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RESUMO 

Esta dissertação investiga a concepção de história presente na obra de 

Ana Miranda, buscando demonstrar a forma como ela inventa a Colônia 

em seus romances e como foi se desenhando uma imagem dos tempos 

coloniais em sua ficção ao longo de sua trajetória literária, imagem essa 

que conflui com um momento importante da nossa historiografia - a 

renovação historiográfica dos anos 80. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível demonstrar o lugar que a mulher ocupa nesse retrato da 

Colônia que a autora nos apresenta. A mulher que surge na ficção de Ana 

Miranda não está restrita ao espaço doméstico e aos papeis de 

submissão, essa mulher invade o espaço público, ela é transgressora das 

regras, conscientemente ela conquista e assume um papel ativo como 

sujeito de sua própria história, ganhando visibilidade, subvertendo mitos e 

estereótipos. 

Palavras-chave: Historicidade, concepção de história, romance. 



ABSTRACT 

This dissertation investigates the concept of history in Ana Miranda‘s 

work, in order to demonstrate how she invents a colony in her novels and 

how an image of colonial times was being drawn in her fiction throughout 

her literary trail. Such image converges with an important moment in our 

history - the historiographical renewal from the 80s. In this sense, it is 

essential to demonstrate the place that women occupy in this portrait of 

the colony that the author presents. The woman who arises in Ana 

Miranda‘s fiction is not restricted to the domestic space and the roles of 

submission. This woman invades the public space, transgresses the rules, 

consciously conquers and takes an active role as subject of her own 

history, gaining visibility and subverting myths and stereotypes.  

Keywords: Historicity, concept of history, novel. 
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INTRODUÇÃO 

O primeiro desafio com o qual nos deparamos na realização desta 

pesquisa envolveu a temática e o objeto. Falar de ficção é sempre polêmico, 

tanto entre os teóricos da literatura quanto entre os historiadores. Outra 

questão que nos assombrava foi o fato de esta não se tratar de uma pesquisa 

sobre a obra de um membro do nosso cânone literário. Por que Ana Miranda?, 

eu pensava! Logo nas primeiras reuniões de orientação, foram sugeridas 

algumas leituras, entre elas, o trabalho de Raquel Campos1sobre a concepção 

de História em Machado de Assis. Assim, o primeiro obstáculo foi vencido, 

percebi que era possível fazer um bom trabalho de pesquisa tendo como objeto 

a ficção, o romance, mas o fantasma do cânone ainda me assombrava. 

As discussões teóricas sobre a relação entre história e literatura 

serviram como orientação. Mas foi complicado construir um texto sem ―chover 

no molhado‖, pois, a todo o momento eu sentia a necessidade de deixar clara a 

diferença entre as duas e, mais do que isso, deixar claro que eu queria mostrar 

uma trajetória literária cujo discurso e narrativa foram aos poucos confluindo 

com a historiografia. Para isso, foi de extrema importância mergulhar no 

universo literário da autora, pensar sua formação, suas influências, suas 

experiências e, claro, ao mesmo tempo, incorporar à pesquisa a crítica sobre a 

autora e sobre o gênero do romance. 

Por outro lado, mas não menos trabalhoso, foi preciso explicitar de que 

maneira a ficção de Ana Miranda relaciona-se com a historiografia colonial dos 

anos 80, e, ao mesmo tempo, como a mesma se distancia das visões sobre o 

Brasil colonial anteriores a essa tendência.  É nesse sentido que ocorre a 

justificativa de escolher como objeto a obra de uma autora contemporânea; 

Ana Miranda, é certo, não faz parte do cânone nacional, mas sua obra tornou-

se representativa em um momento importante, tanto para a história como para 

a literatura contemporânea. 

                                                
 

1
 Ver CAMPOS, Raquel M. G. Entre Ilustres e Anônimos: A concepção de História em Machado 

de Assis, Goiânia, UFG, 2009. 
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O trabalho só adquiriu um escopo mais coerente após o exame de 

qualificação, quando as sugestões e críticas da banca examinadora tornaram-

se uma contribuição decisiva para que a proposta se afirmasse a partir do 

próprio texto. 

No primeiro capítulo, apresenta-se inicialmente uma breve 

contextualização do romance histórico no Brasil. Em seguida, buscamos 

recuperar o universo literário de Ana Miranda, sua trajetória literária e a 

visibilidade feminina em sua obra. A forma como a mulher vai assumindo um 

papel central em sua obra é o que nos levou à realização desta pesquisa. Na 

sequência, ainda no primeiro capítulo, apresenta-se o contraponto entre a 

imagem da Colônia que vigorava na historiografia nos anos 70 e a imagem que 

se apresenta a partir da renovação historiográfica dos anos 80. Nesse 

momento, buscou-se antecipar alguns pontos que permitem perceber a 

proximidade que o romance de Ana Miranda passa a apresentar em relação à 

historiografia brasileira dos anos 80. Principalmente pela visibilidade e 

importância que as personagens femininas vão assumindo em sua obra. 

Para demonstrar tal confluência e, consequentemente, a concepção de 

história que a obra de Ana Miranda carrega, apresentamos, no segundo 

capítulo os três romances da autora sobre o período colonial: Boca do Inferno2, 

O Retrato do Rei3 e Desmundo4.  É a partir dessas obras, e da forma como são 

construídas, que acreditamos que o romance de Ana Miranda se desloca para 

uma confluência com a novidade da historiografia colonial dos anos 80 

convergindo seu romance com uma nova imagem da Colônia. Convergindo 

com uma certa historiografia que se preocupa com o cotidiano, com as crenças 

e com as figuras menores. Essa confluência não se apresenta apenas pelo 

tema, mas pela forma como a mulher torna-se sujeito e adquire visibilidade. A 

mulher que encontramos nas páginas de Desmundo é a mulher da margem, a 

órfã degredada, Oribela não apenas aparece na história, ela tem consciência 

de seu destino e age no sentido de transformá-lo. Penso essa confluência entre 

                                                
 

2
 MIRANDA, Ana. Boca do Inferno. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 

3
 Idem. O Retrato do Rei. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

4
 Idem. Desmundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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a história e a obra de Ana Miranda como a feitura de dois retratos de um 

mesmo modelo, uma mesma paisagem, feitos ao mesmo tempo por lentes 

diferentes, cada uma com um ângulo e um foco.  
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1 

NA TRILHA DO ROMANCE – ANA MIRANDA ENTRE A LITERATURA E 

A HISTÓRIA 

1.1 O Romance Histórico no Brasil 

O romance histórico brasileiro tem origem no século XIX, no 

contexto do Romantismo, José de Alencar é conhecido como um dos 

escritores que mais influenciaram o gênero no país. Como veremos 

adiante, a obra desse autor é referência para os diversos ‗tipos‘ de 

romance que surgiram posteriormente no Brasil. Além disso, a obra do 

escritor fez parte de um esforço coletivo pela afirmação da nacionalidade 

em sua época. Antes dele, porém, a história já era vista como elemento 

fundamental em nossa literatura. O período pós-independência 

caracterizou-se por um certo ufanismo entre os escritores, havia um forte 

sentimento nacionalista a partir do qual se buscava afirmar a identidade 

brasileira a partir da literatura. Segundo Pedro Brum Santos5, desde a 

primeira metade do século XIX a história seria um dos ideais a serem 

contemplados pela literatura. Antes que prosa indianista, e 

consequentemente a obra alencariana se firmassem com tamanha 

expressividade, Martius6 havia sugerido em sua famosa monografia que o 

elemento autóctone deveria ocupar um papel na escrita da história. Na 

mesma monografia, Martius salientava a necessidade de uma 

aproximação entre escritores, historiografia e Estado em um esforço para 

atingir uma linguagem popular. 

A partir da segunda metade do século XIX passou a vigorar no 

projeto literário romântico a valorização de nossos traços autóctones, os 

temas rurais. O índio, homem da terra, assumia o papel de herói nacional.  

                                                
 

5
 SANTOS, Pedro Brum. ―Literatura E Intervenção: Romance Histórico no Brasil‖. Floema — 

Ano VII, nº9, p. 283-303, jan./jun. 2011. 
6
 Martius foi premiado pelo IHGB com a monografia que sugeria um programa de escrita para a 

história do Brasil: MARTIUS F. C von  Como se deve escrever a história do Brasil. 1845. Sobre 
o assunto ver: GUIMARÃES, M.L. S.: ―História e natureza em von Martius: esquadrinhando o 
Brasil para construir a nação.‖ História, Ciências, Saúde – Maguinhos, Vol.VII(2), 389-410, jul.-
out. 2000. 
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José de Alencar foi um dos principais representantes da literatura 

indianista. Os romances O Guarani - publicado pela primeira vez em 

1857, Iracema - publicado em 1865 e Ubirajara, que veio a público em 

1874, são consideradas verdadeiras alegorias da formação brasileira. De 

acordo com Santos7, a ficção histórica brasileira nasceu romântica e logo 

firmou consórcio com as temáticas indianista e rural, vinculando-se a 

partir daí aos tópicos da nacionalidade. Em, As Minas de Prata, 1862 e A 

Guerra dos Mascates, de 1873, José de Alencar procurou mostrar que o 

Brasil independente tinha raízes no Brasil colonial. Já com o romance 

urbano, no qual o autor buscou retratar a corte e a cidade do Rio de 

Janeiro, os enredos traçam perfis de mulheres protagonistas, gerando 

também inovações, tais como a observação psicológica das personagens 

e a crítica aos costumes sociais da época.   

O romance alencariano também exerceu influência na prosa 

regionalista com O Gaúcho - de 1870, O Tronco do Ipê - de 1871 e O 

Sertanejo - de 1875. Esse tipo de narrativa encontrou seguidores ainda 

no século XIX, entre os quais não podemos deixar de citar Bernardo 

Guimarães. Vale dizer que enquanto em Alencar é visível o referencial 

histórico-documental, em Guimarães é notável uma narrativa centrada em 

elementos geográficos, característica essa que antecipa um forte aspecto 

do regionalismo do século XX. Outro traço marcante é a variedade 

linguística regional no registro literário. Embora se afastando em alguns 

aspectos da prosa de Alencar (principalmente no que se refere à 

compreensão da nacionalidade e da matéria histórica), é com ele que o 

romance regionalista se anuncia. Segundo Santos; ―quando a expansão 

regionalista se afirma, a orientação romântica está saindo de cena. Isso 

significa que a inspiração de caráter histórico vai cedendo lugar a um maior 

cuidado de fundo sociológico.‖8  

                                                
 

7
 SANTOS, Pedro Brum. ―Literatura E Intervenção: Romance Histórico no Brasil‖. Floema — 

Ano VII, nº9, p. 283-303, jan./jun. 2011. p. 248. 
8
 Ibidem, p. 290. 
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No ano 2000 a pesquisadora Maria Cecília Boëchat, participou da 

organização de uma coletânea9 de textos sobre o romance histórico e sua 

trajetória no país. A obra reúne pesquisadores que abordam o tema sob 

os mais diversos aspectos. O texto de Boëchat trata especificamente do 

romance alencariano e de como este ―toca‖ a história. De acordo com a 

autora a reconstrução do passado da pátria, a busca pelas tradições e o 

espírito do povo, ideias oriundas do romantismo europeu, ―foram bem 

vindas ao Brasil‖10 na busca pela afirmação identitária. Dessa forma, a 

obra de Alencar foi importante no sentido ideológico, na medida em que o 

índio torna-se o ícone de afirmação do povo brasileiro. A cultura primitiva 

dos índios representava a origem lendária da nossa civilização. O mundo 

fantástico do indianismo, carregado de simbolismo, segundo Boëchat 

serviram para legitimar os heróis nacionais e coube a Alencar a tarefa 

engenhosa de conciliar História e Literatura com o objetivo de enraizar o 

sentimento nacional. 

Embora o objetivo político e ideológico de fortalecer o sent imento 

nacional tenha sido alcançado a partir de uma narrativa que, como já 

dissemos antes a partir de Pedro Brum Santos, ―nasceu romântica‖.11 No 

início do século XX, o projeto modernista liderou a crítica a uma noção de 

história pautada numa perspectiva eurocêntrica. 

O modernismo colocou novos elementos na intrincada 
relação entre expressão literária e matéria histórica, 
caminhando decididamente na direção de uma 
antropologia cultural. Fruto desse renovado interesse pelo 
passado nacional, com os modernistas, de forma não 
exatamente consciente, explanavam-se saberes de 
arqueologia, etnologia, etnografia, folclore, linguística e 
psicanálise. 

                                                
 

9
 BOECHAT, Maria Cecília Bruzzi; OLIVEIRA, Paulo Motta; OLIVEIRA, Silvana Maria 

Pessoa de. (orgs). Romance Histórico: Recorrências e Transformações. – Belo 

Horizonte: FALE/UFMG, 2000. 
10

 Ibidem, p.127. 
11

 SANTOS, Pedro Brum. ―Literatura E Intervenção: Romance Histórico no Brasil‖. Floema — 
Ano VII, nº9, p. 283-303, jan./jun. 2011. P. 248. 
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Além dessa orientação de abordagem múltipla, os 
modernistas propunham verdadeira revolução formal. 
Utilizando-se de processos alógicos de linguagem, que 
apontavam para o futuro, e de antigos modelos 
expressivos, que buscavam recuperar o passado primitivo, 
procuraram, através de uma perspectivação múltipla da 
realidade, fugir da síntese simbólica herdada do 
romantismo. A atomização expressiva e o uso farto da 
paródia possibilitaram-lhes revisitar espaços e legendas 
primordiais, extraindo daí sugestões inauditas para pensar 
a inserção do Brasil no mundo contemporâneo.12 

Diversos intelectuais, escritores e artistas da época trabalharam 

no sentido de revisar nossas figurações identitárias.  Pastiches e paródias 

do cânone romântico surgiram para criticar nossa conformação étnica e 

de caráter. 

 A partir da década de 1930, o regionalismo torna-se um dos 

gêneros narrativos mais fecundos da literatura brasileira. Nomes como 

Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Jorge Amado e João Guimarães Rosa 

fazem parte da seara desse período. Em 1971, Incidente em Antares, de 

Érico Veríssimo, e mais tarde, em 1984, Viva o povo brasileiro, de João 

Ubaldo Ribeiro refletem releituras do passado, com críticas à 

modernização excludente que nos foi imposta. 

A segunda metade do século XX anunciou novos rumos para a 

ficção brasileira, conforme veremos a seguir.  

 

1.1.1 O Romance Histórico no Brasil no Final do Século XX (1970-

2000) 

Na década de 60, o mineiro José Rubem Fonseca inaugura um 

estilo e uma proposta bastante avessa ao projeto modernista brasileiro; 

era o advento de uma literatura que, na década seguinte, Alfredo Bosi 

chamaria de brutalista, também conhecida como realismo feroz, sobre 

                                                
 

12
 SANTOS, Pedro Brum. ―Literatura E Intervenção: Romance Histórico no Brasil‖. Floema — 

Ano VII, nº9, p. 283-303, jan./jun. 2011. p. 293. 
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influência da prosa policial norte-americana. Rubem Fonseca é formado 

em Direito e antes de se dedicar integralmente à literatura atuou na 

carreira policial. Muitos dos fatos daquele período serviram de inspiração 

para sua obra literária; os dramas humanos e as ações transgressoras 

invadiram seus textos: 

Em seus contos e romances utiliza-se de uma maneira de 
narrar na qual destacam-se personagens que são ao 
mesmo tempo narradores. Várias das suas histórias (em 
especial, os romances) são apresentadas sob a estrutura 
de uma narrativa policial com fortes elementos de 
oralidade. O fato de ter atuado como advogado, aprendido 
medicina legal, bem como ter sido comissário de polícia, 
nos anos 50 no subúrbio do Rio de Janeiro teria 
contribuído para o escritor compor histórias do submundo 
dentro dessa linguagem direta. Muito provavelmente 
devido a isso, vários dos personagens principais em sua 
obra são (ou foram) delegados, inspetores, detetives 
particulares, advogados criminalistas, ou, ainda, 
escritores.13 

 

O autor publica diversos livros de contos e na década de 70, 

quando inicia sua obra romanesca dentro da temática do realismo urbano. 

O retrato da vida urbana violenta inspirava-se no contexto de 

modernização autoritária no país a partir da ascensão do governo militar. 

Algo intrigante em suas obras é a condição existencial de 
suas personagens, sempre dominadas por uma atmosfera 
de violência latente. (...) O autor revela os primórdios de 
uma violência que se pulveriza em nossa sociedade nos 
dias de hoje, devido ao aumento das contradições sociais, 
sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil, a partir 
da década de 70. Isso não nos pode induzir a ver o autor 
como um mero retratista da violência urbana que assola o 
país. Sua obra apresenta maiores sutilezas, temas mais 
complexos e ricos, como a solidão dos indivíduos nas 
grandes metrópoles. A maioria de seus protagonistas vive 
aturdida pela sensação de isolamento e de vácuo na alma 
– reside nesse ponto uma outra forma de violência, a 
violência do indivíduo contra si, contra os outros por sua 
condição e de outros contra esse indivíduo solitário. A 
abundância de possibilidades eróticas oferecidas pelas 
cidades dá a suas personagens a obsessão sexual como 

                                                
 

13
 CARDOSO. Fernanda, Rubem Fonseca: Violento, erótico e, sobretudo, solitário.  Texto 

publicado no site: http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/r00004.htm Acesso 
em 25/10/2014.  

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/r00004.htm
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única alternativa ao vazio da existência, como se na 
satisfação física do desejo residisse a última certeza de 
que ainda se está vivo. Essa sensação de isolamento está 
muito presente em todas as suas obras.14 

Essa literatura centrada nos temas urbanos já apresentava 

indícios de uma ficção histórica que se manifestaria abertamente em seu 

romance Agosto15. Nesse romance, Rubem Fonseca usa a crise que 

culminou com o suicídio do presidente Getúlio Vargas para elaborar uma 

narrativa marcada por violência, sexo, e crime. O romance mistura ficção 

e realidade; seu protagonista é uma personagem ficcional, o comissário 

Mattos, que investiga, além do atentado a Carlos Lacerda, um outro 

crime, o assassinato do milionário Paulo Gomes de Aguiar; mas os 

personagens reais também têm voz e ação dentro da narrativa. Dessa 

forma, a história não é só o pano de fundo para que a trama aconteça, 

mas é parte do enredo ficcional. 

Rubem Fonseca também é roteirista e outros elementos que 

despertam originalidade em sua narrativa são a intertextualidade e a 

interdiscursividade. Em O selvagem da Ópera16, o protagonista é o 

maestro Carlos Gomes que busca o reconhecimento público e sofre por 

isso; o autor volta à segunda metade do século XIX para falar das 

origens, das relações com a corte, da carreira na Itália, da paixão pelas 

mulheres, misturando biografia e ficção. O autor escreve o livro como se 

fosse o roteiro para um filme e propõe uma narrativa em que se rompem 

as barreiras entre os discursos ficcional, biográfico e cinematográfico e se 

expandem os limites do romance, criando um texto híbrido e aberto à 

imaginação. O estilo de Rubem Fonseca abriu caminho para alguns 

discípulos, entre eles, Ana Miranda. A autora buscou explorar em suas 

primeiras narrativas (além de outros elementos da prosa fonsequiana) a 

temática da violência e do crime, a atmosfera erótica, os conflitos internos 

do ser humano e a mistura entre personagens e fatos históricos à ficção. 
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 CARDOSO. Fernanda, Rubem Fonseca: Violento, erótico e, sobretudo, solitário.  Texto 

publicado no site: http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/r00004.htm Acesso 
em 25/10/2014. 
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 FONSECA, Rubem. Agosto. São Paulo: Cia das letras, (1990). 
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 FONSECA, Rubem. O selvagem da Ópera. São Paulo: Cia das letras, (1994). 

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/r00004.htm
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Ana Miranda mergulha nesse tipo de ficção para, posteriormente, criar um 

estilo próprio de criação. Entretanto, algo fundamental em Ana Miranda, 

desde o seu primeiro romance, é a constante ficcionalização de escritores 

de nosso cânone literário. 

O gaúcho Luís Antônio de Assis Brasil apresenta também, na 

década de 70, uma ficção histórica bastante específica. O primeiro livro: 

Um Quarto de Légua em Quadro17, ambientado no século XVIII, é um 

romance escrito em forma de diário e protagonizado pelo médico Gaspar 

de Fróis. A obra surgiu da intenção de escrever uma obra histórica sobre 

o povoamento açoriano no Rio Grande do Sul. Em 1978, lançou A Prole 

do Corvo, um painel do último ano da Guerra dos Farrapos, no qual o 

autor recria o universo caótico da guerra a partir de personagens fictícios. 

Segundo Assis Brasil18, seus romances tiveram, com certa frequência, a 

paródia e o pastiche como recurso, algumas vezes recorreu ao plágio 

burlesco, mas a ficção histórica não é necessariamente uma regra, 

embora o passado permita maior liberdade criadora. 

