimos del XVII. Éstas expresan en el mundo de las 

letras una experiencia histórica [...]”(BLANCO, 2012, p.03)
2
. 

O Barroco espanhol, com vista na discrição de Andréa Cesco (2007), é 

subdividido em: cultismo e conceptismo que são representados por Góngora e Quevedo. O 

conceptismo que é descrito por Góngora tem como cultivo as formas das palavras e como 

elas vão enfeitar a escrita e não se atenta ao conteúdo, o objetivo é deixar a escrita mais 

culta. Já o Conceptismo que é retratado por Quevedo tem como foco a compreensão dos 

pensamentos e no sentido que essas palavras irão fazer. 

A Espanha teve em sua história o reinado dos três Felipes. Durante o reinado de 

Felipe II (1556- 1598) a Espanha, segundo Cesco (2007) passa por uma unidade penisular 

junto com Portugal, convertendo-se com a primeira potência imperial para fazer a defesa do 

catolicismo. Com a morte de Felipe II, a Espanha passa a ser reinada por Felipe III (1598- 

1621), que expulsa os mouros causando uma grande crise econômica, e por resultado 

fazendo com que a mão de obra seja menos e assim acaba deixando de receber os tributos 

que os mouros pagavam: 

Em 1618, devido à deterioração da situação política e da crise econômica, 

que anuncia o declínio do Império, Felipe III se vê obrigado a substituir o 

duque de Lerma por seu filho, o duque de Uceda, mas dessa vez 

limitando-lhe as funções. (CESCO, 2007, p. 20). 

 

 Por último, Felipe IV (1621- 1665) que passa a governar aos 17 anos de idade 

posteriormente a morte de seu pai. Quando começou o seu governo a Espanha estava 

passando por crises econômicas “Nos últimos anos do reinado a monarquia está submersa 

em profunda recessão e crise, e a autoridade real é questionada por amplos setores sociais” 

(CESCO, 2007 p. 21-22), para reafirmar essa ideia CESCO diz: 

 

Resumindo todo esse período, a sociedade espanhola está em crise; a 

agricultura, a indústria e o comércio ficam empobrecidos; cresce a miséria 

e aumenta a delinquência, e como consequência, a nobreza e o clero 

aumentam os seus poderes. Tudo isso acaba criando um mal-estar, 

                                                           
2
 Tradução livre: “Transformação que ocorreu entre as primeiras décadas do século XVI e a última 

do século XVII. Estes expressam uma experiência histórica no mundo das letras [...]”. (BLANCO, 

2012, p.03). 
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insatisfação, angústia e decepção. Nessa época se tem uma concepção 

negativa do mundo e da vida que contrasta com o idealismo renascentista 

de uma época de grandeza vivido pela Espanha. E isso tudo acaba se 

refletindo na literatura. (CESCO, 2007, p.25). 

 

Em tese a todo percurso de reinado na Espanha pelos três Felipes é que Cesco 

(2007) faz uma reflexão sobre com essa falta de organização afetou toda a Espanha e ainda 

recai para a literatura.  

 

3.2 VIDA E OBRA QUEVEDIANA 

 

Francisco Gomes de Quevedo y Villegas (1580-1645) nasceu na cidade de Madrid, 

Espanha na localidade de Villanueva de los Infantes. Conhecido como um dos grandes 

autores do século de ouro estudou Teologia na Universidade de Alcalá e aprendeu as 

línguas clássicas, antigas e modernas, viveram vários momentos tubulados sobre os 

reinados dos três Felipes; Felipe II, Felipe III e Felipe IV, também foram conselheiros do 

Duque de Osuna por seis anos e quando o mesmo é vice-rei de Nápoles, onde desempenhou 

várias missões, entre elas participou de uma em que foi acusado de forma grotesca pelo 

governo de Veneza e só consegui escapar vestido de mendigo. (ARELLANO, s/d). 

No período da acusação do Governo de Veneza a Espanha estava sendo governada 

por Felipe III: 

...alvo da admiração de literatos de irrefutável importância na literatura 

contemporânea como Jorge Luis Borges e Francisco Ayala. Filho de 

Pedro Gómez de Quevedo y Villegas e de María Santibáñez, nasceu em 

Madrid no dia 17 de setembro de 1580 e faleceu no dia 08 de setembro de 

1645. Freqüentou o Colégio da Companhia de Jesus em Ocaña, 

continuando seus estudos em Alcalá de Henares. Manipulava com 

destreza vários idiomas entre eles o grego, o latim e o hebraico. Pertencia 

a uma família da nobreza que servia diretamente aos membros da 

Monarquia dos Áustrias. Conheceu e circulou entre muitos personagens 

destacados de sua época como o Conde Duque de Olivares, Lope de 

Vega, Velásquez, Richelieu, Miguel de Cervantes entre outros. Residiu 

por um período na Itália a serviço do Duque de Osuna, D. Pedro Téllez 

Girón, que ocupou sucessivamente os cargos de Vice-Rei da Sicília e 

posteriormente de Vice-Rei de Nápoles. (WILLIAMS, 2008, p. 21). 