Em Videiras de Cristal19, Luiz Antônio de Assis Brasil reconstitui a 

partir da líder Jacobina Mauer a história de uma Colônia germânica do sul 

do país que se revoltou contra o império em fins do século XIX.  Nesse 

romance, o autor recria o episódio da guerra dos muckers (santarrões, 

hipócritas em alemão). Durante certo tempo o romance de Assis Brasil 

esteve voltado para a história do Rio Grande do Sul, sua terra natal.  

Já a obra de Heloisa Maranhão vem sendo bastante debatida 

pelos teóricos da literatura como um exemplo de romance histórico 

contemporâneo por suas características ficcionais e a maneira como se 

trata o elemento histórico na trama. A escritora constrói a narrativa a 

partir de dados historiográficos, preenchendo com ficção as lacunas que 

                                                
 

17
 BRASIL, Luís Antônio de Assis. Um Quarto de Légua em Quadro. Porto Alegre: Movimento, 

(1976). 
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foram deixadas pela história.20 Em Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz21, 

a autora ficcionaliza a biografia oficial da escrava egípcia que fora trazida 

à força para as Américas. O realismo mágico é o suporte alegórico que dá 

vida à personagem e à trama. A escritora recorre ao deboche e à ironia 

para abordar a realidade histórico-social brasileira. O recurso fundamental 

do texto é o que o teórico Mickhail Bakhtin chamou de carnavalização. 22 

A temática da escravidão é o tema central abordado nesse 

romance, mas nele também se destacam a prostituição feminina, a 

religião, a sexualidade e, claro, a omissão da igreja católica diante do 

sistema escravocrata. Há um deslocamento do olhar para as personagens 

menores; a protagonista é oriunda de um grupo marginalizado, nesse 

caso uma mulher negra e escrava.  Essa relativização do papel 

secundário, tanto da mulher, como das demais figuras menores da 

história no romance é uma característica que aproxima Heloísa Maranhão 

de Ana Miranda. Ambas centralizam a figura feminina e questionam os 

estereótipos em relação ao lugar social da mulher.  

Não se pode afirmar que há um tipo único de romance que 

predomina no século XX, entretanto, ocorre que no final do século o 

romance histórico se afirmou e ganhou certa visibilidade em nossa 

literatura. Nos anos 70 surgiram romances com singularidades narrativas 

que os críticos chamaram de ―novo‖ romance histórico, ou romance 

histórico contemporâneo, circunscrevendo-os entre os fenômenos da pós-

modernidade a partir do conceito de metaficção historiográfica23 
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 Heloisa Maranhão é escritora,  poeta e dramaturga, advogada, romancista e tem bastante 

expressividade na literatura contemporânea. Algumas das ficções históricas de Heloísa 
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 MARANHÃO, Heloisa. Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz. Rio de Janeiro: Rosa dos 
Tempos, (1997). 
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 Ver BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoievski. Trad. Paulo Bezerra. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1981. O crítico afirma que a carnavalização opera com a 
subversão do poder, libertando-se de códigos oficiais e estruturas repressoras, destruindo, 
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sujeitos. 
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ficção. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. SALES, Paulo Alberto da Silva. A 
Ficcionalização do Cânone no Romance Brasileiro Contemporâneo . Goiânia: UFG, 
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estabelecido por Linda Hutcheon. Segundo tal conceituação, o escritor 

parte de um fato histórico para construir a sua ficção de forma 

transgressora, questionando o discurso historiográfico. Essa reescrita, ou 

reinvenção da História implica uma revisão da versão oficial do 

acontecimento histórico e a apresentação de outras possibilidades, outras 

interpretações com a função de desmitificar a história. Nosso objetivo 

aqui não é negar essa tese, nem de longe nos arriscaríamos a tal 

pretensão, pois, não é nosso papel nem intenção fazer crítica literária. No 

entanto, buscaremos mostrar mais à frente como essa ficção se 

relacionou e aproximou da historiografia contemporânea.  

Entretanto, antes de delimitar e amarrar certas características 

estruturais a essas narrativas é preciso pensar criticamente essa 

estrutura; nesse sentido, podemos perceber nelas a manifestação de uma 

perspectiva em relação ao momento histórico em que foram escritas. O 

romance é um tipo de narrativa bastante ampla. É preciso observar 

nessas obras mais que puramente um confronto ou transgressão da 

historiografia tradicional como pede a estrutura geral que tenta delimitar o 

romance pós-moderno. Questionar a história, a partir da ficção, não 

significaria, necessariamente, confrontar com o saber histórico e sua 

especificidade, mas, por outro lado, manifestar uma crença na história (ou 

uma concepção de história) a partir da afirmação de um paradigma 

historiográfico, embora não se igualando a ele pelo discurso e sim 

dialogando com ele. 

Haroldo Maranhão, Moacyr Scliar e Silviano Santiago também 

participam do grupo de escritores brasileiros criadores de narrativas ditas 

metaficcionais. No romance Memorial do fim: A morte de Machado de 

Assis24, Haroldo Maranhão caminha na mesma linha que Ana Miranda ao 

ficcionalizar a vida e a obra de um dos maiores escritores nacionais – 
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Zero, (1991). 
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Machado de Assis. O romance retrata as circunstâncias que cercam a 

morte do escritor, em meio a uma intriga amorosa. Haroldo Maranhão 

buscou construir a trama a partir de missivas do escritor. Mas a 

personagem assume diversas faces, ora do próprio Machado de Assis, 

ora de personagens criados por ele. O autor faz uma reelaboração 

paródica e biográfica do Machado de Assis presente no romance. A 

narrativa é muito lúdica, recria os últimos dias de vida do escritor, 

imitando o estilo e a linguagem machadianos, como se o próprio 

Machado de Assis narrasse seu fim, Haroldo Maranhão recorre a 

intertextos para estruturar a narrativa, baseando-se nas principais obras 

machadianas para construir a trama.25 

Em A estranha nação de Rafael Mendes26, de Moacyr Scliar, a 

história é o recurso fundamental da construção da trama. Nesse 

romance, Scliar interage com a história para descrever e reinventar a 

história dos judeus no Brasil. A literatura foi propagadora da 

nacionalidade desde o século XVIII, no contexto do nascimento do 

gênero romanesco. Isso fez parte, como já foi dito aqui, do projeto 

literário nacional do século XIX.27 

Scliar, pelo contrário, busca uma identidade étnica através da 

história. A temática da vida dos imigrantes e dos processos de 

aculturação, da exclusão, não é representativa dos judeus e seu papel 

social contemporâneo, mas faz parte de um passado da tradição judaica 

no Brasil. 

 ―Como representar ficcionalmente o tipo de judeu brasileiro a 
partir dos anos 1980, se a realidade paulatinamente passa a 
ser a de uma diluição crescente de sua identidade específica 
na ‗geleia geral‘ da dita identidade nacional?‖28 
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 Em A Última Quimera (1995), Ana Miranda também recorre a esse recurso narrativo, a 
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 A solução literária foi transformar o judeu num elemento primário 

da nossa formação; o autor lança, assim, mão de mitos diaspóricos para 

fantasiar a história dos judeus brasileiros. Colocando os índios como 

descendentes das tribos perdidas de Israel, o autor ressalta a condição 

subalterna dos dois grupos na formação identitária nacional, 

problematizando-a. O autor descreve a saga da família Mendes desde a 

antiguidade até os tempos atuais no Rio Grande do Sul cuja trajetória é 

contada em cadernos supostamente escritos por Rafael Mendes, pai do 

Rafael Mendes atual. Os cadernos possuem um conteúdo fantástico e 

inverossímil, o que sugere que o genealogista Rafael Mendes seria um 

charlatão. Há um narrador onisciente que paira sobre a obra e os 

personagens, numa alternância de vozes que gera dúvida sobre a 

veracidade intertextual da narrativa. 

Já o romance Em Liberdade29, de Silviano Santiago, é um diário 

ficcional de Graciliano Ramos, ambientado no Rio de Janeiro no período 

imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial e durante a ditadura 

varguista. O romance procura ressaltar discursos e versões 

historiográficas que se contrapõem à história oficial, ou que contemplem 

omissões da última. 

Como os romancistas do final do século XX dialogam com a 

história? De que forma a História se manifesta em sua obra? Como leem 

o passado que reconstroem em sua ficção? Como seria impossível 

responder tais questões sobre todos os autores de ficção histórica do final 

do século XX, escolhemos Ana Miranda por considerar singular a 

trajetória que sua narrativa assume. Primeiro, por sua relação com a 

história da literatura brasileira e, segundo, por sua escrita na voz 

feminina, o que aos poucos vai se tornando uma marca em sua narrativa. 

A proposta que apresentamos não objetiva pensar o romance 

histórico apenas como um tipo determinado de ficção, nem tão pouco 

delimitar sua forma ou estrutura, mas busca refletir sobre o gênero 
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enquanto discurso, um discurso que diz algo sobre o tempo em que foi 

escrito. Os discursos assumem variações e, apesar de haver 

características comuns que orientam as narrativas, há sempre um estilo, 

experiências impressas nos textos que se diferenciam inclusive entre 

obras de um mesmo autor. Algo que é preciso olhar com cuidado, com 

bom senso e sensibilidade, uma vez que a ficção produz efeito de 

realidade. O gênero dá o contorno do que pode ser falado, mas, as 

singularidades que cada narrativa carrega, traduzem a visão de mundo 

que o autor foi capaz de expressar.  

 

1.2 O Universo Literário e criativo de Ana Miranda 

O meu país é a palavra, é a 

imaginação. (A. M.) 

 

Ana Miranda nasceu em Fortaleza, em 1951, de onde foi levada 

com pouco mais de quatro anos de idade para o Rio de Janeiro com a 

mãe e a irmã, enquanto seu pai que era engenheiro seguiu para Brasília 

trabalhar na construção da cidade. Terminadas as obras, a família seguiu 

para viver na nova capital do país. A experiência de morar em Brasília 

nos primeiros anos da cidade gerou em Ana, ainda criança, uma certa 

consciência histórica. A autora conta que estudou em escolas-modelo de 

tempo integral, formuladas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e que as 

artes, o país e a cultura sempre estiveram muito presentes em sua vida. 

Ana Miranda morou em Brasília de 1959 até 1969, quando retornou ao 

Rio de Janeiro para prosseguir seus estudos em artes plásticas, iniciados 

na Universidade de Brasília. Começou a trabalhar com cinema em 1971, 

realizando uma série de trabalhos como roteirista e figurante até 1976. 

Em 1978, publica seu primeiro livro de poesias, Anjos e Demônios. Entre 

1979 e 1989 teve como grande orientador e formador literário o escritor 

Rubem Fonseca.  Em 1983, publicou seu segundo livro de poesias, 

Celebrações do Outro. Nesse momento, as pesquisas e o projeto de seu 

primeiro romance Boca do Inferno já estavam em andamento; a autora 
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passou dez anos escrevendo essa obra. Além de poesias e romances, 

também publicou diversos livros infantis. Entre os quais se destaca 

Brasília – flor do Cerrado30, que recria a construção da capital brasileira. 

O romance histórico é o gênero no qual Ana Miranda diz ter se 

encontrado; mas além de se dedicar à escrita de ficção, a autora atua 

também como roteirista, desenhista, cronista e poetisa. Essa versatilidade 

para as artes acabou influenciando-a a investir na prosa romanesca, pois, 

segundo ela, o romance é uma forma de expressão muito ampla e que 

pode abarcar todas as suas experiências. A poesia talvez seja a que 

tenha mais força; a relação com as palavras e a linguagem é um ponto no 

qual a autora sempre insiste ao falar de seu processo criativo.  Ana 

Miranda também define como amplo o universo de influências na escrita, 

entre as quais se encontra a pesquisa histórica, mas a escritora afirma 

que não usa apenas documentos, mas fontes de natureza diversa que lhe 

chegam por todos os sentidos.  

Ana Miranda passou anos pesquisando até publicar seu primeiro 

romance; essa pesquisa histórica contemplou diversos nomes, desde 

tradicionais até os identificados com uma historiografia nova e 

renovadora, além de referências na área de literatura e antropologia. 

Aparecem nas referências de leitura: Sebastião da Rocha Pitta, André 

João Antonil, Francisco Adolfo de Varnhagen, Capistrano de Abreu, Pedro 

Calmon, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Charles Boxer, 

Maria Luiza Tucci Carneiro, Anita Novinski, Stuart B. Schwartz, Laura de 

Mello e Souza, Ronaldo Vainfas, Philippe Ariès, Afrânio Peixoto, Luís da 

Câmara Cascudo, Gilda de Mello e Souza, Sylvio Romero... Além de 

documentos da seção de manuscritos da Biblioteca Nacional, ela também 

pesquisou a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

Sermões do Padre Antônio Vieira e diversos textos sobre ele; textos, 

biografias e documentos sobre Gregório de Mattos, e poesias atribuídas a 

ele; a Bíblia Sagrada entre outros textos. Essas referências podem ser 
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consultadas nas edições mais recentes de cada livro, que trazem 

comentários da autora sobre a obra e sobre o assunto abordado no 

romance. Essa prática de comentar a obra, pelo que pudemos verificar, 

ocorre a partir de 1997, com a primeira edição de Amrik31 - romance 

ambientado em são Paulo no final do século XIX, no qual a autora 

ficcionaliza a migração libanesa para o Brasil. Nessa obra, além de 

referências de leitura é possível consultar um glossário dos verbetes 

libaneses que aparecem no texto. As referências de pesquisa dos 

romances anteriores a 1997 aparecem nas reimpressões e edições 

posteriores a 1997. Boca do Inferno teve 5 edições até 2010; a primeira 

1989 contou com 8 reimpressões. Desmundo contou com 2 edições; a 

primeira, em 1996, com 7 reimpressões; na segunda, de 2005, foi inserida 

uma bibliografia. 

Desde a estreia como romancista, com a publicação de Boca do 

Inferno, a ficcionalização da vida de escritores do cânone da nossa 

literatura tem sido marca registrada em seus romances. Gregório de 

Matos é a personagem central neste primeiro romance, obra na qual a 

autora retorna ao século XVII e ao Barroco brasileiro. A Última Quimera32, 

também nessa linha que contempla nosso cânone literário, recria o 

cenário da Belle Époque carioca no século XIX e ficcionaliza a vida de 

Augusto dos Anjos. A novela Clarice33 é uma leitura da vida de Clarice 

Lispector e Dias e Dias34 retrata a vida de Gonçalves Dias; a partir da 

visão de Feliciana. Em Semíramis35, lançado recentemente, é José de 

Alencar quem se torna uma personagem nas mãos da autora.  

Ana Miranda diz ter extrema ―afinidade‖ com a vertente do 

romantismo e prosa alencariana. Há também uma proximidade muito 

grande com o brasilianismo de João Guimarães Rosa; não seria exagero 

afirmar que em algumas passagens de sua narrativa o leitor se perde 
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sobre quem é que está falando, se a autora ou a protagonista. Essa 

confusão é algo que Guimarães Rosa desenvolveu com maestria, nas 

páginas de Grande Sertão: Veredas. Rosa muitas vezes incorpora 

Riobaldo e vice-versa. É como se, por alguns segundos, saíssemos do 

texto e nos encontrássemos diante do autor verbalizando e questionando-

se sobre o mundo. Há mais de Rosa em Ana Miranda, com as descrições 

da paisagem, o vocabulário de palavras inventadas, o vai e vem de ideias 

no texto, a geografia e a própria travessia. ―Minha travessia é uma só, 

sempre em busca do meu lugar no mundo‖.36 Assim como Rosa, Ana 

brinca com a linguagem apresentando palavras não dicionarizadas, numa 

experiência muito peculiar com a língua. Talvez essa afinidade tanto com 

a prosa romântica, quanto com a vertente regionalista se explique pela 

formação cultural da autora, que, de acordo com o que ela mesma afirma, 

bebe na fonte do nacionalismo. Esta que foi uma marca tão presente na 

obra de José de Alencar, este por sua vez, considerado o ―iniciador‖ 

também do regionalismo. 

―Minha identificação maior não é com personagens, e sim com 
o modo de narrar, de construir o livro. Os únicos personagens 
em que me vejo são os que eu mesma desenho; e todos eles, 
desde Gregório de Matos até Semíramis ou Iriana, todos são 
pedaços de mim.‖37 
 

 A historicidade da literatura é o que coloca a autora lado a lado 

com a história e nos leva a pensar sobre uma concepção de história em 

sua obra ficcional. Ao falar sobre sua experiência com a palavra e sobre 

seu projeto de resgate da nossa história literária através da linguagem, a 

autora nos lembra de algo que é fundamental para a história: o tempo; 

segundo Ana Miranda, a linguagem aprisiona e é aprisionada pelo tempo.  

Há também os resquícios do texto de Ruben Fonseca, com quem 

Ana Miranda lapidou sua carreira como escritora, principalmente no que 

se relaciona à natureza introspectiva dos personagens. Já Marco 
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Lucchesi é visto por Ana como o interlocutor ideal, um leitor crítico e 

atento, mas também receptivo aos experimentalismos.  

―Gosto às vezes de imaginar o Marco Lucchesi lendo algo que 
acabo de escrever e estou achando muito difícil de ler. Por que 
o Marco Lucchesi é um leitor que aprova meus 
experimentalismos com seu entusiasmo natural. (...) Ele me 
ensina.‖38 
 

A obra da autora tem sido alvo de diferentes estudos no meio 

acadêmico. Dentre as pesquisas nas quais a obra de Ana Miranda foi  

tomada como objeto, foi possível verificar uma predominância no campo 

da teoria literária. Elementos como intertextos, foco narrativo, estilo, 

linguagem e discurso são algumas das questões abordadas. Entre os 

trabalhos mais voltados para a temática textual e sua estrutura, vale citar 

a dissertação de mestrado de Irineu Choma.39 O trabalho aborda a 

atualização da temática indianista canônica brasileira; além disso, a 

proposta visa averiguar de que forma os textos Rã-txa hu-ni-ku-ĩ, 

Grammatica, textos e vocabulário caxinauás, de Capistrano de Abreu, e 

de Diários da Floresta, de Betty Mindlin, são aproveitados e adquirem 

novos significados no universo ficcional de Ana Miranda. As relações 

intertextuais inscrevem-se como a característica fundamental de Yuxin: 

Alma40. 

Encontramos uma série de trabalhos, entre artigos, monografias, 

teses e dissertações, que discutem diversos romances da autora. Seus 

romances também aparecem em discussões sobre o gênero romance 

histórico contemporâneo e suas inovações. Um elemento recorrente nas 

pesquisas sobre a obra da autora é a ficcionalização da vida de escritores 

nacionais. Embora a autora afirme que não ―amarra‖ seus livros e que a 

sua obra pareça muitas vezes carecer de unidade41, essa é uma 
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característica bem marcada, talvez, inconscientemente, ela construa essa 

unidade, talvez por seu gosto literário, por sua paixão pelos temas 

brasileiros e pela linguagem, o que, no entanto, não torna suas narrativas 

iguais nem mesmo em estrutura.  Vale citar, nesse caso, o trabalho de 

Taíse Possani42, um estudo sobre a novela Clarice e a forma como Ana 

Miranda lê Clarice Lispector nessa obra. Possani lembra que as biografias 

ficcionais de autores e artistas nacionais são uma tendência na literatura 

contemporânea e, a partir desse elemento, corrobora com a ideia de que 

Ana Miranda enquadra algumas de suas obras no subgênero 

metaficcional historiográfico. Dessa forma, o estudo apresenta uma visão 

de conjunto nas narrativas de Ana Miranda que tematizam a história da 

literatura brasileira e que se inscrevem no rol das ficções 

contemporâneas. Possani discute também a relação entre a literatura e a 

história debruçando-se sobre a questão da verdade e discorrendo sobre o 

estatuto da ficção - que não tem a pretensão de ser verdade, mas que 

nem por isso é necessariamente algo falso. A partir de Juan José Saer, 

Possani sustenta que ―A verdade não é necessariamente o contrário da 

ficção, e que quando optamos pela prática da ficção não o fazemos com o 

propósito turvo de deturpar a verdade‖43. Ainda a partir de Saer, Possani 

lembra que o que deve ser discutido atualmente quando se trata de ―non-

fiction‖, incluindo-se biografias e autobiografias, é a noção de verdade e 

não a presença ou ausência de elementos ficcionais. A partir de uma 

densa discussão sobre a metaficção historiográfica, a proposta do 

trabalho é voltada para a análise literária, para a constituição da obra 

Clarice e as questões ligadas à escrita e leitura literária. Apresentando, 

assim, uma leitura interpretativa de Clarice guiada pelo pensamento sobre 

a metaficção. 

Já Paulo Alberto da Silva Sales44, centra-se especificamente na 

característica da metaficção de ficcionalização do cânone literário, o que 
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gera certa unidade entre os escritores de romance nos últimos anos. 

Sales tenta unir obras e autores na prática da metaficção historiográfica. 

Cláudia Espíndola Gomes45 busca explorar elementos da forma e 

linguagem característicos em Ana Miranda a partir do romance 

Desmundo. Mais do que isso, a autora defende que o romance em si se 

afasta do modelo dos romances publicados nas últimas décadas, 

aproximando-o da linguagem peculiar presente em Guimarães Rosa. Tal 

tese se sustenta pela forma como os autores se apropriam da língua ao 

construir os enredos. Gomes explora ainda a questão da compreensão de 

mundo que ambos os protagonistas anseiam, o que de certa forma 

conduz a trama. 

Outra temática bastante recorrente em análises das obras de Ana 

Miranda é a temática da literatura de viagem. É o caso da tese de Mary 

Jane Fernandes Franco,46 que aborda as obras O Retrato do Rei, Amrik, 

Desmundo e Dias e Dias a partir de personagens excêntricas que tem 

papel de protagonistas nessas narrativas. Mariana, Amina, Oribela e 

Feliciana são as respectivas narradoras-viajantes nessas obras e a partir 

delas Ana Miranda tece intercâmbios com diferentes culturas, gêneros e 

etnias, estabelecendo um diálogo profícuo com o passado, diz Franco.47 A 

autora discute ainda o entrelaçamento dos discursos ficcional, histórico e 

biográfico. Já o trabalho de Priscila Reis Franz48, que também aborda a 

temática da viagem, tem foco no choque cultural sofrido por Oribela na 

viagem ao novo mundo, o outro mundo que se revela em ‗desmundo‘ 

interior e exterior.  

Entre as investigações que apresentam uma temática mais voltada 

para a história ou para a literatura e sua relação com a história, o 

Romance Desmundo aparece em destaque. Os trabalhos enfocam 
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principalmente a reconstrução histórica através da ficção, como é o caso 

da dissertação de mestrado de Luciana Jabour.49 Citamos também, nessa 

perspectiva, a dissertação de Flávio Henrique Menezes da Silva,50 que 

enfoca a representação do sujeito feminino colonial nessa ficção, o 

diálogo histórico-literário e a voz narrativa feminina.  

Merece nossa atenção também a dissertação de mestrado de 

Eunice de Morais.51 Esse trabalho busca analisar como se dá o 

entrecruzamento discursivo entre história e ficção . A autora não corrobora 

com a ideia de limitar o romance Boca do Inferno ao subgênero 

metaficcional historiográfico, não por suas características não atenderem 

a forma, mas por considerar tal análise insatisfatória. Para Morais , a obra 

localiza-se no entre lugar discursivo, onde o leitor não se fixa nem na 

ficcionalidade e tão pouco na veracidade. Para a autora, o romance 

possibilita tanto o questionamento do discurso historiográfico, quanto do 

discurso ficcional.  Há ainda trabalhos que abordam questões sobre 

gênero como é o caso da pesquisa de doutoramento de Cristiano Mello de 

Oliveira. As questões feministas, a literatura feminina e a crítica de 

gênero aplicada aos textos literários interessam ao pesquisador.52 Esse, 

junto à monografia de Allan Valenza da Silveira,53 está entre as poucas 

referências sobre Ana Miranda e seus romances, desenvolvidos por 

historiadores, a que tivemos acesso. 

Silveira parte do romance Desmundo para construir sua 

interpretação sobre a refiguração do passado no romance histórico à 

medida que esse incorpora o discurso histórico trabalhando com 

elementos canônicos retirados de estudos clássicos e de documentos de 
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época, ao mesmo tempo em que esses elementos são subvertidos no 

discurso literário. O autor apresenta ainda a ideia de romance de 

formação ao discutir a centralidade de uma personagem menor dentro do 

romance - a órfã Oribela. Sua união com Francisco de Albuquerque e a 

estrutura familiar que o cerca, sugere uma formação, uma origem 

diferenciada da família brasileira.  Além disso, a obra narra a formação do 

povo brasileiro de forma alegórica. O autor explora ainda outros 

elementos da narrativa para salientar a apropriação do discurso histórico - 

a guerra, a povoação, a terra como uma espécie de porto, todos esses 

elementos e a voz narrativa feminina contribuem para sustentar a tese de 

subversão histórica e a hipótese metaficcional do romance em questão. 

Para o autor, a obra possui ainda um caráter ambíguo, o que propõe 

novamente a hipótese da metaficção: ―de um lado ela reafirma o cânone, 

e de outro ela o subverte.‖ E afirma:  

 

Em Desmundo, ocorre a confirmação do cânone, uma vez 
que a narrativa é centrada sobre as imagens canônicas do 
que seria o Brasil nos séculos XVI e XVII, concentrando 
essas imagens em uma alegoria de cidade. Mas, ao 
colocar o foco narrativo sobre a voz de uma mulher, ele 
subverte a história, dando capacidade de fala a grupos 
marginalizados do passado. Novamente, o anacronismo. 
Não se busca afirmar aqui que esses grupos 
marginalizados no discurso histórico não pudessem ser 
conscientes, em suas épocas de marginalização, sobre as 
condições materiais e espirituais que os cercavam e que 
não pudessem construir um discurso coerente sobre a sua 
própria condição. Mas essa possibilidade de consciência 
não permanece no discurso histórico, ela não possui poder 
suficiente, em sua época, para tornar-se um discurso 
válido.54 

 

O argumento do autor sobre o anacronismo da obra ao analisar a 

subversão do discurso histórico pela voz feminina e pela centralidade de 

personagens menores não se sustenta, pois, é preciso lembrar que 

estamos trabalhando com uma ficção, escrita em outro tempo que não é o 
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colonial (o tempo colonial é apenas representado na obra). Além disso, no 

tempo em que Ana Miranda escreve Desmundo, a obra pode tanto 

subverter o discurso histórico, (como fizeram, ou pretenderam muitos dos 

escritores do período) como por outro lado, pode sugerir a manifestação 

de uma crença em um novo paradigma, uma visão diferente sobre a 

história. Ora, não foi exatamente essa possibilidade de mudança que 

vimos no gênero romanesco por diversas vezes desde o romantismo? 

Como Ana Miranda pensou a colônia em suas narrativas? Há 

apenas uma imagem da colônia impressa em seus romances? Este 

primeiro capítulo tem como objetivo situar Ana Miranda na Literatura 

Nacional e entre a Literatura e a História. No capítulo II é possível 

verificar o enredo das narrativas em que a autora ficcionaliza o universo 

colonial brasileiro, nos esforçamos em observar e ―(re) contar‖ essa 

história colonial criada pela autora, buscando demonstrar a forma como 

sua narrativa caminha para algo novo. Nesse sentido, será importante 

pensarmos o lugar das personagens femininas na obra da autora de uma 

forma geral, conforme se pode ver a seguir. 

 

1.2.1 A Mulher em Cena: A Visibilidade da Condição Feminina no 

Romance 

A voz feminina é, junto à linguagem, um dos eixos centrais do 

projeto literário de Ana Miranda: ―há um projeto maior em minha mente, 

que tento executar desde Desmundo, que é dar voz feminina a uma 

multiculturalidade brasileira‖.55  

O texto na voz feminina e em primeira pessoa são características 

que, desde Desmundo, são fundamentais na estrutura da narrativa. Antes 

disso, não havia uma clareza dessa centralidade feminina na trama, esse 

deslocamento vai aparecendo aos poucos. Isso por que até a publicação 

de Desmundo as narrativas da autora ainda se apresentavam na terceira 
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pessoa e na voz masculina, mesmo que as personagens femininas 

ganhassem espaço e visibilidade a cada obra. 

Prefiro escrever na voz feminina, na primeira pessoa. 
Tenho feito isso desde ―Desmundo‖, o que é um 
contrassenso, porque a primeira pessoa não é indicada 
para o romance de passado, de fabulação, como são os 
meus. Mas é mais difícil, porque a voz literária canônica é 
quase totalmente masculina. Os mais sensíveis homens 
construíram o romance, Cervantes, Stendhal, Flaubert, e, 
só no século XX, quando o gênero já estava estabelecido, 
as mulheres deram sua voz. Trabalhar com a voz feminina 
é sempre mais pantanoso, misterioso. Além disso, o que 
há de material sobre as mulheres é menor, e cada vez 
menor quando vamos indo para trás no tempo. Por outro 
lado, o romance parece ser um gênero de alma feminina, 
com essa demora nas minúcias, esses devaneios e 
perdições...56 

Esse novo estilo se consolidou com Desmundo, mas conforme 

veremos ao longo do texto, isso foi um processo gradativo, pois a 

narrativa de Ana Miranda foi se transformando a cada romance. Em 1991, 

quando a autora publicou O Retrato do Rei, já era possível notar alguns 

indícios de uma ficção voltada para as personagens femininas e suas 

―transgressões‖. Mariana de Lancastre, a protagonista, divide espaço com 

a figura da majestade e também com os paulistas e emboabas, mas tem 

uma participação ativa e decisiva na trama. Já Maria Berco, de Boca do 

Inferno, apesar de ter certa visibilidade, assim como Anica de Melo, 

aparece como coadjuvante na trama. O crime contra o alcaide ocorreria 

com ou sem a presença dessas mulheres na história. Já Mariana de 

Lancastre participa das ações que levam à destruição do retrato do rei . 

Embora seu destino não interfira na guerra Em A Última Quimera, que 

ficcionaliza a vida do poeta Augusto dos Anjos, as mulheres aparecem no 

foco da trama. Apesar de contar a vida do poeta, é em relação a elas que 

a personalidade do escritor é representada na obra.  

Em 1996, enquanto escrevia Desmundo, Ana Miranda trabalhou 

em um projeto secundário comemorativo aos escritores que tinham 
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alguma relação com a cidade do Rio de Janeiro. Havia uma lista de 

escritores a serem homenageados; dessa lista, Ana Miranda optou por 

escrever sobre Clarice Lispector; surgia assim a novela Clarice, na qual a 

autora ficcionaliza sua relação com Clarice Lispector. Essa experiência 

contribuiu para a ―libertação‖ literária de Ana Miranda. A narrativa na voz 

feminina em Desmundo consolida uma narrativa própria da autora, um 

lugar feminino em sua obra. Ana Miranda afirma que o universo de Clarice 

e seu trato com a linguagem contribuíram para sua libertação e afirmação 

como escritora.57 

 

1.3 Imagens da Colônia - Olhares Historiográficos 

Caio Prado Júnior é considerado o pioneiro na perspectiva 

marxista sobre a história nacional. Com a obra Formação do Brasil 

Contemporâneo: Colônia, o historiador apresenta sua análise do período 

colonial e suas especificidades, inserindo-a num contexto mais amplo – o 

desenvolvimento econômico europeu. Para o historiador, o sentido da 

colonização está no interesse de classes, que fundamentou as bases de 

nossa formação. Nos anos 60 e 70, marcados pela repressão da ditadura 

e o florescimento de diversos movimentos sociais, predominaram as 

análises de tendência marxista; sobre a Colônia, vale destacar a tese de 

Fernando Novais Portugal e o Brasil na crise do antigo sistema colonial 

(1777 a 1808)58. Novais é considerado o continuador da perspectiva 

materialista de Prado Júnior. De acordo com Mendes,59 há tanto 

partidários, quanto críticos de Novais que concordam com essa ideia de 

continuidade da perspectiva de Caio Prado Jr. na concepção de 

colonização que o autor de Portugal e Brasil apresenta. Os dois 

historiadores estariam unidos na mesma matriz interpretativa da Colônia, 
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centrados na atividade exportadora e escravocrata colonial. Nesse 

sentido, Novais teria retomado Caio Prado Júnior para elaborar sua 

concepção de colonização. Desse modo, poderíamos dizer que a 

concepção sobre a Colônia que vigora nos anos 60 e 70, nasce com Caio 

Prado Júnior.  

Durante a década de 60, a perspectiva de Fernando Novais sobre 

a colonização foi dominante, priorizando aspectos econômicos da 

colonização. A imagem da Colônia estava associada à grande 

propriedade, ao sistema produtivo baseado na escravidão e à economia 

exportadora. Nessa perspectiva o escravo, é considerado apenas como 

parte integrante de um sistema econômico, uma engrenagem. Não há, 

portanto, personagens ou sujeitos com uma história específica, mas 

predomina a história da economia brasileira colonial, a história do sistema 

escravista, a história dos ciclos econômicos coloniais, o pacto colonial. A 

estrutura do sistema colonial para Novais incorporava as relações entre 

metrópole e colônia. E seria um tipo particular de relação política no qual 

um era o centro de decisão e o outo era o subordinado. A colônia daria 

suporte econômico para a metrópole fornecendo mercado consumidor, 

ocupação, e produção. Ou seja, a função da colônia era gerar riqueza 

para a metrópole. Assim a vida na metrópole seria dinamizada pelas 

atividades coloniais. Nesse sentido o pacto colonial vinha fortalecer esse 

sistema em que a colônia sustentava e ao mesmo tempo dependia da 

metrópole. 

 Alguns historiadores questionaram essa perspectiva dominante60. 

João Fragoso, por sua vez, concentrou suas análises na economia 

interna da Colônia e no modo de produção. Junto à Manolo Florentino, 
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sustentou ainda o argumento de que era o capital mercantil e não um 

sistema capitalista que caracterizava a Colônia61. 

A forma como os historiadores marxistas pensaram e trataram 

temas voltados para a colônia reflete uma perspectiva que privilegia uma 

abordagem geral da sociedade, suas análises contemplam as 

contradições entre colônia e metrópole, entre as classes sociais, entre o 

senhor e o escravo. Os estudos sobre o escravismo refletem claramente 

essas análises totalizantes voltadas a bipolaridade senhores X escravos. 

O estigma da escravidão era a base para a estratificação social.  Os 

pesquisadores da escravidão olhavam o escravo a partir de duas 

questões fundamentais: as condições do cativeiro e submissão ou a 

resistência escrava, caracterizada por revoltas, fugas e formação de 

quilombos ou até mesmo o suicídio. O marxismo teve uma importância 

significativa na nossa historiografia, essa corrente privilegiava as 

contradições de classe, para seus adeptos as questões étnicas ou do 

cotidiano, por exemplo, são consideradas secundárias.  

As perspectivas do escravo e suas concepções de mundo, 

cativeiro e liberdade ainda faziam parte de uma história a ser 

desvendada, é a partir da década de 80 que o outro lado do escravismo 

passa a ser considerado. Na década do centenário da abolição, o tema se 

apresenta a partir de outros olhares que combatem uma história da 

escravidão pautada apenas nas condições do cativeiro, e que, por outro 

lado, ilumina sujeitos capazes de agir e pensar e lutar por sua liberdade. 

Descortina-se nessa nova perspectiva um mundo escravista no qual se 

organizaram rebeliões dentro e fora das senzalas, no qual os quilombos 

não aparecem apenas como lugar de isolamento, mas como uma 

comunidade livre capaz de tecer relações comerciais e culturais com o 

mundo senhorial. Mas é preciso ter cuidado para não avaliar com pressa 

esse contexto. Se a liberdade apresentava-se como uma bandeira 
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poderosa, e mais do que isso, como uma possibilidade, havia por outro 

lado, a escravidão. Esses dois extremos faziam parte de um contexto 

social de transformação. Além disso, Sílvia Hunold Lara62 nos lembra de 

que a liberdade para o escravo poderia significar a possibilidade de 

vender seu trabalho e receber por isso, mas poderia significar também a 

possibilidade de não servir a mais ninguém. A historiografia sobre a 

escravidão inaugurada na década de 80, que se desdobrou na década 

posterior, preocupou-se também com o contexto pós- abolição e os 

caminhos tomados pela liberdade. O Estudo de Marcus Carvalho63, por 

exemplo, sobre o escravismo no Recife, apresenta o escravo como sujeito 

e sua ação dentro de relações que são sociais, étnicas e culturais. As 

lutas pela liberdade tinham motivações que extrapolavam a relação 

senhor-escravo. Ser livre significava também ser proprietário, inclusive de 

escravos, essa noção de liberdade emancipadora não era uma luta 

apenas de cativos, mas estava entranhada na cabeça de homens livres 

ricos e pobres. 

 O processo abolicionista gerou tanto oportunidades quanto 

situações de exclusão e miséria e a necessidade daqueles que não 

estavam mais sobre a tutela dos senhores de improvisar a própria 

sobrevivência64. A proposta historiográfica que se afirmou a partir da 

década de 80 combatia a abordagem totalizante. Não se tratava 

meramente do estudo da substituição de um sistema econômico pelo 

outro, do trabalho escravo pelo trabalho livre. Mas de pensar os sujeitos e 

suas práticas no interior de um processo. Essa perspectiva historiográfica 

possibilitou a problematização de paradigmas anteriores, iluminando 

assim o antigo cativo como sujeito ativo, no processo que deu origem ao 
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trabalho livre no Brasil e a classe trabalhadora brasileira.65 Outras novas 

temáticas também fizeram parte das pesquisas sobre a escravidão como 

família escrava, relações sociais entre libertos e cativos, a religião, 

transformaram o negro, antes visto como passivo e explorado em sujeito 

capaz de transformar sua realidade. 

 

1.4 A Historiografia dos anos 80 

As questões que, a partir da década de 80, passam a orientar os 

estudos sobre a colônia estão ligadas a uma série de transformações nas 

ciências sociais e na própria historiografia. A chamada crise dos 

paradigmas gerou entre os historiadores a necessidade de busca por 

novos temas e rever suas abordagens. Desclassificados do ouro, de 

Laura Mello e Souza66, foi uma das obras representativas dessa 

mudança. a autora mergulhou o universo da pobreza e dos marginais, na 

esteira da centralização do Estado moderno. Inovou ao recusar a noção 

de riqueza da sociedade mineira e mergulhou no universo dos 

desclassificados, procurando desvendar o processo de constituição da 

administração portuguesa na região. Opondo-se às análises corriqueiras 

pautadas na bipolarização senhor - escravo, a autora optou por explorar 

temática da vadiagem e assim ―descortinou uma sociedade mineira 

multifacetada e plural.‖67 Tal abordagem acabou gerando interesse por 

parte de historiadores da nova geração por objetos que estavam 

condenados ao esquecimento: o cotidiano, o abastecimento, os pobres, 

as mulheres, as crianças ou o universo social da escravidão das Minas 

Gerais. 
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A história das mentalidades suscitou novos olhares sobre a 

estrutura social, trazendo à tona indivíduos outrora insignificantes para a 

história. Os temas das mentalidades, da religiosidade e das práticas 

mágicas, assim como o a história das figuras menores, das camadas 

socialmente desclassificadas e anônimas, seus modos de sentir, seu 

trabalho e sobrevivência à margem do sistema passam a ocupar 

historiadores brasileiros. Figuram entre esses temas inéditos a 

sexualidade e a questão judaica na Colônia, por exemplo, nos quais os 

estudos de Luiz Mott e Anita Novinski são respectivamente fundamentais.  

Durante aquele decênio, foram escritos também os primeiros 

trabalhos sobre a história das mulheres, campo que se tornou bastante 

frutífero em nossa historiografia nos anos posteriores. Surgia uma nova 

historiografia que, embora tenha se configurado mais tarde e de forma 

diversa da renovação historiográfica ocorrida na Europa, permitiu uma 

nova perspectiva sobre a história do país e, consequentemente, uma 

nova imagem da Colônia.  

A trajetória de formação do campo historiográfico da história das 

mulheres significou a superação de um paradigma no qual o homem é o 

sujeito universal da história. Podemos lembrar aqui da justificativa 

histórica sobre não existir até então uma categoria que tratasse das 

mulheres na história, segundo tal justificativa a categoria homem abarca 

todos os grupos sociais, e, portanto as mulheres estariam sendo 

contempladas. Entretanto, sabe-se que nem mesmo todos os homens 

foram, até certo tempo, considerados dignos de fazer história, ou tornar -

se sujeito dela. O nono volume da Revista Brasileira de História, 

publicado em 1989, dedicou um número inteiro à categoria das mulheres. 

Ao falar da emergência desse campo historiográfico 18 anos depois, no 

mesmo periódico Raquel Soihet e Joana Maria Pedro,68 fazem um 
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balanço das mudanças e avanços ocorridos desde o início da década de 

80 e tentam refletir sobre a historicidade de suas categorias de análise. 

As autoras retomam algumas condições de produção e pesquisas 

pioneiras e importantes para que esse campo se desenvolvesse. Maria 

Odila Leite Silva Dias foi lembrada por se clássico estudo sobre cotidiano 

e poder69, Eni de Mesquita Samara, com sua pesquisa sobre poder e 

família70, Margareth Rago, com seu Do cabaré ao lar71, Rachel Soihet com 

seu estudo sobre as mulheres pobres e a ordem urbana.72 Essas entre 

diversas outras pesquisas privilegiaram a categoria ―mulher / mulheres‖ 

ou ainda uma mais recente – a categoria gênero (que florescia entre nós 

após a tradução do de texto Joan Scott: ―Gênero: uma categoria útil de 

análise histórica.‖) em sua análise. Grupos de trabalho sobre o tema 

espalharam-se por todo o país. Pioneiras como Maria Odila Leite, 

inspiraram a formação de outras historiadoras das mulheres.  O 

desenvolvimento da história das mentalidades e da história cultural  e sua 

abertura para trocas com outras áreas como a Antropologia e a Literatura  

possibilitaram avanços nas temáticas femininas. Dessa forma, segundo 

Soihet & Pedro, a interdisciplinaridade teve grande importância para a 

emergência dos estudos sobre as mulheres.  