 

Quando se mudou para Valladolid, foi que começou a circular os seus poemas 

satíricos e então surge uma rivalidade com Luis de Góngora. Para Patrícia Festini (s/d) os 

poemas Quevediano tinham uma linguagem bastante “rica” tendo múltiplas interpretações e 



24 
 

sendo utilizada pela escala sociolinguística do seu tempo, podendo compreender toda a 

multiplicidade expressiva que se encontrava nos poemas.  

Sua obra é mencionada por Andréa Cesco (2007) sendo intensa e contraditória, além 

disso, descreve sua personalidade como “homem amargurado, severo, culto, cortesão...” 

por conseguinte detalha as suas escritas por serem obras radiantes e por ter uma escrita 

deslumbrante “...escreve as páginas burlescas e satíricas mais brilhantes e populares da 

literatura espanhola, mas também uma obra lírica de grande intensidade” (CESCO, 2007, p. 

79). 

 Além de escrever as sátiras, também fazia textos líricos, morais e políticos, aos 

vinte e cinco anos escreveu a sátira Sueño del juicio,Alguacil endemoniado e Infierno. 

Antes de ser exilado pela segunda vez escreveu a satírica,  Discurso de todos los diablos 

que foi analisado como uma crítica aos políticos e ministros de Felipe IV. Mais uma de sua 

escrita que acontece após ser preso foi La vida de San Pablo e la providencia de Dios que 

inclusive ele se encontrava em condições de saúde debilitada. (TÁVORA, 2017. p.23). 

Como supracitado por Távora (2017, p. 24) diz também que Quevedo não deixava 

de estudar nem quando estava se alimentando, pois fazendo as duas coisas nutria o corpo e 

a mente paralelamente, dedicando-se à leitura intensamente, por isso é que Francisco 

Quevedo é um escritor que se torna inspiração para vários outros escritores da época do 

Barroco: 

 

Na primeira metade do século XX, Quevedo é retomado pelos escritores 

espanhóis do movimento conhecido como a “geração de 27”, grupo 

organizado no ano de 1927 em torno da comemoração do aniversário do 

terceiro centenário da morte de Gôngora, e do qual faziam parte os 

literatos Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

dentre outros. (TÁVORA, 2017, p.26, grifo do autor). 

 

Ratificando que FQ é um escritor que deixou muita inspiração o seu sobrinho Pedro 

Aldreta editou uma obra que era intitulada como La vida de Quevedo escrito por Pablo de 

Tarsia, essa biografia foi publicada em 1663 após sua morte. De acordo com Maria Sánchez 

(2018), esse estudo bibliográfico foi convertido em um produto valioso para o campo 

literário do século de ouro.  

A poesia satírica é citada por Ignacio Arellano (s/d) como um dos escritos mais 

importante na obra quevediana, pois tem uma fonética própria, uma metáfora engenhosa e 

um jogo de palavras múltiplas, pois Quevedo gostava de explorar todos os mecanismos da 

linguagem. 
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Segundo Blecua (1981 apud ARELLANO, s/d) “La expresión poética de Quevedo 

no se detiene ante ningún obstáculo y es apta lo mismo para explicar maravillosamente una 

pena amorosa que las burlas más procaces o la angustiosa idea de que la vida consiste en 

ser y no ser [...].”
3
, essa era a maneira que Quevedo utilizava nas suas escritas para 

transformar a literatura barroca, usando o vocábulo poético como artefato. 