O que se nota claramente nos estudos apresentados é que se 

trata de identificar formas de resistência feminina e, por meio delas, 

lançar luzes sobre um certo ativismo histórico das mulheres que as 

constitui como protagonistas da história. Na década de 80, o feminismo 

figurou entre os mais ativos movimentos populares brasileiros; os novos 

movimentos nacionais (mulheres, negros, indígenas, homossexuais, 

pequenos agricultores, sem-terra, deficientes físicos, ecologistas) 
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contaram com a participação de artistas que reivindicavam mudanças a 

partir do contexto da luta pela redemocratização nacional. A década de 

80 foi palco da organização de diversos grupos femininos influenciados 

pelo pensamento feminista. Esses grupos concentraram-se em torno de 

ações específicas que resultaram em direitos para as mulheres. O 

movimento feminista atingiu tanto o espaço público quanto o privado. As 

ideias circulavam nos teatros, nos jornais, nos clubes de mães, 

universidades e centros de pesquisa, gerando tensões e consequentes 

mudanças. Na historiografia isso se reflete pela afirmação da história 

das mulheres. Nesse sentido, a partir do diálogo com o movimento que 

já havia florescido pelo menos 20 anos antes na Europa e Estados 

Unidos, a história das mulheres no Brasil pode reivindicar algo bem 

maior que a ruptura da máxima do homem como sujeito universal, ou o 

reconhecimento do antagonismo homem x mulher. Para, além disso, 

esse processo gerou a fragmentação da ideia universal de mulher, 

dando lugar a múltiplas percepções de identidade feminina. 

Vamos destacar adiante alguns estudos sobre as mulheres no 

período colonial e refletir sobre sua importância no processo de 

afirmação da História das Mulheres. 

Após a mudança historiográfica dos anos 80, os assuntos do 

cotidiano e das figuras menores da história ganharam espaço. Nesse 

contexto, a mulher assume seu estatuto de sujeito histórico e ganha 

visibilidade entre os pesquisadores. Desse processo há um 

desdobramento importante que se deve levar em conta: a confluência 

temática entre a história e a literatura. Isso porque, desde os tempos 

coloniais, a mulher é idealizada no universo literário nacional. No início do 

século XX, um estudo empreendido por Mário de Andrade sugere uma 

funcionalidade sublimadora do processo lírico na colonização, no qual a 

mulher tem papel crucial; o escritor observou que, naquele período, a 

―dona ausente‖ era o mote para composição de versos entre marinheiros 

e colonos em peregrinação pelo mundo. 
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Maria Odila Leite Silva observou a presença do mito da ―dona 

ausente‖ nos textos e documentos do período colonial: 

Nas várias e sucessivas conjunturas de povoamento, foi 
ganhando historicidade o mito da dona ausente, 
entranhado nos cronistas e nos documentos oficiais, 
através de referências que se coloriam de tonalidades 
racistas, com maior ou menor violência, conforme a 
intensidade do processo de mestiçagem. Já era implícito 
nos textos de jesuítas e de paulistas, que conviviam com a 
―indiada da terra‖, mas tomou sem dúvida coloração mais 
nítida entre os contemporâneos da sociedade da 
mineração.73 

A autora analisa a distância do lugar idealizado para a mulher no 

interior do sistema social e o lugar muitas vezes ocupado por mulheres 

que sobreviveram às margens da sociedade em um cotidiano de 

transgressões e desordens desde os primórdios da Colônia. Não lhe 

sendo possível permanecer casta por sua condição social desclassificada, 

e tendo que buscar a sobrevivência de seu próprio trabalho, ou do próprio 

corpo, a mulher que a autora nos apresenta é chefe de família, mãe 

solteira, trabalhadora e, muitas vezes, é aí, e somente aí, que reside sua 

fé. Mas o contexto que se configurou na Colônia, segundo a autora, tem 

menos a ver com uma condição universal feminina do que com as tensões 

específicas das relações de poder de uma determinada sociedade e 

época. Os estereótipos e valores ideológicos relativos à mulher e seu 

papel na sociedade colonial luso-brasileira configuraram uma parte 

importante da política da Coroa portuguesa nas frentes de povoamento 

das novas terras. ―No Brasil colonial, avultou-se entre os valores gerados 

pelo sistema escravista de dominação, a valorização da mulher branca 

como fulcro inicial do projeto de colonização.‖74  

Diante desse contexto, muitas senhoras eram denunciadas por 

violar a pureza dos costumes permitindo-se falar a língua dos naturais ou 

por gestos que evocavam costumes judaicos. O contexto social que 
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misturava diversas culturas e a falta efetiva de mulheres brancas e cristãs 

levava à improvisação do status de liderança social:  

Eram tempos heroicos de se forjar senhoras, mesmo que 
fossem em Portugal de ínfima origem, pois na Colônia 
havia mister de mulheres brancas, que fizeram o papel de 
grandes damas, como Brites Coelho. Senhoras boas 
cristãs, rezadeiras e virtuosas.75 

Os portugueses tentavam atacar a desordem para preservar seus 

privilégios na administração da Colônia. De acordo com Dias, integrar a 

mulher na história da sociedade brasileira pressupõe estudos de 

diferentes conjunturas regionais sem perder de vista os valores 

ideológicos que as identificavam com o projeto colonizador além de 

captar suas conjunturas quotidianas e sua atuação social constantemente 

improvisadora.  

Algo que é fundamental na historiografia que emerge entre nós 

nos anos 80 é a mulher que se torna sujeito da história e deixa de ocupar 

exclusivamente papeis domésticos. Conforme é possível observam a 

partir dos estudos citados anteriormente as meretrizes, as vendedeiras de 

rua, as mulheres públicas passam a ser observadas, em contextos que 

ultrapassam as paredes do lar.  A condição histórica feminina se 

transforma. É a partir da reconstrução dos papeis sociais femininos que 

Maria Odila Leite Silva Dias busca lutar contra o plano dos mitos, das 

normas e dos estereótipos.  

No início dos anos 90, Luiz Mott publicou uma pesquisa sobre 

Rosa Egipcíaca, a africana escravizada no Brasil no século XVIII, com 

detalhes documentais dessa que é uma personagem histórica tão 

peculiar. É a primeira afro-brasileira a escrever um livro, do qual restaram 

alguns fragmentos manuscritos. Rosa viveu no Rio de Janeiro e também 

em Minas Gerias, como escrava e prostituta; nesse contexto, Rosa passa 

a ter visões místicas e possessões, o que a leva a abandonar a 

prostituição e tornar-se beata; mais tarde, seria enviada ao Santo Ofício 

                                                
 

75
 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São no século XIX. São Paulo: 

Brasiliense, 1984. p. 72. 



45 

da Inquisição, em Lisboa. Poderíamos afirmar, com certo exagero, que a 

escrava é uma espécie de Menocchio76 à brasileira, uma figura improvável 

no universo da historiografia tradicional. Numa trajetória bastante 

peculiar, chegou a fundar um recolhimento no Rio de Janeiro. O fato de 

escrever sobre suas visões pode ter contribuído para sua redescoberta.  

Mas, o que importa aqui destacar é o interesse por novos personagens e 

problemáticas em nossa historiografia.  Foi acusada pelo Santo Ofício por 

heresia e falsa santidade.  Rosa Egipcíaca tornou-se objeto, tanto de 

diversas pesquisas acadêmicas, como da ficção contemporânea.77 

Podemos destacar como emblemático na história das mulheres na 

colônia o estudo de Mary Del Priori78, no qual a autora mergulha no 

universo colonial e encontra-se com histórias de ―histórias de santas, de 

mães, de sereias e putas, de pandoras e curandeiras‖79 A mulher ideal que 

se traduzia na figura da dona ausente e que, na colônia, se transformou em 

―santa mãezinha‖, em função de um violento processo normativo nos é 

apresentada em outra perspectiva. É à luz do múltiplo caráter colonial 

influenciado por diversas culturas, marcado pelo escravismo e, sobretudo 

pelas normas da metrópole que a condição feminina é discutida.  

Leila Algranti80 desenvolveu sua pesquisa sobre as mulheres na 

colônia a partir de um estudo sobre os recolhimentos. De acordo com a 

autora, no ambiente dos recolhimentos, distantes do convívio familiar e 

amparadas pelo isolamento da reclusão as mulheres faziam desses 

espaços lugares de independência e sociabilidades jamais imaginadas para 

elas no meio social. Em muitos recolhimentos a administração era 
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comandada por mulheres eleitas pelas próprias reclusas. Outros fatores 

como instabilidade financeira e superlotação acabavam por gerar 

indisciplina e certa independência. Essa característica por vezes gerava a 

procura dessas instituições por mulheres que queriam fugir da dominação 

masculina.  

A emergência desse campo de estudo pode, sem dúvida, 

descontruir diversos mitos sobre as mulheres em diferentes períodos da 

nossa história. Possibilitando a compreensão do lugar da mulher como 

sujeito na história, permitindo que ela assumisse seus diferentes papéis 

tanto no espaço público, como no privado. 
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2 

A FICÇÃO DE ANA MIRANDA: ESTILO, ESCRITA E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

2.1 Boca Do Inferno 

Boca do Inferno foi o primeiro romance histórico de Ana Miranda, 

cuja trama se passa na Bahia no século XVII. No primeiro capítulo, ―A 

Cidade‖, a autora apresenta a cidade da Bahia, seus habitantes e seus 

costumes, dando um panorama do cotidiano do lugar. ―Numa suave 

região cortada por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, 

florestas de árvores frondosas, a cidade parecia ser a imagem do 

Paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoar 

o inferno.‖81 Essa descrição da cidade anuncia o contexto turbulento, 

corrupto e ambíguo que configurava a Colônia. Um caldeirão de 

interesses, culturas, vivências e aparências. ―Não havia grandes 

assaltantes na Bahia, diziam, mas quase todos furtavam um pouquinho‖. 82 

Becos e vielas tortuosas cobertas de lixo em contraste com a natureza 

exuberante;83 para o leitor, é como se o retrato da cidade se configurasse 

numa metáfora de seus habitantes. No texto, é Gregório de Mattos quem 

observa a cidade para assim descrevê-la: 

Ah, aquela desgraçada cidade, notável desventura de um 
povo néscio e sandeu. (...) Sofria ao ver os maus modos 
de obrar da governança, porém reconhecia que não 
apenas aos governantes, mas a toda a cidade o demo se 
expunha. Não era difícil assinalar os vícios em que alguns 
moradores se depravavam. Pegou sua pena e começou a 
anotar. O fidalgo do solar ao lado tinha vergonha de pedir 
dinheiro emprestado e preferia furtar para manter a 
aparência honrada. (...) um mercador avarento, tirava 
duzentos por cento no que comprava e no que vendia. 
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Morrera num assalto e deixara uma viúva. Porém, apesar 
dos grandes lucros, o mercador dissipara todo seu 
dinheiro com mulheres de alcouce e deixara a viúva sem 
um vintém e com a casa empenhada. A mulher recebia a 
fradalhada que ali ia para manter a honra da casa. E ela 
gemia, gritava e ardia em brasa. Ele mesmo o poeta 
esperava sua vez de aproximar-se da viúva, apesar de não 
ter grande gratidão pela branca e seus doces objetos. Mas 
uma mulher era sempre uma mulher. Um dos padres que 
visitava a viúva era o abade do convento. Dele se dizia 
que roubava as rendas da instituição para acudir ao 
sustento das prostitutas; para manter sua honra, livrava-se 
das suspeitas subornando com as rendas roubadas.84  

 

O segundo capítulo, ―O Crime‖, é dedicado ao episódio do 

assassinato do alcaide-mor Francisco Teles de Menezes, que pertencia à 

facção política do governador Antônio de Souza Menezes, também 

conhecido como ―braço de prata‖. Pela manhã, como de costume, ao sair 

da casa da prostituta Cipriana, Teles de Menezes se viu encurralado por 

oito homens encapuzados, que após se livrarem de sua escolta cercaram 

a liteira do alcaide; um deles era Antônio de Brito, a quem Teles de 

Menezes há pouco tempo tentara matar. Teles atirou contra Antônio de 

Brito acertando-lhe o ombro; um dos conspiradores decepou-lhe a mão 

direita com um golpe de alfanje. Ele tentou reagir, mas antes que 

pudesse, teve a garganta cortada. Antônio de Brito foi quem deferiu o 

golpe. Os conspiradores fugiram levando a mão decepada do alcaide 

enquanto ele ainda agonizava. 

Logo que o governador foi comunicado sobre o atentado, pediu 

detalhes sobre o crime, mas só sabiam dizer que Antônio de Brito estava 

entre os conspiradores. Sabia-se também que todos estavam refugiados 

no colégio dos jesuítas.  O governador pensou logo que a conspiração 

havia sido arquitetada por seus inimigos políticos - os Vieira Ravasco – 

liderada pelo secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco, irmão do 

Padre Antônio Vieira e amigo de Gregório de Mattos. Estavam envolvidos 

no crime também o filho de Bernardo Ravasco, Gonçalo, que já estava 
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refugiado no colégio por conta de uma ordem de degredo, e Moura Rolim, 

primo de Gregório de Mattos.  

Esse é o capítulo mais extenso do livro e conforme vai se 

especulando sobre o crime, outras personagens vão aparecendo. 

Bernardo Ravasco tinha também uma filha, a jovem Bernardina Ravasco, 

que ficara viúva muito cedo e tinha saúde frágil. Maria Berco era sua 

dama de companhia. A criada era uma mulher simples e pobre, casada 

com um homem velho, cego e avarento. João Berco a havia tirado da 

Misericórdia e, apesar da brutalidade do esposo, a jovem sentia-se grata 

por ter sido escolhida entre as órfãs. ―Foste abandonada pelo teu pai. Eu 

te comprei no orfanato. Em troca de milho e de refugo. Eras magra como 

uma ratazana faminta. Aqui pelo menos tens a mim que te dou abrigo. (...) 

Pelo menos aqui não sofres tormentos‖.85 Seu marido era um homem 

frágil que aspirava cuidados. Maria trabalhava, esperando o dia em que 

ele morresse e assim sobrasse a ela alguns tostões para comprar um 

lugar na frota para Lisboa.  

O governador iniciou uma perseguição aos conspiradores. Não 

descansaria até prendê-los, pois a falta do alcaide desestruturava seu 

governo e ameaçava a sustentação política e econômica que Teles de 

Menezes e os desembargadores Palma e Gois exerciam na Colônia. Os 

conspiradores liderados por Bernardo Ravasco trataram de se precaver e 

proteger suas famílias. Bernardo Ravasco encarregou-se de dar fim à 

mais nítida prova do crime, a mão decepada da vítima.  

A criada dos Ravasco, Maria Berco, recebeu a missão de ocultar a 

prova do crime. ―Dá um fim nisto. Mas não sejas curiosa como uma coruja 

ou um gato. Apenas joga isto, esta noite, num lugar onde ninguém jamais 

possa encontrar. Depois vai ter comigo na Igreja do colégio para dar 

notícia do sucesso.‖86 Enquanto a polícia fazia  ronda procurando os 

conspiradores, Maria Berco caminhava pelas ruas escuras buscando um 
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lugar seguro para livrar-se da trouxa. Mas a curiosidade a perseguia. Ao 

ver do que se tratava, sentiu-se ainda mais insegura. Jogou a mão do 

alcaide no lixo. Em seguida, arrependeu-se; pegou-a de volta e 

perambulou por mais algum tempo até chegar à praia; estava decidida a 

jogar o pacote na água; pagou um barqueiro por uma volta. O marinheiro 

a observava e logo pensou no conteúdo do pacote que a moça segurava 

contra o peito. Seria um feto? Era comum carregar moças pra que 

abandonassem fetos e crianças mortas no mar. Logo descartou a 

possibilidade, pois Maria não aparentava ser aborteira; mas a maneira 

como agia sugeria algo errado. Tomou o pacote das mãos da jovem. 

Examinou a mão fétida e se surpreendeu com o belo anel e seu dedo; 

retirou o anel de esmeralda que se encontrava no dedo anular e jogou a 

mão na água. Maria insistiu para que ele jogasse a joia no mar; voltaram 

para a praia e ao chegar perto da margem avistaram-se alguns soldados. 

Preocupado com a abordagem, o marujo entregou o anel para Maria. 

Mandou que o escondesse, ameaçando-a para que ela não fugisse. Os 

soldados os interpelaram com tom ameaçador; prenderam Maria e o 

marujo. A jovem passou a noite na cadeia. Pela manhã, um oficial veio a 

seu encontro; deu-lhe alguns conselhos; acreditava que se tratava de 

uma prostituta; mandou-a embora. Maria lembrou-se do encontro com 

Bernardo Ravasco e correu para encontrar seu senhor. Quando chegou à 

igreja, foi informada de que o secretário havia partido. A jovem logo 

pensou no anel que carregava consigo: o que fazer com ele? Ajoelhou-se 

e rezou; saiu da igreja e vagou pelas ruas durante um tempo; pensou no 

marido, na corte, nos nobres e ao olhar para seus pés sujos de lama 

pensou na pobreza. Depois de muito vagar e pensar parou na casa do 

joalheiro; hesitou por alguns instantes e depois entrou; muitos ali 

penhoravam joias, relógios, panos de damasco. Maria logo foi atendida. O 

homem perguntou-lhe: vender ou penhorar? Maria disse: ―penhorar‖. 

Analisou a pedra e ofereceu um preço irrisório; Maria aceitou sem 

reclamar. Após receber o dinheiro, saiu dali apressada, sem conferir o 

valor. Entrou numa taberna, pediu um pastel; o taberneiro ofereceu-lhe 

outros produtos. Maria acabou comprando meias de seda, sapatos, 

roupas, um chapéu para o marido, tabaco e outras ninharias. Ao chegar 
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em casa com tantas mercadorias e a ainda uma quantia em dinheiro 

muito além do que se pagaria a uma criada, o homem perguntou: 

―Roubaste? Tens um amante?‖ A jovem irritada respondeu que nunca 

seria meretriz; pensou em contar-lhe a história do anel, mas sentiu 

vergonha, decidiu não revelar nada. Era questão de tempo e todos 

esqueceriam a morte do alcaide. Então, resgataria o anel e o devolveria a 

Bernardo Ravasco, pensou. João Berco continuou esbravejando enquanto 

Maria recolhia as moedas que o marido acabara de contar.  

O tempo passava e o assassinato do alcaide ia sendo 

desvendado. O vereador Luís Bonicho e o mestre de esgrima Donato 

Serotino (também aliados ao grupo que atacou o alcaide) planejaram um 

ataque ao governador Antônio de Souza durante sua aula de esgrima; o 

mestre executou o plano, atacou o governador, mas apenas teve tempo 

de feri-lo até a chegada dos guardas. Donato conseguiu escapar.  

Enquanto isso, Gregório de Mattos também procurava refugiar-se, 

seria perseguido por sua ligação com os conspiradores. Arrumou algumas 

roupas e livros em um saco e saiu de casa; vagou pela cidade por algum 

tempo até chegar ao dique onde soldados conversavam e abraçavam-se 

com barregãs enquanto lavadeiras trabalhavam agachadas à beira da 

água. Esperou que os soldados se dispersassem; sentou-se à beira do 

dique, jogou pedras na água e com um graveto escreveu na areia: 

―...pretas carregadas com roupa, de que formam as barrelas. Não serão 

as mais belas, mas hão de ser por força as mais lavadas. Eu namorado 

desta e aqueloutra, de um a lavar me rende o torcer doutra‖87. O poeta 

lembrou-se de Anica de Melo, uma prostituta com quem teve um caso. 

Conheceram-se logo após sua volta de Portugal. ―Era uma rapariga linda, 

mesmo. Sabia até escrever seu nome. Pena ser de alcouce. E branca.‖88 

Gregório foi ao encontro de Anica de Melo. Na cama, os dois conversam 

sobre a vida do poeta. Rememorações da personagem misturam trechos 

de informações reais à ficção: 
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―Como conheceste os Ravasco?‖, perguntou Anica de 
Melo. ―Eu sempre ouvi falar sobre eles, minha família os 
conhecia. Um pequeno folheto publicado com sermões de 
Antônio Vieira, muitos anos atrás, em castelhano, chegou 
às minhas mãos. Eu era um menino sonhador e enchi-me 
de paixão pelas palavras do jesuíta.‖  
(...) Mas logo o menino ficou sabendo que aquela 
publicação em castelhano fora feita a revelia de Padre 
Vieira e continha ―tantas imperfeições quanto asneiras‖ 
execradas por ele.  
Gregório de Mattos estudara com os Jesuítas no Brasil. 
Recebera instrução humanística e fora aprovado com 
louvor. (...) Já tinha mesmo cometido seus primeiros 
versos nas sabatinas, para horror e pasmo de seu pai.  
―Como era teu pai?‖, perguntou Anica de Melo. ―Magro, 
costas recurvadas, olhos tristes.‖  
(...) ―O velho tinha uma luneta, ficava olhando as estrelas . 
De dia, quando ele estava no trabalho, eu a usava pra ver 
as mulheres passando na rua ou às janelas‖, disse 
acariciando as pernas de Anica de Melo. 
Ao entrar para o colégio dos Jesuítas, Gregório de Mattos 
já se interessava pelas mulheres. Desde menino gostava 
de olhar nos livros imagens femininas: santas, rainhas 
desenhadas com benevolência e que sempre pareciam 
mais belas do que deviam ser, altivas condessas e até 
mesmo bruxas condenadas ao Santo Ofício. Na rua o 
menino ficava extasiado com as mulheres de carne e osso, 
com seus rostos e suas formas, alvas como jasmins, 
vermelhas, azeitonadas, ou escuras como a lascívia. As 
meninas eram lindas, as índias nuas pareciam-lhe deusas 
pagãs, as escravas lhe sugeriam estátuas de ferro pronto 
a incandescer. Sua irmã, um demoniozinho falante tinha 
um mistério que Gregório de Matos observava quase com 
fervor religioso. Sentia-se atraído por todas as mulheres. 
Encantava-se com qualquer gesto, qualquer rufar de saia, 
detalhes mínimos. Mesmo as feias tinham para ele um 
encanto qualquer: uma orelha bem-feita, um par de 
tornozelos sólidos, unhas saudáveis, cabelos abundantes, 
uma boa estrutura óssea, batatas das pernas grossas, 
nádegas redondas e fartas, um ar sonhador, timidez, brilho 
de inteligência ou um nariz que lembrasse uma jovem da 
dinastia lágida. Como ele gostava de dizer: ―são feias, mas 
são mulheres.‖ ―Ah, tu és um demônio‖, disse Anica de 
Melo. ―Não, não, somos bastante diferentes. Demônios 
sois vós mulheres.‖ Disse que lera nos livros serem as 
mulheres diabos disfarçados, circes encantadoras, 
tentações infernais, peçonhentas no coração e na boca, 
copuladoras vorazes; que possuir a parte traseira de uma 
mulher era o mesmo que fazer pacto com o diabo; as que 
tinham um rosto de anjo e maior donaire eram as mais 
perigosas. O corpo de uma mulher despertava-lhe 
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sentimentos penosos e demorados, algo como uma queda, 
um desar, uma febre maligna, um delírio destruidor.89 

―Mas nos livros não havia só mulheres‖, lembrou o poeta. Gregório 

falou sobre sua formação, sobre a moral jesuíta e o estudo orientado pela 

Companhia que lhe permitiram tornar-se um homem letrado. Gregório 

ainda era um menino. Naquele tempo, os jesuítas instalavam-se em toda 

a Colônia, fortificada em igreja e missões, conquistavam territórios, 

criavam hospitais e seminários. Na Bahia, não era diferente e Gregório de 

Mattos almejava ser um deles, não pelo poder, mas pelo conhecimento 

que dominavam. 

Quando via um padre jesuíta na rua era como se estivesse 
vendo um livro andando. Além disso, naquele tempo 
Gregório de Mattos acreditava-se dono de uma grande 
vocação religiosa. Mas sua passagem pela vida 
eclesiástica seria dolorosa e breve. Após algum tempo 
concluíra que o saber dos jesuítas era insosso e atrelado a 
ideias religiosas e políticas. Depois que dominou a 
retórica, cansou-se dela e passou a procurar algo 
diferente. Foi nesse período que partiu para Portugal.90  

Numa breve descrição da viagem de Gregório para a Europa e do 

período em que viveu na corte, e ingressou na Universidade de Coimbra 

onde teve contato com as trovas burlescas, se mantém a estrutura de 

diálogos entre o poeta e Anica e trechos narrados. Os trechos narrados 

recuperam sua trajetória e dão fluidez ao diálogo dos personagens.  

―Tens um bando delas correndo atrás de ti, todos os tipos de 

mulheres. Não pensas em casar?‖ (...) Sou viúvo. Aqui não encontrei 

nenhuma que me sirva. A única não me quis.‖91 Anica de Melo desejava 
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que ele não fizesse distinção entre as mulheres para fornicar e as 

mulheres para casar.  

Enquanto isso, Maria Berco preparava a viagem de sua ama para 

o engenho onde ficaria escondida. O companheiro de viagem seria o 

poeta Gregório de Mattos. ―Sei bem que é desembargador, vai tomar 

ordens sacras, mas tem uma fama... (...) loquaz sedutor, um letrado que 

agora está ajoelhado diante da Virgem Maria e em seguida afundado no 

colo das meretrizes.‖92 O poeta foi ao encontro de dona Bernardina, 

conforme havia combinado com Bernardo Ravasco; ele a levaria em 

segurança para o engenho. Ao atender a porta, Maria Berco sentiu o 

coração acelerado, mas logo tratou de anunciá-lo à sua senhora. Ao 

saber que o pai havia sido capturado, a dama logo se recusou a partir; 

Gregório tentou acalmá-la, pois Padre Vieira logo tomaria providências; 

disse também que Gonçalo Ravasco partiria para relatar ao príncipe os 

desmandos do governo na Colônia. Depois declamou poesias. Maria 

Berco sentia-se atraída pelo poeta. 

Ao anoitecer daquele dia, Gonçalo Ravasco e Donato Serotino (o 

mestre de esgrima), que estavam refugiados no colégio dos jesuítas, 

saíram disfarçados de padres e encapuzados e foram ao encontro de 

Gregório de Matos, que se escondera na casa da prostituta Anica de 

Melo. Gregório contou a Gonçalo que Bernardina recusara-se a ir para o 

engenho; ele lamentou e contou ao poeta sobre o ataque frustrado de 

Donato ao governador.  Além disso, o governador havia se apoderado dos 

escritos de Bernardo Ravasco. ―Mas o que há de mal nisso? Escritos vão 

e vêm. São feitos para o vento e para o fogo‖, disse Gregório de Mattos.93 

Gonçalo explicou que o pai ficaria muito triste em perder os escritos, pois 

pretendia publicá-los em Portugal ou Holanda. Depois de recuperar os 
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escritos do pai, Gonçalo partiria para o reino e iria tentar intervir 

pessoalmente junto ao príncipe para livrar o pai da cadeia. O poeta 

conseguiu credenciais para que Gonçalo se infiltrasse na reunião de 

desembargadores no paço, para a qual foram convidados os ministros do 

Tribunal e da Relação Eclesiástica. Gonçalo iria disfarçado na comitiva 

Eclesiástica.  

Enquanto isso, o governador Antônio de Souza, acabara de ouvir 

as sátiras de Gregório, que o desembargador Mata havia capturado, dizia: 

―As sátiras são inteligentes. Se não fossem contra mim até mesmo teriam 

me divertido. Muito me serviria se ele voltasse sua mordacidade contra as 

pessoas certas‖.94 O governador alimentava seu ódio contra os Ravasco e 

seus aliados, mas principalmente contra Padre Vieira. O governador 

contou ao arcebispo que frequentemente sonhava com Vieira. Ele odiava 

o jesuíta e planejava invadir o colégio. Gregório de Mattos sabia que, se o 

arcebispo apoiasse a invasão sua situação se complicaria, e ele seria 

afastado da Sé. ―Pouco me importa ficar na Sé. Aquele lugar é um 

presépio de bestas, se não for uma estrebaria (...) Tinha os mesmos 

sentimentos para escrever sobre a mulata, o amor, o muleiro, o papagaio, 

o governador, el Rei ou Deus‖.95  O governador invadiu o colégio à 

procura dos envolvidos no crime contra o alcaide. Capturaram Antônio de 

Brito, João de Couros, Francisco Dias do Amaral, Barros de França, 

Antônio Rolin, alguns jesuítas e estudantes. Gonçalo Ravasco escapou, 

pois no momento da invasão, ele e Gregório de Mattos estavam na casa 

da barregã Anica de Melo planejando sua entrada no palácio para 

recuperar os escritos de Bernardo Ravasco.  

Na hora da reunião dos desembargadores, Gonçalo compareceu 

com hábito de padre e capuz encobrindo o rosto; estava na comitiva do 

arcebispo. Observava os desembargadores; aproximou-se de um grupo; 

conversavam sobre a morte do alcaide, sobre os salários dos 

magistrados, decisões chegadas da Coroa e outros assuntos do mesmo 
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teor. Ele precisava agir rápido ou seria reconhecido e preso. Tratou de 

encontrar o cofre onde estavam alguns documentos, entre eles, as cartas 

do governador dirigidas às autoridades da Coroa, relatando o crime 

contra o alcaide e acusando Padre Vieira de ser o mandante. Além de 

outros documentos de teor político, Gonçalo foi surpreendido ao ver, entre 

a papelada, escritos de sátiras de Gregório de Mattos sobre o Braço de 

Prata. No fundo do cofre, junto a documentos pessoais do governador, 

encontrou os escritos de Bernardo Ravasco; contente, o jovem guardou-

os dentro da camisa e tratou de sair dali, seguindo o plano que havia 

traçado junto ao poeta.  

O poeta iria para encontrar Gonçalo e juntos iriam falar com o 

arcebispo sobre a invasão do colégio; queria certificar-se de que a notícia 

da invasão chegasse corretamente às autoridades religiosas da Europa. 

Disse à Anica de Melo que precisavam informar não só sobre o 

governador, mas também sobre a situação da Colônia: ―E o que vais falar 

sobre a Colônia? Que de dois efes se compõe essa cidade, a meu ver: 

um furtar e o outro foder‖.96 

Gonçalo Ravasco contou ao poeta que o governador guardava 

suas sátiras no cofre. ―Verdade? Se as leu estou em perigo‖ .97 Os dois 

continuaram ali conversando e bebendo, enquanto o poeta declamava 

versos. Viram Maria Berco passar carregando o marido cego; o poeta 

lamentou a condição e o destino da moça. Gonçalo e o poeta caminharam 

demoradamente até o palácio do arcebispo, enquanto falavam de Maria 

Berco e das mulheres: 

―Se me deixassem uma noite, uma noite só, apenas 
umazinha com essa potranca envernizada, eu dava um 
jeito nela‖, disse Gregório de Mattos. ―As mulheres devem 
cumprir sua parte.‖ ―Fornicar, fornicar, dia e noite fornicar.‖ 
―Nada disso. Que sejam todas alegres e recatadas. Não se 
deve permitir que a mulher se torne uma igual. Devem ser 
conservadas sempre a uma discreta distancia, tratadas 
com severidade, alimentadas com um regime escasso de 
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carícias temperado com ameaças, de acordo com o 
manual de Tiraqueau‖. ―Sou um escravo das mulheres, 
sufoco-me de vê-las passar‖. ―Mas só lhes permites a 
volúpia‖ ―E o que mais elas querem? E não é bem o que 
dizes, tenho meus amores líricos. Ah! Coração louco, 
suspirai, dai vento ao vento! Não vedes que o suspiro 
diminui o sentimento?‖98 

Gregório gostava de conversar com seu amigo, porque Gonçalo 

sabia contestar suas observações, levando o assunto para temas mais 

leves, ou para a política, ou para a poesia; no entanto, não se recusava a 

levar adiante uma conversa depravada. Gonçalo não é corrompido pela 

hipocrisia inaciana, pensava Gregório. Enquanto caminhavam, 

Gregório falou mal de Antônio Vieira, dissertou sobre os 
perigos da sífilis, que ele mesmo corria, falou da maravilha 
de Gomorra, da impertinência da menstruação (contou que 
havia épocas em que não podia fornicar, pois todas as 
mulheres estavam menstruadas ao mesmo tempo numa 
conspiração universal contra os homens), da devassidão 
dos padres; falou de um frei que apelidara de Foderibus 
Mulieribus, dos meirinhos mesquinhos, de um capitão 
toleirão. Nada escapou, como sempre, à sua verve. E em 
meio a essas variedades sustentava o assunto sempre de 
maneira cáustica e atraente. Não era atoa que tantos 
homens e mulheres fossem seus inimigos.99 

O arcebispo João da Madre de Deus recebeu o poeta e o jovem 

Gonçalo Ravasco. "Creio que o ilustríssimo não ignora o vendaval que 

arrasa a cidade‖, disse o poeta.100 O arcebispo afirmou que sabia das 

disputas entre as facções Menezes e Ravasco. O arcebispo perguntou 

então, como havia começado a desavença entre as duas facções. 

―O alcaide Francisco Teles de Menezes, após comprar o 
cargo, passou a prevaricar e a atacar com sua língua 
viperina importantes cidadãos que estranhavam seus 
excessos, inclusive os Ravasco. Quando Chegou Antônio 
de Souza para governar, no ano passado, sentindo-se 
protegido o alcaide, iniciou uma campanha de vingança 
contra seus opositores. Todos os que tinham ligações com 
esses homens ficaram ameaçados pelos Menezes. Os 
perseguidores foram obrigados a se homiziar, muitos no 
colégio dos jesuítas. Na véspera de Natal, padre Vieira 
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visitou o governador numa tentativa de reconciliação. 
Antônio de Souza expulsou-o com palavras ofensivas. A 
briga prosseguiu pelas ruas. Um jovem sobrinho do 
alcaide Francisco Teles de Menezes emboscou os irmãos 
Antônio e André de Brito pelas bandas do Carmo, na 
descida do Pelourinho. De uma casa, o moço e alguns 
companheiros atiraram de bacamarte contra os irmãos 
Brito, quase matando Antônio. Uns covardes. O provedor 
André de Brito, vendo o irmão caído no chão, sozinho 
entrou no valhacouto e pôs em fuga os agressores, que 
escaparam saltando a cerca do colégio dos padres. O 
resto o ilustríssimo já sabe.‖101 

Os homens lamentaram a situação da Bahia e da Colônia, mas o 

arcebispo asseverou que os Ravasco poderiam se defender, pois eram 

muito influentes. João da Madre de Deus lembrou também a influência de 

Padre Vieira em Portugal. O poeta rebateu falando da inescrupulência dos 

desembargadores Palma e Gois e da corrupção no governo com compra 

de cargos e apadrinhamentos, além da perseguição e tirania contra seus 

opositores. O arcebispo afirmou que havia dito publicamente ao 

governador que não concordava com a invasão ao colégio e lembrou o 

poeta que pouco podia fazer, pois estava a serviço da Igreja e não do 

governo. O poeta contou-lhe sobre as acusações contra o Padre Viera 

deixando o arcebispo preocupado. O poeta queria que o arcebispo 

enviasse uma ordem ao governador para que se retirasse o cerco do 

colégio e se libertasse todos que haviam sido presos durante a invasão. 

O arcebispo disse que iria pensar antes de tomar qualquer decisão, o que 

fez com que o poeta insistisse. João da Madre de Deus dispensou os 

visitantes e afirmou que não viera para a Colônia para pelejar, já havia 

conversado com outros desembargadores e nem todos pensavam como 

Gregório. O poeta saiu dali irritado e esbravejando contra o arcebispo e 

os padres que o acompanhavam. 

No capítulo intitulado ―A vingança‖, Antônio de Brito é torturado e 

acaba entregando os envolvidos. Entre eles, Bernardo Ravasco. O 

governador planejava prender alguém da família Ravasco para forçar a 

captura de Gonçalo. Antônio de Souza, que buscava a todo custo 
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proceder à devassa contra os Ravasco, mandou perseguir e interrogar 

todos os que tinham ligação com a família.  

O governador mandou chamar Bernardina Ravasco, com o intuito 

de usá-la para chegar a Gonçalo. Bernardo já estava preso; Maria Berco 

temia ser presa por ter penhorado o anel do alcaide, pois o joalheiro havia 

sido preso com a joia e entregou Maria. A ordem era prender e torturar 

Gonçalo e arrancar dele uma confissão. Braço de Prata mandou que 

perseguissem também o poeta e desembargador da Sé, Gregório de 

Mattos. ―Acossa-o. Escorraça-o e, se não educar a língua, mete-o 

também na enxovia, degreda-o para Angola, São Tomé, para qualquer 

lugar bem longe daqui. Não fará nenhuma falta. Já temos letrados demais 

na Colônia, como disse sua Majestade.‖102 

Iniciaram-se os interrogatórios, Bernardo Ravasco foi interrogado 

por Antônio Teles, irmão do alcaide morto. Enquanto isso, Dona 

Bernardina era interrogada pelo governador, ele prometera que, se 

Gonçalo se entregasse, o secretário Bernardo Ravasco seria solto. 

Bernardina foi ao encontro do padre Vieira e contou sobre o ocorrido. 

Irritado, o jesuíta disse que era ele quem ameaçava o Braço de Prata.  

Bernardina enviou Maria Berco para falar com o poeta e avisar da 

perseguição contra o irmão. A jovem perguntou sobre Gonçalo e o poeta 

disse que não sabia de seu paradeiro. Mesmo que soubesse não diria, ele 

afirmou, pois sabia das intenções de Dona Bernardina de entregar o 

irmão em troca do pai. Gregório foi ao encontro do amigo e o alertou. 

Na manhã seguinte, Maria Berco acordou com fortes batidas na 

porta de sua casa, os soldados tinham uma ordem de prisão contra ela. 

João Berco esbravejou, mas Maria foi levada para a prisão. Não demorou 

muito para que Bernardina Ravasco também fosse levada para a enxovia. 

Maria estava numa situação mais complicada, seria enforcada pelo roubo 

do anel. Luís Bonicho e Gonçalo Ravasco já haviam partido para 
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Portugal. Anica de Melo tentava convencer o poeta a fazer o mesmo; há 

dias ele se escondia dos soldados do Governador, pois não tinha mais 

imunidades nem emprego. Os escritos do secretário Bernardo Ravasco 

haviam sido entregues ao judeu Samuel da Fonseca, para que ele os 

guardasse.  

O governador não estava satisfeito, pois nem todos os envolvidos 

estavam presos; alguns estavam refugiados e o alcaide havia 

assassinado Donato Serotino, o que não ajudava em nada os planos do 

governador de incriminar os Ravasco e ainda piorava sua situação. Além 

disso, o govenador não tinha nenhuma prova contra a facção oponente. 

No capítulo intitulado ―A Devassa‖ o desembargador Rocha Pita assume 

as investigações do crime. Faz alguns interrogatórios, mas não consegue 

chegar a um desfecho aceitável. 

Metido em seu gabinete, Rocha Pita passara a noite 
folheando os depoimentos, anotando pontos de interesse. 
Relera várias vezes o processo da morte do alcaide-mor, 
observando falhas: incoerências, mentiras evidentes, 
obscuridades e ambiguidades que permitiriam impressões 
diversas; frequentemente contradições, sonegações de 
indícios, provas duvidosas. Não teria percebido aqueles 
grosseiros erros o famoso jurista colonial Palma?103 

Todos os envolvidos foram libertados por falta de provas. Sabendo 

dos benefícios da posição dos Ravasco e sua própria, o poeta Gregório 

decidiu interceder por Maria Berco. Após analisar o processo de Maria 

Berco, foi falar com Rocha Pita. Gregório de Matos conseguiu inscrever 

Maria Berco no livro de fianças e livrá-la da forca. Depois disso, o poeta 

decidiu procurar o esposo da jovem, na tentativa de convencê-lo a pagar 

sua fiança; o marido apenas concordou em testemunhar a favor da 

esposa. O poeta procurou então o judeu Samuel da Fonseca para pedir-

lhe os recursos. O poeta não descansou até conseguir libertar a jovem; 

depois disso, Maria Berco foi levada para o engenho de Samuel da 

Fonseca, no Recôncavo. 
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No último capítulo do livro, intitulado ―A Queda‖, a autora relata a 

destituição do Braço de Prata do cargo de Governador e a restituição do 

cargo de secretário a Bernardo Ravasco. O édito dizia: 

A Antônio de Souza Menezes. Eu, el rei, vos envio muito 
saudar. Atendendo aos vossos anos, e aos muitos que 
tendes de serviço desta Coroa, parecendo-me que 
desejais ver-vos fora do Brasil, para vir descansar ao 
reino, fui servido nomear ao Marques de Minas que vos 
houvesse de ir suceder. De que vos mando avisar para 
que o tenhais entendido. Escrita em Lisboa a 9 de março 
de 1684. Rei.104 

Contudo, não foram só noticias contra o governador que chegaram 

da metrópole. El Rei mandara execuções secretas para o padre Vieira, 

destituindo-o de todos os privilégios que não fossem eclesiásticos. O fato 

é que durante a sindicância contra o governador, testemunhas falsas 

depuseram contra a facção dos Ravasco. O sindicante partiu para 

Portugal com muitas cartas de aprovação a Antônio de Souza e a imagem 

do governador em Portugal era bem diferente da que se via na Colônia.  

Por fim, numa espécie de posfácio, a autora relata o destino das 

personagens. Gregório de Mattos permaneceu um tempo no Recôncavo, 

esqueceu-se de Maria Berco; durante o governo do Marquês de Minas, 

voltou a advogar e casou-se com Maria dos Povos. Após o casamento, 

voltou à vida descuidada, teve novas contendas com o poder e foi 

degredado para Angola por continuar suas sátiras contra o governo. Um 

tempo depois retorna ao Brasil, mas, desta vez, se estabelece em 

Pernambuco, onde viveu até sua morte, em 1695. 