  

                                                           
3
Tradução livre: “A expressão poética de Quevedo não se detém em nenhum obstáculo e é capaz de 

explicar maravilhosamente um pesar amoroso que a provocação mais proativa ou a ideia 

angustiante de que a vida consiste em ser e não ser [...]”. (Blecua, 1981 apud ARELLANO, s/d). 
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4 SIMILITUDES E DIVERGÊNCIAS ENTRE OS POEMAS SATÍRICOS DE 

GREGÓRIO DE MATOS E FRANCISCO QUEVEDO 

4.1 LITERATURA COMPARADA: SIMILITUDES E DIVERGÊNCIAS NAS SÁTIRAS 

FINGE QUE DEFENDE A HONRA DA CIDADE E APONTA OS VÍCIOS DE SEUS 

MORADORES (G M) E INFIERNO (F Q) 

 

Pensar em estudos analíticos de literaturas do mesmo campo literário, obras 

referentes ao mesmo autor ou de autorias dessemelhantes, o qual é nosso foco investigativo, 

é analisar profundamente de maneira profícua as semelhanças e diferenças presentes nos 

textos selecionados. A literatura comparada nos leva a esse caminho, entretanto nos orienta 

que não é uma mera comparação, ou o “comparar por comparar”, pelo contrário, é 

necessário o estudo comparativo crítico, e com um propósito maior de confrontar obras 

literárias sem menosprezar uma em detrimento da outra: 

 

Paralelamente a um denso bloco de trabalhos que examinam a migração 

de temas, motivos e mitos nas diversas literaturas, ou buscam referências 

de fontes e sinais de influências, encontramos outros que comparam obras 

pertencentes a um mesmo sistema literário ou investigam processos de 

estruturação das obras. A diversidade desses estudos acentua a 

complexidade da questão. (CARVALHAL, 2006, p. 6).  

 

 Ainda, segundo a autora supracitada, há uma vasta busca da conceituação e 

confusão quanto ao significado do que seria Literatura Comparada,a autora chega a dizer 

que: “Como se vê, não é fácil caminhar nessa “babel” (idem, 2006, p. 7), para expor o 

confronto decorrente conceitual. Com isso, para assegurar uma conceituação sobrepostas 

através de várias visões, a autora remonta a epistemologia histórica da terminologia, 

trazendo diversas concepções segundo escritores tanto estrangeiro quanto brasileiro, 

observe: 

 

Se remontarmos aos estudos considerados clássicos neste campo e a 

propostas como a que está expressa no primeiro número da Revue de 

Littérature Comparée, criada em 1921 por Fernand Baldensperger e Paul 

Hazard, veremos que, na época, os estudos comparados seguiam duas 

orientações básicas e complementares. A primeira era a de que a validade 

das comparações literárias dependia da existência de um contato real e 

comprovado entre autores e obras ou entre autores e países. [...] A 

inclinação para a ordenação de dados e a fixação de noções norteadoras já 

caracterizam, por exemplo, a obra clássica de Paul Van Tieghem, 

publicada em 1931. O autor define o objeto da literatura comparada como 

o estudo das diversas literaturas cm suas relações recíprocas. [...]Há que 
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salientar a vinculação, no Brasil, da perspectiva comparada com os 

estudos filológicos das primeiras décadas deste século. Por isso interessa 

examinarmos a inclinação em João Ribeiro, que, já em Páginas de estética 

(1905) dedica um capítulo à literatura comparada [...] Ora, é 

compreensível que João Ribeiro adote, na época, uma perspectiva 

histórica. Daí sua intenção de entender a literatura comparada como 

"crítica histórica". (CARVALHAL, 2006, p. 14-20, grifo do autor). 

 

Tais considerações, a respeito da literatura comparada, nos conduzem para uma 

análise mais enriquecida acerca dos poemas os quais serão analisados: 

 

Em literatura comparada procede-se a comparações de caráter especial e 

com finalidade positiva. Com a finalidade, extremamente fecunda para a 

história do espírito, de verificar a filiação de uma obra ou de um autor a 

obras e autores estrangeiros, ou de um momento literário ou da literatura 

interna de um país a momentos literários ou a literaturas de outros países 

(SILVEIRA, p. 15 apud CARVALHAL, 2006, p. 20). 

 

Assim, procurando estabelecer através da análise, as proximidades e 

distanciamentos entre os poemas eleitos de GM e FQ, começaremos falando da sátira do 

escritor brasileiro Gregório de Matos, por meio dos poemas satíricos esbraveja sua 

indignação com a sociedade da época, desfazendo através do que seria uma honraria a 

cidade. Pelo contrário, contudo, mostra os vícios daqueles que faziam parte desse meio 

social, além de demonstrar a falta de dignidade e pudor do povo. Logo no início do poema 

o autor fala de uma maneira como se fosse o próprio “diabo”.  Tais fatos são visíveis no 

poema, Finge que defende a honra da cidade e aponta os vícios de seus moradores, que se 

encontra no livro Obras poéticas,veja: 

Uma cidade tão nobre, 

uma gente tão honrada 

veja-se um dia louvada 

desde o mais rico ao mais pobre: 

cada pessoa o seu cobre, 

mas se o diabo me atiça, 

que indo a fazer-lhe justiça 

algum saia a justiçar, 

não me poderão negar 

que por direito, e por Lei 

esta é a justiça, que manda El-Rei. 