Após ser libertada, Maria Berco ficara viúva e recebera uma boa 

herança, bens ocultados pelo marido avarento até sua morte. Esses 

recursos lhe permitiram retornar a Portugal; entretanto, seu fim é trágico, 

pois embora tenha recebido muitas propostas de casamento acabara 

sozinha e condenada por heresia. Sob suspeita de práticas judaizantes, 

foi excomungada por dizer a vizinhos que os judeus no Brasil eram 
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pessoas boas, palavras que ―ofendiam muito as orelhas dos cristãos.‖105 A 

pena, no entanto, foi relativamente branda para os padrões inquisitoriais: 

perdeu todos os seus bens e foi abjurada com hábito penitencial 

perpétuo; degredada para São Tomé por dois anos e proibida de retornar 

a Portugal, Maria Berco morreu pobre e sozinha em São Tomé. 

Antônio Vieira prosseguiu com seus sermões, envolveu-se em 

diversas intrigas contra o governo do Brasil. Já em idade avançada 

assumiu o cargo de Visitador Geral das Missões. Defendeu mais de uma 

vez a liberdade dos índios. Comunicava-se frequentemente com amigos 

de Portugal. Morreu em 1697. 

Bernardo Ravasco morreu dois dias depois do irmão. Doente, não 

soube da morte de Vieira. Dez anos antes de morrer, recebeu, juntamente 

com o irmão jesuíta, a sentença sobre a morte do alcaide – foram ambos 

inocentados. Bernardo Ravasco deixou numerosa obra poética em 

português e castelhano. 

Antônio de Souza jamais esqueceu o ódio pelos Ravasco. 

Anica de Melo continuou na Bahia até o degredo de Gregório de 

Mattos, quando partiu para Angola na esperança de reencontrá-lo. Mas 

sua embarcação naufragou perto da costa da África, num ataque de 

corsários holandeses. Anica morreu a poucas léguas do amado; mas o 

poeta nunca soube como ocorreu sua morte. A cidade da Bahia cresceu e 

modificou-se, continuava a ser cenário de prazer e pecado, encantando a 

todos que ali viviam ou visitavam, mas jamais deixaria de ser a cidade 

onde viveu o ―Boca do inferno‖.106 

2.1.1 A ficcionalização de Gregório de Mattos 

Gregório de Mattos Guerra, conhecido por ―Boca do Inferno‖, é um dos 

mais emblemáticos membros do nosso cânone literário. O poeta viveu na Bahia 
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colonial no início do século XVII e tornou-se um ícone do Barroco brasileiro. A 

alcunha de ―Boca do inferno‖ advém de sua poesia satírica, entretanto, ao 

mesmo tempo, ao Gregório dos versos perversos e polêmicos é também 

atribuída a poesia sacra e lírica.  

Entre os estudos sobre Gregório de Mattos, destaca-se o ensaio de 

Tristão de Alencar Araripe Júnior, Literatura Brasileira - Gregório de Mattos, de 

1894, com uma visão típica da crítica do final do século XIX. Alfredo Bosi107 

discute a questão do estilo barroco e observa que essa forma no Brasil colonial 

reflete ecos de uma poesia europeia.  

A questão da autoria e do plágio ocupa boa parte dos estudos atuais 

sobre o poeta. Observando o corpus apógrafo dos poemas de Gregório de 

Mattos, João Adolfo Hansen considera anacrônico falar em autoria e plágio na 

obra do poeta, isso porque, em seu tempo, para a concepção seiscentista, a 

noção de autoria não existia. Hansen apresenta um panorama da vida literária 

e cultural do século XVII. Para o autor, a sátira barroca ataca a tudo e a todos, 

sem distinção entre o padre prevaricador, o governador corrupto, a mulher 

adúltera ou o mulato atrevido. Segundo o autor, o que o poeta faz é uma crítica 

retórica e poética dos costumes, com o intuito de preservar as normas e os 

costumes sociais. Essa visão sobre a poesia barroca brasileira e, mais 

precisamente, sobre a obra de Gregório de Matos apresentada por João Adolfo 

Hansen, parte do estudo sobre a tradição retórica do século XVII, na qual a 

obscenidade e a maledicência estão previstas como regras precisas. O ―Boca 

do Inferno‖, o poeta ébrio, mordaz, louco e boêmio que geralmente aparece 

nas críticas biográficas, dá lugar a um Gregório diferente, a quem foram 

atribuídos poemas satíricos compilados no século XVIII por Manuel Pereira 

Rabello. Hansen apresenta outra análise, na qual propõe que se leia os 

poemas conforme as práticas discursivas de seu tempo e, ao mesmo tempo, 

critica posições que os colocam como ―representativos‖ ou ―expressivos‖ e, 

dessa forma: 
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obliteram a historicidade da prática satírica, quando a efetuam 
como exterior à sua própria história, ora como reflexo realista, 
ora como ―ressentimento‖ psicológico e ―oposição‖ política 
expressivos. É esse critério pragmático, que evitando 
substancializar as obras pelo efeito ―autoria‖, inclui em sua 
análise a questão do estilo, historicamente determinada. Com 
isso, desloca-se a questão da autoria, considerada anacrônica 
nos termos romântico-positivistas, unificadores e psicologistas 
em que geralmente é proposta.  
Pressupondo a concepção romântica do poético como 
expressão e, portanto, prescrevendo o conhecimento do vivido 
do autor, o critério da ―originalidade‖ – ―autoria‖, ―novidade 
estética‖, variantes como ―plágio‖ – revela-se anacrônico, no 
caso, quando se considera o estilo. A poesia engenhosa do 
século XVII é um estilo no sentido forte do termo, linguagem 
estereotipada de lugares-comuns retórico-poéticos anônimos e 
coletivizados como elementos do todo social objetivo repartidos 
em gêneros e subestilos. Evite-se o estereótipo: 
―estereotipada‖ significa aqui, nem mais nem menos, 
fortemente regrada por prescrições de produção e de 
recepção, não o pejorativo do desgaste dos usos e 
redundância. Não é ―inventiva‖ – no sentido rotineiro de 
expressão esteticamente desviante‖-, mas engenhosa, aguda e 
maravilhosa, no sentido das convenções sociais seiscentistas 
da discrição cortesã, do gosto vulgar, do engenho agudo e da 
fantasia poética. Ao poeta seiscentista nada é mais estranho 
que a originalidade expressiva, sendo a sua invenção antes 
uma arte combinatória de elementos coletivizados repostos 
numa forma aguda e nova.108 

 

Hansen propõe um olhar mais cuidadoso e atento aos estudiosos e 

críticos de Gregório de Mattos, uma leitura que leve em conta a historicidade  e 

a natureza da sátira. Ele lembra que ―a sátira não é realista, pois não imita 

supostos fatos‖, mas encontra em seu tempo os elementos para sua prática 

discursiva. O autor aponta ainda para uma construção do poeta a partir das 

compilações da obra atribuída. Hansen questiona a forma de seleção usada 

por Rabelo no século XVIII, e a utilização de ―memórias de pessoas antigas‖ 

para retratar o poeta o que, segundo ele, deforma a ideia de autoria. 

Nesse sentido é importante dizer: o Gregório de Mattos que aparece na 

ficção de Ana Miranda é mais uma alegoria do poeta, uma personagem 

ficcional criado para compor o retrato da Colônia que a autora buscou 
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apresentar – Ana Miranda escreveu antes da publicação dos estudos que 

renovaram a interpretação da sátira seiscentista inspirados por Hansen. É uma 

personagem da autora; como ela mesma afirma, faz parte dela e não quer 

reproduzir o poeta real, até por que se trata de uma ficção e não de uma 

interpretação crítica do poeta. Por outro lado, sua linguagem é fonte de 

aproximação entre o romance e o passado. 

No entanto, não podemos deixar de observar que ela se inspira 

grandemente no modo como até então o estudo da sátira no Brasil havia sido 

feito. Vê-se claramente como a historicidade inscrita no estilo da composição 

ficcional ou discursiva estruturada em torno dos gêneros poéticos passa ao 

largo de sua preocupação. A construção de sua personagem foi fortemente 

inspirada nos preceitos românticos do realismo e psicologismo. Não apenas de 

sua personagem, mas da própria estrutura do livro, a começar pelo título, Boca 

do Inferno. O conteúdo do enredo satírico de Gregório de Matos serve não 

apenas para compor a imagem da Colônia – a realidade histórica – como 

também para descrever os gestos, atitudes e o caráter da personagem do 

escritor barroco – o sujeito histórico. Com isso, não queremos denunciar o 

anacronismo do texto mirandiano. Mas, antes, apontar nele a forte relação dele 

– texto ficcional – com certa tradição de interpretação de nossa história literária 

e nacional que, inspirada no realismo e psicologismo cujos princípios formaram 

a literatura moderna, encontram nos conteúdos do texto satírico os elementos 

da ―realidade‖ histórica e da ―realidade‖ da personagem (nesse caso, do ―autor) 

para estudarem a história literária.  

Assim, se de um lado, podemos afirmar que Ana Miranda encontra na 

renovação historiográfica brasileira dos anos 80 e 90 inspiração para pensar a 

história do Brasil colonial considerando novos atores, novas temáticas, novos 

objetos, diferentes daqueles clássicos que inspiravam a historiografia marxista 

dos anos 70, vemos que ela aqui se inspirou fortemente na em certa história 

literária que seria, mais tarde, questionada em sua estrutura. Com Hansen, por 

exemplo, o estudo da literatura como saber permitiria pensar de outra forma a 

sátira brasileira do século XVII e, com isso, a imagem da Colônia. 
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Com isso, é preciso insistir, não pretendemos acusá-la de ter cometido 

o pecado historiográfico imperdoável,109 mas destacar que a construção do 

romance histórico não se faz num vazio, mas sempre em relação a uma 

concepção de história, seja ela literária, seja ela aquela promovida pelos 

historiadores. 

2.2 O Retrato Do Rei 

O Retrato do Rei é o segundo romance de Ana Miranda. A trama se 

passa durante a Guerra dos Emboabas110, conflito entre colonos paulistas e 

portugueses pelo controle da região das minas no século XVIII. A expansão 

para o interior da Colônia em busca de metais preciosos significou o aumento 

populacional na região a partir da expectativa de riqueza. A autora procurou 

recriar a atmosfera de euforia que a descoberta do ouro causou não só em 

Portugal e na Colônia, mas em todos os cantos do continente europeu e 

americano. O romance é narrado em terceira pessoa e dividido em seis 

seções: ―O contrato da carne‖, ―O retrato do Rei‖, ―A herança‖, ―A guerra‖, ―A 

ventura‖ e ―Pós-escrito‖. O que liga o romance à guerra é o enigma em torno do 

desaparecimento do retrato de D. João, enviado para as Minas do Ouro como 

um símbolo de apoio do soberano aos paulistas.  

No primeiro capítulo, a autora nos apresenta o contexto da região das 

Minas no início do século XVIII e os antecedentes da guerra. ―O contrato da 

carne‖ refere-se a um acordo feito entre o governador Fernando de Lancastre e 

fornecedores, pelo monopólio do comércio de mantimentos no ermo sertão, 

principalmente carne. O livro inicia-se com tal contrato sendo retirado das mãos 

de frei Francisco de Meneses. Frei Francisco era um homem ambicioso e 

corrupto, soberbo e avarento. Via com certa ironia alguns ensinamentos da 

Igreja. Exaltava o conhecimento e não media palavras nem ações para garantir 

seus interesses.  

Fernando de Lancastre, o governador da capitania do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas do Ouro, ouvia-o, silencioso. ―Criou 
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paradisíaco para que os seres ali habitassem e plantou a 
árvore proibida‖, continuou o trinitário. ―E disse ao homem: ‗do 
fruto do conhecimento não comerás. Se comeres, morrerás.‖  
O padre e o governador caminharam pelo corredor da igreja. A 
espada de Fernando às vezes arranhava o chão, emitindo 
ruídos estridentes. ―Esta é a mais idiota de todas as histórias‖, 
disse Frei Francisco. ―A mais mentirosa. O conhecimento não 
traz a morte. Todos os seres morrem, sejam árvores, 
papagaios, macacos, zebras.‖ ―Ainda sereis queimado por 
vossas estultícias‖, disse o governador. ―O conhecimento traz 
apenas a infelicidade, apenas isso. Mas prefiro ser um 
desgraçado entendedor que uma mula aventurosa.‖  
(...) Fernando mantinha-se silencioso. Considerava aquele 
padre um fementido, prevaricador, soturno, crápula, e tinha 
problemas demais para perder tempo com suas filosofias 
esdrúxulas e blasfemas. Além disso, percebia aonde frei 
Francisco queria chegar, com aquelas ruminações 
inconvenientes. Ia pedir-lhe prorrogação do monopólio da 
venda da carne nas minas do Sertão111 

 

Inconformado com a suspensão do contrato da carne, frei Francisco 

começa a incitar conflitos e alimentar intrigas entre os paulistas e os 

portugueses. Falava e ―orava‖ de acordo com suas conveniências. Muitos 

partiam em busca de ouro, outros iam para comercializar toda sorte de 

produtos que se faziam caros nos confins do sertão, como carne, aguardente e 

escravos. Enquanto isso, as outras regiões da Colônia empobreciam. 

As capitanias se arruinavam, as cidades dos litorais serviam 
apenas de pousada, os portos se enchiam de estrangeiros que 
tentavam logo seguir para o sertão bravo. (...) Os 
trabalhadores, os negociantes, todos estavam passando às 
Minas. Até os holandeses dos engenhos. Os plantadores de 
cana, os de fumo, os que produziam gêneros naturais afligiam-
se com a falta de força de braços. (...) ―Os baienses preferem 
vender o boi no sertão‖, disse Tenório, ―pois lá custam por 
cabeça de quinze a trinta oitavas de ouro. Aqui só conseguem 
de três a cinco. Além do que, para trazer uma boiada ao Rio de 
Janeiro demora-se às vezes dois anos, enquanto que pelo São 
Francisco chegam às Minas em apenas um mês. Vamos 
acabar comendo carne de baleia como nos primeiros tempos. 
Ninguém respeita o decreto da Coroa que estipula duzentos 
escravos anuais para serem vendidos nas Minas, os preços lá 
são muito melhores, não se vende mais nada por aqui, a não 
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ser que um tonto se disponha a pagar como se fosse um 
minerador‖.112 

A protagonista da trama é a fidalga Mariana de Lancastre, que se vê 

obrigada a partir para as Minas para falar com o pai, prestes a morrer. Dom 

Afonso de Lancastre enviara Valentim Pedroso para acompanhar a filha no 

longo e penoso caminho até o sertão de Cataguases. A visita garantiria o 

recebimento de sua herança e salvaria o que lhe restava em patrimônio. Por 

conhecer o sertão o amanuense Tenório aconselha sua senhora a não se 

aventurar numa viagem tão perigosa; podia ir ele mesmo falar com Dom 

Afonso; poderiam ainda enviar um procurador; mas uma mulher no sertão era 

loucura. Além disso, o amanuense estava preocupado porque frequentemente 

chegavam notícias de que estavam matando os portugueses. O sertão das 

Gerais estava cada dia mais violento ―‗O que dizer de um lugar onde uma cesta 

de biscoitos pode custar o mesmo que um cavalo? ‘, disse Tenório.‖113 Mariana 

não imaginava o que teria que passar no sertão, mas precisava ver o pai; os 

dois não tinham uma relação muito amistosa e a fidalga achava prudente que 

ela mesma fosse a seu encontro. Além disso, era necessário que Tenório 

ficasse tomando conta da propriedade e dos negócios. Mariana não sabia nem 

ler, assim, facilmente seria enganada. Não confiava totalmente no amanuense, 

mas era a única alternativa; perderia mais se não fosse ao sertão e não podia 

se dar ao luxo de perder mais dinheiro do que já havia perdido nos últimos 

tempos. Mariana estava decidida; iria para o sertão, afinal seu pai havia 

inclusive enviado um acompanhante. Mas estava apreensiva sobre o que iria 

encontrar. 

Há mulheres nas Minas? Quero dizer, senhoras?, damas?‖, 
perguntou Mariana. 
―O que mais se vê são índias, negras ou mestiças vagando 
seminuas pelos arraiais, cobertas de pele e ouro, com os 
cabelos soltos, carregando fachos e dando urros, entregando-
se a toda sorte de excessos nos rituais de fornicação. Os 
homens sempre sabem onde achar essas mulheres‖, Tenório 
disse em tom confessional. ―Farejam-nas, assim como 
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pressentem o ouro. Onde há ouro há mulheres de vida 
licenciosa.‖114 

Chegara a notícia de que o português Bento do Amaral Coutinho 

partira para as Minas, havia assassinado um plantador de cana e a família 

estava em seu encalço. Mariana lembrou que tinha uma divida de gratidão com 

o português; o homem havia lhe prestado ajuda quando seu marido falecera. 

Gostaria de poder retribuir a ajuda de alguma forma, pensou. 

No dia seguinte, Mariana preparava-se para a viagem e lembrou-se 

das palavras de sua mãe: ―os seres masculinos são muito vulneráveis, e por 

isso precisavam de pistolas. Nenhuma mulher devia temer um homem‖.115 

No palácio do governador, dois paulistas enviados por Borba Gato, que 

comandava a região do Rio das Velhas, conversavam com Fernando de 

Lancastre sobre o contrato da carne; discutiam a questão dizendo que os 

paulistas deviam controlar a região das Minas por merecimento, pois haviam 

desbravado aquele ermo lugar; assim, era justo que o comércio ficasse sob sua 

jurisdição. A essa altura, Dom Fernando já havia recebido a mensagem do Rei; 

o fato de que estava do lado dos paulistas o retrato do rei era a prova de seu 

apoio. 

A seção intitulada ―O retrato do rei‖ inicia-se com a aventura de Dona 

Mariana pelo sertão. Antes que a fidalga partisse, a guerra já havia estourado 

na região das Minas. Borba Gato mandou avisar o governador sobre a  

situação, pois não estava conseguindo negociar com os reinois. O contrabando 

de escravos havia desencadeado o conflito. O mensageiro Pedro Raposo, 

regente do Rio das Mortes, viera pedir ao governador um destacamento de 

duas infantarias e uma companhia de cavalos para as Minas. Fernando viu-se 

de mãos atadas, como frequentemente acontecia; havia ataques franceses no 

Rio de Janeiro, não podia desguarnecer a cidade. O paulista insistiu, pois a 

situação era crítica e não podiam esperar. Então, o governador mostrou-lhe o 

retrato do rei ―‗Dom João V, o poderosíssimo‘, disse Fernando, 
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solenemente.‖116 O governador contou a Raposo que o retrato havia sido 

enviado aos paulistas e o incumbiu de leva-lo às Minas; animado, Raposo 

partiu com seu homens carregando o retrato do soberano. Mal sabia ele que 

frei Francisco preparava-lhe uma cilada. Sabendo que sua comitiva estava de 

posse do retrato do rei, preparou um ataque para garantir que o retrato não 

chegasse às mãos de Borba Gato. 

Enquanto isso, Mariana e sua criada Aurora observavam a paisagem 

do caminho, ainda animadas com a viagem. Valentim Pedroso as 

acompanhava. Aos poucos, o paulista e a fidalga se aproximam, mas não 

revelam seus sentimentos. Os viajantes encontram-se pelo caminho com a 

comitiva de Raposo, que havia sido atacada por um grupo de assaltantes pelos 

jagunços de Frei Francisco. Raposo estava ferido e preocupado: 

―Andei meditando muito esta noite, Valentim‖.  
―Eu também.‖  
―Viajo com uma carga extremamente preciosa.‖ 
―Aquele cofre?‖ 
―Sim. Algo mandado pelo governador. E por isso fui assaltado.‖ 
―Não me parece ouro‖, disse Valentim. ―É muito leve.‖ 
―Não é ouro, nem são pedras preciosas, nem pérolas. Não é 
dinheiro.‖ Fez uma pausa. ―É o retrato do rei‖, disse quase num 
murmúrio. ―Mandado para nós, paulistas, pelo próprio 
monarca.‖  
(...) ‖Quero te pedir uma coisa‖, prosseguiu Raposo, medindo 
as palavras. ―Sei que és muito leal a Borba Gato e a mim, 
como todos de sua família. Quero que leves o retrato do rei 
para as Minas e o entregues a Borba Gato.‖ 117 
 

Raposo conseguira salvar o retrato, mas era preciso protegê-lo, pois 

Frei Francisco já sabia de seu paradeiro e era questão de tempo até atacar 

novamente.  Raposo entregou-o a Valentim. Combinaram de entregar a caixa a 

Dona Mariana, dizendo apenas que se tratava de algo de valor; pediu que o 

guardasse em sua bagagem. ―Mas é alguma coisa preciosa?‖, perguntou. ―Tem 

apenas valor...‖ Valentim buscou uma palavra adequada, ―político. Colocarei a 

                                                
 

116
 MIRANDA, A. O Retrato do Rei, Cia das Letras, 1991. p.50. 

117
 Ibidem, p.72. 



71 

caixa entre as roupas, não vos fará diferença‖.118 Ninguém imaginaria que algo 

tão importante estaria sob os cuidados de uma mulher, pensava o paulista. 

Como suspeitavam, Frei Francisco era uma raposa velha e logo 

descobriu que o retrato havia mudado de protetor. O grupo de viajantes de 

Valentim foi atacado próximo ao arraial de Ouro Preto. Dona Mariana escondeu 

a caixa em uma gruta enquanto os homens de Valentim tentavam se livrar dos 

assaltantes. Apesar dos sentimentos por Valentim, Mariana não confiava nele. 

Quando ele retornou da caçada aos assaltantes, perguntou sobre a caixa 

―‗Levaram o Baú?‘, perguntou Valentim, desesperado. Mariana teve um 

instante de dúvida. Preferiu não pensar e disse impulsiva: ‗Levaram Tudo‘‖.119 

Na seção denominada ―A herança‖, Mariana encontra-se com o pai que 

estava vivendo na região das Minas há muito tempo. Dom Afonso vivia em 

concubinato com a escrava Maria da Luz. Pouco tempo após a chegada da 

filha, ocorre a morte de Dom Afonso de Lancastre; grande parte de sua fortuna 

ficará com Maria da Luz.  Mariana herda a pior data de ouro que lhe pertencia e 

sem escravos para trabalhar assume ela própria o trabalho no garimpo, 

vivendo como homem nos confins do sertão. Nunca havia passado uma 

situação tão delicada em sua vida. O retrato do rei que havia sido roubado dos 

paulistas acabara em suas mãos; depois de tê-lo escondido na gruta, foi 

procurada diversas vezes por Valentim. Uma noite, atormentada por maus 

pressentimentos, cavalgou até a gruta aonde havia guardado o retrato; retirou a 

imagem da moldura e guardou-o em uma madeira cilíndrica; retornou pra casa 

e passou toda a madrugada admirando a imagem de seu soberano. O paulista 

Valentim Pedroso andava desesperado em busca do retrato; os paulistas 

desconfiavam de Mariana e de Valentim: ―‗Alguns paulistas suspeitam‘, disse 

Pardo, ‗que a fidalga que trouxeste do Rio de Janeiro, ficou com o retrato do 

rei, e que a estás acobertando. Devo dizer, a princípio que acredito piamente 

em tua inocência‘‖.120  
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Mariana protegeu o retrato o quanto pode, pois sabia da importância 

daquela imagem. Frei Francisco vai ao encontro da jovem e a intriga contra os 

paulistas. Por esse motivo, a fidalga evita um novo encontro com Valentim 

Pedroso ou com qualquer outro paulista. 

Depois de um tempo refugiado no sertão, Bento do Amaral Coutinho 

vai procurar Frei Francisco, que lhe conta sobre o sumiço do retrato. O padre 

daria tudo para encontrar Mariana, que estava de posse do retrato. Quando  

encontra Mariana no sertão, Bento do Amaral  rouba-lhe o retrato do soberano. 

Os desentendimentos entre paulistas e portugueses se agravam e a guerra 

(quarta seção da narrativa) começa. Os paulistas levam vantagem por sua 

capacidade de sobreviver nas condições extremas do sertão. Doenças, 

animais, clima, contribuíam para diminuir-lhes a desvantagem bélica em 

relação aos portugueses.  

As boiadas não chegaram, não há mais escravos no mercado. 
Os artigos de uso sumiram das vendas. A carne desapareceu 
dos açougues. Português não vive de folha, português não é 
pato nem galinha para viver de milho. Português sem carne é 
como povo sem rei. Não somos iguais aos paulistas, que 
podem viver do mato, como índios, alimentando-se de lagartos, 
cobras, sapos, ratos, grelos de samambaias, raízes de guariba; 
comem formigas torradas como se fosse manteiga de Flandres. 
Eles sabem o quanto dependemos da carne e da aguardente. 
Por este motivo fecharam as trilhas.121 

Por outro lado, as intrigas de Frei Francisco sempre alteravam os 

rumos da guerra. Com o apoio de Bento do Amaral Coutinho, o padre 

convenceu Manuel Nunes Viana a assumir ilegalmente o governo das minas 

durante a guerra, cometendo o crime de lesa majestade. O que contribuiu para 

a vantagem dos forasteiros durante o conflito. Refugiados em Sabará, os 

paulistas resistiram aos ataques forasteiros por certo tempo. Valentim e seu 

irmão Hierônimo Pedroso foram a São Paulo em busca de reforços e 

escaparam do ataque decisivo dos portugueses ao vilarejo de Sabará. De São 

Paulo, partiu um exército que conseguiu recuperar a posse do retrato do rei. O 

retrato havia passado de mão-em-mão, mas finalmente retorna ao palácio do 

governo; ali ele não era mais ameaçado pelo desejo da posse, mas após a 
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guerra seria condenado à indiferença.  Mariana não admitia tamanha afronta a 

El Rei a quem sempre dedicou lealdade e reverência.  

Na seção intitulada ―A ventura‖, Mariana, tomada por um impulso de 

loucura, após descobrir que Valentim estava noivo de outra mulher, rouba o 

retrato do rei do palácio do governador e se joga com ele numa enorme 

fogueira.  A narrativa revela as misérias de uma Colônia que, encantada com o 

ouro, enfrenta ambições, intrigas, crimes e todo tipo de desordem. 

No pós-escrito de O Retrato do Rei, Ana Miranda nos lembra de 

que os episódios referentes à guerra abordados no romance são 

verídicos, mas que o que se infere na narrativa a partir da experiência de 

tais fatos faz parte de uma construção ficcional. 

Os temas da guerra e do bandeirantismo remetem a uma 

historiografia tradicional. Partindo apenas desse aspecto, poderíamos 

dizer que no início da década de 90 a ficção de Ana Miranda não 

apresentava nenhuma novidade em relação ao tratamento da história. No 

entanto, há um tímido deslocamento, a partir da ‗figura‘ feminina. A 

fidalga Mariana de Lancastre assume um papel de destaque na trama. 

Embora ela e seu destino não influenciem os rumos e o desfecho do 

conflito entre paulistas e emboabas, essa mulher não está restrita ao 

ambiente doméstico; Mariana vai ao sertão e encontra-se com um mundo 

bem diferente daquele idealizado para uma mulher como ela.  

Outro aspecto que poderíamos relacionar ao deslocamento no 

modo com a autora tratou a história é a importância dada, nessa segunda 

narrativa, à temática do comércio e do abastecimento; a visibilidade que  

cotidiano do sertão assume na trama. É uma certa história da Colônia que 

podemos identificar aqui, e não uma história literária como se vê 

claramente em seu primeiro romance. 

 

2.3 Desmundo 

A’ El-Rei D. João 
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(1552) 
 JESUS 
 
Já que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra ha de 
mulheres, com quem os homens casem e vivam em 
serviço de Nosso Senhor, apartados dos peccados em que 
agora vivem, mande Vossa Alteza muitas orphãs, e si não 
houver muitas, venham de mistura dellas e quaesquer, 
porque são tão desejadas as mulheres brancas cá, que 
quaesquer farão cá muito bem à terra, e ellas se 
ganharão, e os homens de cá apartar-se-hão do peccado. 

Manoel da Nobrega.122 

 

Desmundo é ambientado no primeiro século da colonização 

brasileira. A órfã Oribela é a protagonista e também a narradora da trama. 

O ―desmundo‖ que a autora anuncia no título não é por acaso. Trazida por 

ordem do soberano, Oribela era uma exilada na Colônia, que partiu da 

Europa ainda menina, prometida como esposa a alguém que nem 

conhecia. Ela e mais meia dúzia de órfãs desembarcam neste estranho 

―mundo novo‖ para desposar os colonos que aqui viviam e se 

encontravam ―em pecado‖ com as ―negras da terra‖. Era preciso preservar 

o alvor da pele e a supremacia da fé católica. Ana Miranda recria o 

ambiente das grandes navegações e da colonização portuguesa das 

Américas, buscando explorar o imaginário dos lusitanos daquele período, 

quando criaturas fantásticas como monstros marinhos, abismos e 

tempestades pelo mar tenebroso seduziam e aterrorizavam aquele povo 

de aventureiros navegadores.  

A autora dividiu o livro em dez partes: Parte 1 – A chegada; Parte 

2 – A terra; Parte 3 – O casamento; Parte 4 – O fogo; Parte 5 – A fuga; 

Parte 6 – O desmundo; Parte 7 – A guerra; Parte 8 – O mouro; Parte 9 – 

O filho; Parte 10 – O fim. São capítulos relativamente curtos e sua  

estrutura lembra a de um diário. Na primeira parte, denominada ―A 

chegada‖, Oribela fala sobre as condições de viagem, as doenças, o 

medo do mar bravio, as primeiras impressões na chegada aos trópicos, o 

estranhamento em relação à terra e aos costumes dos gentios e o abismo 
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que separava metrópole dos homens da Colônia.  O choque é imediato.  

Oribela resiste e insiste em enxergar no outro todas as características 

próprias da concepção dos europeus sobre o novo mundo. Mas, em terra 

firme, as imagens das lendas e criaturas fantásticas confrontam-se com o 

novo mundo e sua realidade. Embarcamos com Oribela num ―desmundo‖ 

de sensações, que domina e move esta ficção. 

Qué aqui? Umas povoações não fortificadas, não podendo 
resistir a afrontas, vivendo os moradores tão atemorizados 
que deixaram suas coisas metidas em sacos para 
correrem ao mato à vista de qualquer vela, ou para o mar 
ao grito de um bugre, aldeias e vilas que mal se supunha 
onde se podia acabar, mais embaixo, um rio só de 
pratarias e de gente castelhana que se ajuntava a 
selvagens e correria mundo, matando, assacando, sem 
medo de abismos nem dos gigantes que lá viviam metidos 
em roupas de ciganos.123 

 

Apesar de priorizar o destino das órfãs e suas obrigações como 

mulheres – tornarem-se esposas, mães e provedoras da fé cristã – a 

trama nos permite perceber outros aspectos da vida na Colônia: os índios 

escravizados em sua própria terra, os primeiros escravos negros, os 

jesuítas oscilando entre a missão cristianizadora e a corrupção, os 

colonos e os degredados – rudes e feros, sedentos de riqueza e poder ao 

desbravar a nova terra – a fé dos judeus subjugada pela supremacia 

católica. Para conferir mais verossimilhança à trama, a autora vale-se 

ainda de aspectos geográficos, linguísticos, econômicos, políticos e da 

associação de poder entre o Estado e a Igreja.  

Oribela, com sua visão mítica e espiritual da vida, ao encontrar-se 

com o ―Novo Mundo‖, toma consciência de sua condição marginalizada 

como a daqueles feros homens degredados na sociedade colonizadora e 

descobre aos poucos os conflitos e a desordem que a travessia do 

Atlântico significaria em sua vida e na de tantos outros que aqui 

aportaram. O desencanto anunciado na capa parece estar relacionado à 

outra face do mundo que Oribela acreditava conhecer tão bem; a barbárie 
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parece se encontrar mais nas relações entre os homens brancos e suas 

mulheres e seus serviçais do que nos costumes dos naturais. A 

brutalidade dos brancos não se revela apenas pela forma com que tratam 

as nativas com que se divertem, mas na forma com que se apoderam da 

vida de suas esposas e mães.  

Já nas primeiras páginas, a vida da personagem ilustra a vida da 

mulher no seio da sociedade portuguesa daquela época; criada para orar 

e obedecer, não lhe era permitido jamais desejar em sua ―existência 

mulheril‖. Mau agouro nos navios, ―baús cheios de pedras muito grandes 

e pesadas‖. Isso porque a mulher era criatura fraca de ―alma tinhosa‖, e 

deveria ser guardada e purgada para que não se desviasse dos bons 

caminhos: ―(...) aos pés da Senhora [imagem de santa] me lancei em 

joelhos e lhe pedi pra proteger minha alma das coisas de fora e das 

coisas de dentro, (...) pois o derramamento do pensamento ninguém o 

pode vencer‖.124 A todo tempo nos é apresentado o confronto entre o 

discurso que fundamenta a religião em Portugal no século XVI e o 

contexto colonial. 

A menina havia sido entregue a um recolhimento ainda criança, 

pois a mãe morrera no parto e o pai, por desgosto, pouco tempo depois. 

Oribela nunca soube nem o nome da própria mãe, por vergonha de 

perguntar ao pai e achar-se indigna de dizê-lo. Carregava consigo a 

tormentosa culpa pela morte da mãe. Vale lembrar que o envio de 

meninas e jovens aos recolhimentos era uma prática comum em Portugal: 

as órfãs eram enviadas a essas instituições para preservarem a honra e a 

fé e se fazerem virtuosas a fim de conseguir bom casamento, fosse onde 

fosse, em Portugal ou longe dali, nas índias, no Brasil, nos Açores ou 

onde mais fosse possível navegar. ―Aquele era meu destino, não poder 

demandar da minha sorte, ser lançada por baías, golfos, ilhas até o fim do 

mundo, que pra mim parecia o começo de tudo, era a distância, a manhã, 
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a noite, o tempo que passava e não passava‖125.  Além da devoção e da 

consciência de seu não lugar no mundo, a pobreza de Oribela e das 

demais órfãs fica evidente em diversos momentos, como nas descrições 

da travessia e do momento em que a Senhora Inês aportou nas terras do 

Brasil. ―Vieram no escaler nossos sacos de coisas, pouco era o que 

tínhamos nosso. (...) Havia nesse mundo tantos adornos que não eram 

feitos para nós, nem véu fino, nem colar, nem cintura, nem turvante ou 

luvas nem rufo‖.126  

Na segunda parte intitulada ―A terra‖, o livro traz um retrato da 

paisagem natural da Colônia. O Brasil, com as notícias de seus encantos 

naturais e riquezas, era promessa de nova vida. Quisera ela fosse só 

isso, mas na chegada ao novo mundo Oribela reconhece também seus 

piores medos. Tudo lhe parecia fora do lugar nesta terra que lhe parecia, 

à primeira vista, a materialização do Éden. Mesmo sonhadora e sensível, 

Oribela mostra-se inconformada com seu destino. Apegada aos costumes 

e à terra natal, não foi fácil acostumar-se com o clima, com a comida, com 

as culturas que aqui se misturavam ou ainda com os animais: ―uma ave 

verde que sabia falar palavras humanas, a qual conhecera eu por lenda, 

sendo esta mais pequena e mais aborrida‖.127 As gentes do lugar que, 

com seus modos, sendo brancos ou naturais pareciam muito distantes de 

Deus. Tal estranhamento revela quão pequeno e limitado era o mundo 

que Oribela vivera até então. As descrições do lugar e das pessoas 

evidenciam o olhar estrangeiro impregnado de preconceitos, as imagens 

da ruína, da brutalidade dos brancos, da luxúria e da pobreza assombram 

ao mesmo tempo em que a paisagem natural encanta. 

A feição das gentes cristãs era escura, de ser cozida pelo 
sol a pele; todos pareciam donos da terra e do nariz, por 
não estarem aqui nem o rei nem a rainha nossa mãe. 
Degredados eram uma gente sem temor nem 
conhecimento de Deus e que diziam heresias como podia 
fazer qualquer animal bruto se soubesse falar porque eram 
homens sem sangue, sem lei, nação, língua, reino, sem 
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terra e servos, o que se via claramente em sua obras, 
eram praga contagiosa, peçonhenta e em sua habitação, 
fosse nos montes bravios ou no mais distante, na serra 
dos vazios ou na linha do horizonte, iriam bramir de noite 
com as feras silvestres da sua mesma vil natureza. (...) 
quase todos num pouquíssimo trato de suas pessoas e 
nos seus vestidos, por onde entendi não ser esta terra tão 
provida de vaidades e não matava a todos de gentilezas, o 
corpo deles mortificado por feridas, quedas, mordidas, 
larvas entre a carne e a pele, rosto roído pelo tempo, 
lacerado por gravetos, espinhos e umas abelhas que 
sugavam o sangue. Escravas amamentavam suas crias, 
tendo parido filhos que de rosto saíam brancos, mas 
tisnados em brasa, filhos dos cristãos que delas se 
enamoravam, na solidão destas terras desabafadas.128 

 

Em sua existência desamparada, a órfã depara-se com a 

brutalidade de uma sociedade marcada pela intolerância religiosa, pela 

ambição e pela miséria que a lança em um ‗desmundo‘ povoado de 

encantamentos e terrores. A Colônia, tal como Ana Miranda a apresenta 

nesse livro, era lugar desamparado e desprovido do luxo, da pompa e das 

aparências das cortes europeias. Nela, as edificações eram precárias, as 

acomodações eram rústicas, os ornamentos eram raros e a riqueza tinha 

outra feição. Os aportados no Brasil eram ricos em sua ambição, em sua 

liberdade, em seu destemor. Os colonos improvisavam a própria 

existência, mandavam e matavam, escravizavam, destruíam, roubavam, e 

depois oravam. Existir nestas terras era, para os brancos, um misto de 

perdição e purgação. 

Não bastassem os conflitos do mundo exterior, os mistérios de 

sua própria sexualidade, reprimidos até então na clausura do 

recolhimento, seriam para ela tão estranhos e insubordináveis quanto os 

costumes daquela terra de natureza quase intocada e gentes tão 

diferentes dela.  

Muito devota, seu primeiro desafio é dominar os próprios desejos. 

Criada dentro da moral portuguesa, vista como um ser dotado, ao mesmo 

tempo, de virtude e pecado, Oribela entra em conflito consigo mesma, 
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oscila entre o medo e a coragem, seu corpo e sua alma, entre ficar e 

partir, transgredir e obedecer. Dentro do projeto civilizatório da Colônia, a 

mulher deveria ser a escrava do lar; seu adestramento fazia parte do 

sistema, esse era o modelo a ser seguido. É nas fimbrias desse sistema 

que emergem as mulheres que, assim como Oribela, ousaram desafiar a 

ordem imposta pela sociedade colonial. Rebelde e determinada, em seu 

cotidiano no ambiente colonial, a jovem vai experimentando novas 

sensações e dando outra face à mulher da Colônia. 

Ximeno Dias, o mouro a quem fora prometida uma das órfãs, veio 

em busca da noiva. Dona Isabel morrera na travessia e fora lançada ao 

mar sem sapatos. Oribela por ter os pés do mesmo tamanho que os da 

manceba morta, pode calçá-los ―já que não teriam serventia aos peixes 

avoadores ou monstros do fundo‖. Ao avistar Ximeno , a jovem se 

descalça e entrega os sapatos a ele; ele pergunta se era órfã do mosteiro 

e ela responde que sim, sentindo-se desvalorizada. Ele ordenou que 

ficasse com os sapatos, pois se lhe serviam, deveriam ser seus. Oribela 

caiu de amores, admiração e calores pelo homem, mas ao saber que ele 

era mouro, a jovem hesita em aceitar os próprios sentimentos.  

Mas no escuro de meu coração a vista dele se marcara, 
que dela não podia me livrar, fechando as vistas ou 
abrindo, de temor do blasfemo de alguma maldita seita; 
espírito atalaiado, estava ele dentro de mim como um 
feiticeiro, os mais desumanos e cruéis inimigos que nunca 
se viu no mundo.129  

A autora resgata a visão estereotipada dos cristãos portugueses 

sobre os mouros naquele período, que viviam em pecado, que eram 

desonestos e misteriosos,  

homens capazes de fazer coisas que não se podiam pagar 
com nenhum ouro (...) e mesmo quando eram de boa 
feição aquilo só encobria a verdade de sua maldade bruta, 
sua ferocidade, sua rudeza de amimais selváticos, feito 
cafres e faziam a mulher parir sapo, fosse cristã.130  
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Ao se apaixonar pelo mouro Ximeno Dias, logo no primeiro 

encontro (sentimento que a princípio ela tenta controlar por acreditar ser 

tentação demoníaca), Oribela desafia mais uma das conveniências da 

sociedade colonial: cristãs deveriam casar-se com cristãos a fim de 

disseminar e proteger a fé católica.  À medida em que a trama se 

desenrola, a imagem da dona ausente vai sendo desconstruída e os 

papeis femininos vão sendo questionados. Dona Brides de Albuquerque, 

a mulher do governador, há mais tempo na Colônia, é a conselheira das 

órfãs e tenta convencê-las de que suas vidas ali seriam venturosas, que 

até os serviçais desfrutavam de fartura, que se preocupassem elas de 

servir ao marido e serem boas senhoras:  

A mulher do governador veio ofertar um bacio de frutos de 
urzes dos pomares e mais umas esmolas que era o povo 
do lugar muito caridoso para dar e tinham suas cozinhas 
abertas aos padres na hora das refeições. (...) Mas que 
deitássemos na nossa boa fortuna, (...) que neste país os 
pobres vivam feito fidalgos de até cem escravos, o pobre 
mais miserável que fosse podia ter três escravos 
salteados, que os havia feito gravetos pelo mato, quem 
lhes apanhava as castanhas e lhes ia à lenha, fazia o 
lume, caçava, cultivava a horta? Aqui era mais preciso ter 
bons olhos do que boas mãos, para ver onde se deitava o 
marido, se em rede ou cama, se deitava as bugras e se as 
dormia, se as fazia parir, que fosse, mas lhes dar aroma e 
ouro em atavios, nunca. (...) Que nos fizéssemos de 
damas, só bordar, mas guardássemos o pudor, o dinheiro 
santo do trabalho, o homem por grosso e a mulher por 
miúdo, tostão por tostão, ceitil por ceitil, assim se 
alevantavam as fortunas.131 

 

A terceira parte revela o maior desafio para a protagonista e para 

uma mulher na Colônia, ―O casamento‖. Não é intenção da autora 

reproduzir a mulher europeia ideal livre dos desvios e descaminhos, a 

dona perfeita que todos desejavam ―cá‖. Apesar de sua condição social 

submissa, Oribela desafia o destino que lhe fora imposto. Queria retornar 

ao reino, pela fuga ou por misericórdia e bondade daqueles que tinham 

poder sobre ela. É a partir daí que ela passa a questionar sua identidade, 
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suas convicções e o sentido de sua existência. Seu primeiro ato 

transgressor da ordem que lhe tinha cortado a vida é rejeitar um 

pretendente, homem de posses, que mostrou gratidão a Deus e aos 

soberanos por enviar mulheres a essa terra.  