 

O Fidalgo de solar 

se dá por envergonhado 

de um tostão pedir prestado 

para o ventre sustentar: 

diz que antes o quer furtar 

por manter a negra honra, 

que passar pela desonra 

de que lhe neguem talvez; 
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mas se o virdes nas galés 

com honras de Vice-Rei, 

esta é a justiça, que manda El-Rei. 

 

A donzela embiocada 

mal trajada, e mal comida, 

antes quer na sua vida 

ter saia, quer ser honrada: 

à pública amancebada 

por manter a negra honrinha, 

e se lho sabe a vizinha 

e lho ouve a clerezia, 

dão com ela na enxovia 

e paga a pena da lei: 

esta é a justiça, que manda El-Rei. 

[...] (MATOS, 1992, p. 34-35).  

 

No poema Infierno de FQ, podemos verificar como nas entrelinhas o autor também 

faz essa jogada, usando inclusive as mesmas palavras que Gregório de Matos, dentre elas 

honra/deshonra; figalgo/cavallero; doncela/doncella. Frisamos aqui, o uso dos contrastes 

em alguns trechos dos poemas, e ao mesmo tempo, também, características muitos 

semelhantes estão visíveis em ambos os poemas, como verificamos a seguir no poema do 

autor em questão: 

¿Pues qué diré de la honra mundana, que más tiranías hace en el mundo, y 

más daños y la que más gustos estorba? Muere de hambre un caballero 

pobre, no tiene con qué vestirse, andarse roto y remendado, o da en ladrón 

y no lo pide, porque dice que tiene honra, no quiere servir, porque dice 

que es deshonra. Todo cuanto se busca y afana dicen los hombres que es 

por sustentar honra. ¡Oh, lo que gasta la honra; y llegado a ver lo que es la 

honra mundana, no es nada. Por la honra no come el que tiene gana donde 

le sabría bien; por la honra se muere la viuda entre dos paredes; por la 

honra, sin saber qué es hombre ni que es gusto, se pasa la doncella treinta 

años casada consigo misma; […] Y es la honra mundana, según esto, una 

necesidad del cuerpo y alma, pues al uno quita los gustos y al otros el 

descanso. […] (Ed. JC, 1993, p. 217-218 Apud CESCO, 2007, p. 63).
4
 

 

Nesse contexto, os dois poetas satíricos fazem uma denúncia consciente do contexto 

histórico da época, criticando os vícios e desvendando os deslizes que constituíam aquele 

                                                           
4
Tradução livre: ¿ Pois, o que direi sobre honra mundana, o que mais tirania faz no mundo e mais 

danos e o que mais gosta dificultam? Um pobre cavalheiro morre de fome, não tem nada para vestir, 

é quebrado e remendado, ou dá um ladrão e não pergunta, porque ele diz que é honrado, não quer 

servir, porque ele diz que é desonroso. Tudo o que é procurado e avidamente, os homens dizem que 

é para sustentar a honra. Oh, o que a honra gasta; e venha ver o que é honra mundana, não é nada. 

Pois a honra não come quem quer saber onde seria bom; por honra a viúva morre entre dois muros; 

para a honra, sem saber o que é um homem ou o que é um prazer, a empregada passa trinta anos 

casada consigo mesma; [...] E é honra mundana, segundo isso, uma necessidade do corpo e da alma, 

pois um tira gostos e os demais descansam. […] (Ed. JC, 1993, p. 217-218 Apud CESCO, 2007, p. 

63). 
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período, com o intuito de humorizar o momento literário, e com fim ideológico de alguma 

maneira mostrar o que estava encoberto pela humanidade da época, além de argumentar as 

questões relacionadas ao roubo, “diz que antes o quer furtar/ que manter a negra honra” 

enquanto FQ em sua sátira comenta de maneira escancarada “o da en ladrón y no lo pide, 

porque dice que tiene honra” 
5
. 

Em relação às divergências entre os poemas, é algo que não há, pelo menos neste 

trecho, pois mesmo não sendo uma cópia fiel da escrita de Quevedo, no poema de Gregório 

de Matos, verificamos quão parecidas são as mensagens e intertextualidade as quais 

abarcam os poemas. 

Para ambos, em suas sátiras, o recurso da ironia é algo que não pode faltar, visto que 

ela ajuda a disfarçar as verdades que os autores queiram passar ao público: 

 

A sátira, entendida como imitação burlesca, ou seja, como uma espécie de 

arremedo crítico e consciente, destinado a revelar vícios e a desvendar 

deslizes e infrações, constitui o espaço necessário e suficiente para a 

prática do humor, compreendido como anatomia de um mal, ou da ironia, 

interpretação como intencional e expressiva inversão da verdade. 

(CESCO, 2007, p. 61). 

 

Tais similitudes são vistas, por nós pesquisadores, não como um ponto frágil na 

obra de Gregório de Matos, o qual “bebeu da fonte” literária de FQ, contudo, como dito 

anteriormente a imitação era uma arma eficaz e sem sentido pejorativo ou vergonhoso. Até 

meados do século XIX, a originalidade não fazia parte da escrita dos autores, pois mesmo 

que tentassem desprender-se dos cânones das metrópoles, acabavam imersos na imitação 

dos mesmos: 

A noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de 

atuação diferentes ao comparatista. Do “velho” estudo de fontes para as 

análises intertextuais é só um passo. [...] Ao contrário, a tradição se 

desenha menos sobre as continuidades (a reprodução do "mesmo") do que 

sobre as rupturas, os desvios das diferenças. Modernamente o conceito de 

imitação ou cópia perde seu caráter pejorativo, diluindo a noção de dívida 

antes firmada na identificação de influências. (CARVALHAL, 2006, p. 

54, grifo do autor).  

 

De maneira significativa, a autora nos traz uma informação importante acerca da 

intertextualidade, a qual também faz parte dos poemas aqui estudados, pois há uma relação 

textual entre as obras de Gregório de Matos e Quevedo, não por acaso, muitas obras dos 

autores aparecem às semelhanças autorais. 

                                                           
 
5
Tradução livre: “Ou dá ladrão e não pergunta, porque ele diz que tem honra”. (Ed. JC, 1993, p. 

217-218 Apud CESCO, 2007, p. 63). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura é um campo o qual nos conduz a caminhos de andanças territoriais, em 

que podemos transcender os horizontes que na vida real são difíceis de compreender. Um 

campo movediço e cheios de descobertas, os quais nos levam a adentrar um mundo 

complexo e ao mesmo tempo boêmio, cujo segredo é deixar a condução dos passos serem 

norteadas pela literatura que nos rodeia. 

A ideia de realidade-ficção foi importante também para que nossa pesquisa fosse 

estruturada, uma vez que na sátira e em qualquer outro gênero poético, a dialética dessas 

duas concepções está presentes, porque somente entendendo que devemos considerar os 

fatores históricos, a realidade do autor e seu manejo em trabalhos ficcionais seriaram 

capazes de mergulhar na literatura e literatura comparatista.  

Nesse contexto, pensar e ousar a comparar poemas de dois grandes autores não foi 

fácil, uma vez que, ao mesmo tempo em que ouvimos discussões sobre ambos, e 

principalmente, na disciplina de Literatura Brasileira I, onde se falava de semelhanças, ou 

até discussão sobre possível “plágio” de alguns poemas de Quevedo, sentimos certa 

dificuldade em encontrar poemas na íntegra, do referido autor para a realização de uma 

pesquisa mais condensada. 

Todavia conseguimos atingir o proposto de analisar os poemas selecionados, 

contribuindo para as pesquisas seguintes, porque as semelhanças entre os poemas desses 

dois escritores ficaram visíveis. Somente o que nos afligiu foi a impossibilidade de uma 

análise de forma aprofundada, uma vez que a diluição do poema Infierno é intensa, nos 

levando a refletir acerca da cronologia que nos cercava. Com isso, deixamos algumas 

lacunas, as quais posteriormente farão a extensão dessa pesquisa em outros trabalhos que 

serão desenvolvidos na instituição acadêmica, pois o trabalho monográfico não se encerra 

na conclusão do curso. 

Destarte, esse estudo nos proporcionou uma visão mais ampliada de dois escritores 

que são vistos muitas vezes como plagiadores de obras, caso específico, algumas obras de 

GM as quais parecem com as de FQ, entretanto como mencionada durante a pesquisa 

verificamos que tal ação era tida como normal, e que a imitação não tinha o estereótipo que 

nossa sociedade ver como algo danoso e maléfico. 
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