Um homem de chapéu ao peito, criador de vacas, com 
aspecto grave e severo arrazoou. Vossa vinda a esta terra 
do rei é tão agradável à nossa vida de fastio como a chuva 
em tempo seco na lavoura dos nossos açúcares. (...) 
Pondo três vezes o joelho no chão rezou a Deus e 
agradeceu as mulheres que chegavam nesta terra para 
ajudar nos trabalhos para fecundar, parir, assim como 
cristãs guardar todo o cabedal. (...) Atinei que queria 
casar, o que me deu uma angústia no coração. (...) o 
homem me veio a mirar no rosto e lhe cuspi.‖132 

O pretendente era Francisco de Albuquerque, homem bom e 

principal, como diziam, sobrinho de Dona Brides de Albuquerque, o que 

nesta terra significava muita coisa, ―um senhor nesse ermo estrangeiro‖. 

Em Portugal, era mercador muito pobre, mas que por possibilidade de 

juntar alguma posse veio para a Colônia na esperança de enriquecer. 

―Agora tinha terras. Tinha pousada, mesa, cama, sapato, cativos e 

escravos, tinha um rio, tinha vacas de leite que ajuntara uma a uma 

passando fome‖.133 Francisco dissera à tia que não importava quanto valia 

Oribela, ficaria com ela, pois estava enamorado, o que fez a órfã entrar 

em desespero e pedir misericórdia e clamar pela libertação daquele 

destino.  
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Santa e misericordiosa senhora, peço-vos muito que não 
cerreis as ovelhas neste pequeno arrazoado que vos 
quero falar, ainda que sou órfã, todavia por ser mulher 
honesta me deveis ter algum ouvido, pondo piedosamente 
os olhos em meu desamparo. Sei que sou um charco de 
água turva, em minha natureza continuamente moram 
desvarios, como agora vim dar nesta terra, por caridade da 
rainha, foi ter com Deus meu pai há muitos anos, com 
olhos turvos de odiar, pelo morrer a mãe por minha culpa, 
como morreu, causa das desgraças de suas vidas de 
amores fora eu, mas venho agora pedir com lágrimas, em 
nome da piedosa rainha, amparo e escudo de minha 
orfandade, me quisésseis valer e socorrer meu estorvo e 
minha angústia e me liberteis de casar, senhora, muito por 
mercê, porque tamanho mal fazeis, vede, que grande 
labirinto sou, não sirvo a homem algum, triste é meu peito 
pisado de coices, que me rugem as tripas de noite e sonho 
com fogo.   
Seria eu feita À Santa Catarina que para fortalecer o 
espírito sugava o pus das chagas dos doentes e comia 
piolhos? Fechasse meu coração aos chamados da carne, 
esquecesse meus amores, que a mulher era fraca. (...) 
Veio um mau augúrio em mim, uma tristeza tão grande 
como me tivessem dado uma pena de açoites, na 
lembrança o que diziam.134 

 

Numa espécie de leilão, foram escolhidas as órfãs por seus 

pretendentes; além do alvor da pele, a virgindade era uma espécie de 

tesouro do qual o marido deveria desfrutar; era o dote daquelas que não 

eram donas nem do próprio corpo. Bem tratadas na noite do casamento, 

celebradas como rainhas, as órfãs sentem-se esperançosas, teriam, pois, 

arranjado marido bom. Oribela torna-se esposa de Francisco e é chegada 

a hora de consumar o casamento; mas, como seu engenho ficava muito 

distante da vila, ele trata de encontrar um lugar onde pudesse desfrutar 

seus direitos de esposo. 

 

Os homens se serviram de suas esposas. (...) Levou-me 
Francisco de Albuquerque para dentro de uma casa 
desabitada, só com aparelhos de montarias e umas armas 
de fogo pelas paredes de barro, coberta de palha, uma 
fogueira apagada, uma panela e restos de comida. Umas 
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vacas na sala. Para deitar, um monte de feno, mas a mim 
foi segurando Francisco de Albuquerque e derrubando. É 
acaso a leoa mais mansa que o leão? E lhe dei uma 
bofetada no rosto no que fez ele sem pensar uns modos 
de como se fosse quebrar minha caveira, me fez tremer as 
carnes e o fervor dele, disto, era tão grande, em tal 
momento, que em muito breve espaço tudo meu estava 
como que em grilhões, entre suas forças, embaixo de seus 
pesos, a arrancar tudo que era seu e de Deus, cobrar sua 
repartição, seu quinhão que lhe valia por direito de 
esposo, como em mim havia de ser tudo seu, mas eu 
rogava que nada fosse tanto, entendendo de querer 
escapar de embaixo dele, de modo que se tinha dentes 
devia ser para cobrar as penas, quem deu foi pensando, 
assim foi Francisco de Albuquerque trabalhar sobre mim, 
recolher de minha boca o silêncio e a fechadura em sua 
boca.135 

 

Na quarta parte, ―O fogo‖, e nas duas seguintes, ―A fuga‖ e ―O 

desmundo‖, Ana Miranda nos apresenta o destino da jovem. O fogo 

remete tanto ao inferno e aos temores que a manceba sofreria, como 

também ao fogo que ela sentiria em si mesma ao se envolver com o 

mouro: o fogo da paixão, do desejo, da carne. Sua primeira tentativa de 

fuga é descrita na quinta parte, em poucas páginas que revelam o início 

do cárcere da jovem. O desmundo envolve a destituição de seus valores, 

remete ao novo mundo, à nova mulher que nascera com todas aquelas 

experiências antes inimagináveis pela jovem. 

No dia seguinte ao seu casamento, Oribela havia sido levada para 

o engenho de Francisco; no caminho, a paisagem aos poucos ia se 

transformando ―cada vez mais longe se metia a vila e cada vez mais triste 

estava eu‖.136 Ao chegar ao engenho, Oribela é apresentada à mãe de 

Francisco, Dona Branca, e à sua filha-irmã Vigilanda, que era fruto de um 

incesto, razão pela qual Francisco se metera cada vez mais sertão 

adentro.  

A ânsia de tornar ao reino, somada ao contexto que encontrara ao 

chegar ao engenho, reacende a rebeldia da órfã. Oribela foge na 
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esperança de encontrar algum navio que a levasse de volta ao seu antigo 

mundo, esforço que é em vão. A jovem foi enganada e violentada pelos 

marujos; por sorte, Francisco de Albuquerque, que vinha no encalço da 

jovem, atacou os homens na praia e os matou. Francisco resgata sua 

propriedade; castigada, Oribela torna-se prisioneira no engenho do 

marido onde seu único contato com o mundo é a índia Temericô. 

A partir da amizade com a indígena, muitos dos preconceitos da 

jovem são desconstruídos. Oribela aprende a língua dos índios e ameniza 

a saudade da terra natal ao contar histórias de fidalgas para Temericô, 

que também lhe ensina muitas coisas. Os pudores de moça devota criada 

no recolhimento vão aos poucos dando lugar a um novo modo de ser, de 

ver o mundo e o próprio corpo. Permitia desnudar-se, permitia-se 

conhecer o novo, às ervas e aos sons, abrindo-se ao novo mundo, 

deixando muitas vezes de lado suas convicções de mulher cristã; ao 

descobrir o outro, acaba por descobrir-se a si mesma.  

Aprendi os fumos das naturais, que me deixavam pasmada 
e sonhadora, sem ver o correr dos dias, o parar das 
noites, quando na minha fantasia eu procurava o que não 
queria achar. E trouxe Temericô uma ave que nem era de 
gaiola e nem de avoar, ficava em nossos dedos, bicando o 
bico de leve, apertando as garras sem ferir. Aprendi a me 
desnudar, no quarto após o banho, que havia um frescor 
sobre a pele e se entranhando nela, uma luva de vento, 
um véu de seda fria, que a roupagem abafava e 
incendiava. E ria ela. E ria. Bom era viver numa casa sem 
homem a ordenar.137 

A jovem pintava o rosto de urucum, comia do prato das naturais e 

se desnudava nos dias quentes; com o tempo, não se intimidava em 

deixar os micos chuparem seus seios; Dona branca impôs algumas 

regras, pois temia que a nora se tornasse uma selvagem, e que como as 

naturais se metesse a comer carne humana. Francisco de Albuquerque 

havia passado um tempo no sertão e deixara a jovem aos cuidados da 

mãe, Dona Branca. Na chegada do colono, veio logo a senhora advertir o 

filho sobre o comportamento de Oribela e seus conluios com as naturais. 
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O homem sentia falta de Oribela, tinha diversas mulheres à sua 

disposição, mas era ela sua esposa. 

Se eu queria um rico presente, daria uma pele, uma pedra 
preciosa, bastava dizer, pois estava mansa e assim pedi e 
me soltou o pé do catre cortando a corda.  Queria mais 
uma outra coisa, que seria de grande serventia a alma, ir 
ver a velha na cidade e travar conversações, ressentia eu 
de nossa amizade. O que me permitiu Francisco de 
Albuquerque fosse com ele num domingo para a missa. 
Vivia a velha ainda em casa de gentios, mas fora mandada 
tapar a boca com mordaça, que o conhecer numa mulher é 
coisa do Demo e só podia tirar para confissão ou à ceia, 
andara dizendo umas coisas da terra, do bispo vil, do 
governador, que os erros das gentias era menor do que o 
dos cristãos, as putas eram ovelhas de Jesus assim como 
as casadas, cujas eram putas de um homem só, ficavam 
as pessoas atônitas daquilo que ela falava e de querer 
fazer sua própria justiça, enquanto a Parva podia gritar 
nas ruas todas as verdades. Mas deu o padre licença para 
que a velha pudesse falar sem mordaça e me beijou.138 
 

A velha havia viajado para a Colônia junto às órfãs, degredada por 

ser uma freira parida. Oribela e a jovem conversaram; a jovem falou de 

suas desventuras e a velha aconselhou que se conformasse, afinal, 

Francisco de Albuquerque era um bom homem; mandou que parisse 

crias. Mandou que a jovem tivesse respeito por Dona Branca, que amasse 

Vigilanda como sua filha, assim como a todos os filhos do colono de 

sangue misturado. E disse a velha ―eu ladrarei quanto puder‖ ,139 

referindo-se ao fato de que escrevia cartas e as mandava ao rei, das 

quais nunca teve retorno. 

Todas as vezes que uma embarcação aportava na cidade, 

Francisco de Albuquerque tomava de medo de perder a mulher de vista, 

vigiava-a de dia e de noite. Ainda era grande o desejo da jovem de 

retornar ao reino, mas a cada anoitecer Oribela se afastava de seu 

passado. ―De bom só restavam as flores de Mendo Curvo e o mel de suas 
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abelhas. E a tanto me agarrava eu, como se fosse fio de seda que 

levasse ao mundo, estando eu no desmundo.‖140  

Intitulada ―A guerra‖, a sétima parte do livro traz à tona os conflitos 

da Colônia. O engenho de Francisco é palco de uma das guerras, que 

eram comuns pelo domínio do território, pelo apresamento dos índios ou 

pela resistência das tribos à escravidão; o ataque dos brancos à aldeia 

dos naturais fez Oribela sentir pena de Temericô, e assim pode ela 

perceber que os brasis também sentiam dor. Diante do conflito, Oribela 

tem a oportunidade de fugir novamente. Desta vez, a jovem estaria 

amparada por Ximeno Dias, que dá refúgio à jovem em sua própria casa 

na vila.  

Na oitava parte do livro, ―O mouro‖, Oribela, dominada pela 

atração que sentia pelo mouro, rende-se a ele, vencendo seus 

preconceitos. O fruto de sua paixão cresceu em seu ventre.  Francisco 

acreditava que o filho fosse dele, mas a criança nascera com cabelo de 

fogo dando prova de ser do mouro.  

No fim, tomado pelo desgosto, Francisco vai embora levando a 

criança e deixando Oribela abandonada em um novo ‗desmundo‘. A jovem 

passa dias atormentada pela dúvida e imersa numa grande tristeza. Sem 

saber se Ximeno havia morrido no confronto com Francisco após a 

descoberta de sua traição. Perdera o filho, perdera Ximeno, perdera até 

mesmo Francisco. ―Por que me mandou Deus para tal fim‖141, pensava.  

Ouviu o choro do filho e avistou na porta Ximeno com a criança nos 

braços. Francisco havia partido sozinho para a Europa.   

 

2.4 O Projeto Romanesco de Ana Miranda: a questão da história 

Ao mesmo tempo em que valoriza nossa história literária e busca 

recuperar nosso passado linguístico, Ana Miranda acaba por configurar 
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um estilo próprio. Ao longo de sua carreira como romancista, buscou 

libertar-se de padrões e modelos estruturantes. Entre o romance histórico 

tradicional e o tão discutido ―novo romance histórico‖, Ana Miranda parece 

não querer caminhar nem numa margem nem na outra, mas navegar pelo 

leito, inovando no romance por uma terceira via, a linguagem. Entretanto, 

é preciso sublinhar as mudanças no modo como tratou a história nos três 

romances que buscamos apresentar neste capítulo. E embora fosse 

possível centrar nossa análise no modo como Ana Miranda interpreta sua 

própria obra, acreditamos que o problema da língua ou da história da 

língua é algo que não poderia ser separado da história das concepções 

de história que tornam ou tornariam possível escrever essa história.  

Em Boca do Inferno, os grandes homens ainda aparecem em 

evidência, assim como as questões políticas como os modos de obrar da 

governança, o mercantilismo e as relações entre Metrópole e Colônia. Por 

outro lado, a autora parece querer combater o mito da colonização 

pacífica. No romance O Retrato do Rei, encontramos um tema importante 

para a historiografia tradicional, a Guerra dos Emboabas, com foco no 

colonizador; mas o romance relativiza a centralização de personagens 

ilustres. O rei aparece só em esfinge, não tem ação nenhuma na trama. 

Por outro lado, a protagonista é Dona Mariana de Lancastre, uma fidalga 

falida que após ganhar uma lavra de terras de herança, lança-se sertão 

adentro e enfrenta como homem a violenta região do Rio das Mortes. 

Tanto no romance histórico tradicional, quanto na historiografia nos 

moldes do nosso IHGB, essa personagem jamais teria tal importância e 

visibilidade. Embora carregando ainda muitas características estruturais 

dos romances tradicionais, a exemplo da posição do narrador em terceira 

pessoa, assim como ocorre em Boca do inferno, O Retrato do Rei traz 

cenas simbólicas inovadoras do discurso que se relacionam também com 

uma perspectiva diferenciada em relação à história e seus sujeitos. 

Embora abordando o episódio de uma guerra, que figurou entre os 

grandes temas da história tradicional, a autora tenta recriar esse conflito 

no sertão das Minas a partir da trajetória de vida de uma mulher. Além 

disso, a guerra é o plano de fundo no qual a autora ficcionaliza homens e 
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mulheres da época, contraditórios, gananciosos e até cruéis, desvelando 

representações do passado construídas no presente. O Rei, presente em 

retrato, está também mudo, não pode tomar partido no conflito, tem seu 

apoio aquele que estiver com o retrato sob seu domínio.  

Os dois primeiros romances de Ana Miranda carregam algumas 

características próprias do modelo tradicional do romance histórico; 

ambas escritas em terceira pessoa, com capítulos longos e na voz 

masculina.  Mas, O Retrato do Rei parece ser um divisor de águas entre a 

experimentação literária e a obra ficcional de Ana Miranda propriamente 

dita. O primeiro título traz o poeta Gregório de Mattos Guerra como 

personagem principal da trama que mistura ficção e realidade. A obra 

carrega traços tanto do romance histórico tradicional quanto do novo 

romance histórico. É sem dúvida um marco na ficção contemporânea 

brasileira.  

Já em Desmundo o retrato da Colônia está mais identificado com 

personagens menores: as mulheres, os órfãos, os judeus... A estrutura do 

romance também muda. O texto é narrado em primeira pessoa, em 

capítulos curtos que lembram um diário. A partir dos seus romances sobre 

a Colônia, foi nosso intuito demonstrar a forma como a mulher vai 

ganhando visibilidade em sua obra. Pouco a pouco, a mulher, outrora 

obscurecida na cena histórica, assume um papel central no texto de Ana 

Miranda. Os papeis femininos não estão mais restritos à esfera particular 

e aos limites do lar, mas invadem o espaço público, que antes pertencia 

apenas ao homem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em Boca do Inferno, pode-se observar que a concepção de história de 

Ana Miranda parte da ideia moderna de literatura. Ela transforma, de certa 

forma, o conteúdo da sátira de Gregório de Matos no próprio conteúdo da 

história do Brasil seiscentista. Da mesma forma, a personagem Gregório de 

Matos que figura em seu romance histórico é, do ponto de vista da construção 

de seu caráter, pensado a partir dos elementos da sátira. Isso nos mostra que 

Ana Miranda estava, nesse momento, bastante marcada por certa história da 

literatura que, frequentemente, desconsiderou a historicidade desse saber. 

Quer dizer, o estilo, o gênero e suas normas de construção que, de certa 

maneira, orientavam o escritor no século XVII, são apagados em favor dos 

conteúdos descritos em seu livro. Emerge daí uma concepção de Colônia muito 

próxima daquela da história literária.  

Ao mesmo tempo, devemos sublinhar que, nesse livro, os personagens 

principais são aqueles que poderíamos aproximar de certa história tradicional. 

Gregório de Matos, Vieira e os homens da política não seriam estranhos a 

certa historiografia que identificou a própria história a certos sujeitos 

responsáveis por fazê-la142. O enredo se constrói em torno de um conflito 

político e em torno da sucessão política, temas comuns a certa historiografia 

brasileira. Indício disso é o papel atribuído às mulheres nesse enredo: 

personagens secundários, sem grande importância, a não ser como objeto da 

cobiça e do desejo de, entre outros, um Gregório de Matos. A mulher aparece 

aí mais como objeto do que como sujeito. Por outro lado, não devemos deixar 

de observar que Ana Miranda não parece ter sido marcada pelas grandes 

tendências historiográficas dos anos 70, se pensarmos na importância que 

então teve o marxismo.  

A partir de Retrato do Rei, podemos observar um lento, mas importante 

deslocamento. A mulher, por exemplo, desloca-se do fundo da cena e passa a 

ocupar um lugar importante na trama. Mas não podemos dizer que ela aqui 

                                                
 

142
 Ver: CAMPOS, Raquel M. G. Entre Ilustres e Anônimos: A concepção de História em 

Machado de Assis, Goiânia, UFG, 2009.  
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tenha assumido o lugar central da história, o papel de um sujeito capaz de 

fazer história. O enredo centra-se em torno de uma guerra sobre cujo destino 

ela de fato não detém a chave.  

Por outro lado, não podemos deixar de sublinhar que a história toda se 

constrói em torno de uma guerra que, desde o século XIX, figurou como um 

tema clássico de nossa historiografia, a Guerra dos Emboabas. Mais 

importante: o tema central do enredo se confunde com um dos objetos 

privilegiados da historiografia tradicional, em torno dos conflitos que forjaram a 

nacionalidade. Se no primeiro capítulo destacamos a importância que o livro de 

Laura de Melo e Souza sobre Minas colonial teve na renovação de nossa 

historiografia recente, vemos que não são os marginais que figuram no centro 

da análise de Ana Miranda, mas um conflito em torno dos Bandeirantes. Esse 

romance, como se vê, trata de um tema que ao menos de duas formas ressoa 

a historiografia tradicional: guerra e bandeirantismo, este segundo, tema que 

ganharia importância na historiografia, particularmente aquela feita em São 

Paulo, a partir do início do século XX. No entanto, a insistência no tema do 

abastecimento, da alimentação e do cotidiano não deixam de lembrar em muito 

um Sérgio Buarque de Holanda de Moções143 e Caminhos e Fronteiras144. 

Já Desmundo, seu romance histórico mais conhecido, marca de fato 

um deslocamento importante e sob ao menos dois aspectos. De um lado, a 

protagonista se torna uma mulher que é, ao mesmo tempo, a narradora do 

livro. Mas não é nisso que acreditamos residir a importância aí do 

deslocamento. Ela reside no fato de Oribela conscientemente não aceitar de 

forma passiva ou com naturalidade o seu destino. Ela não apenas reflete sobre 

ele, questiona-o, lamenta-o, mas age no sentido de transformá-lo, de desviar-

se do destino reservado a sua personagem. Ela não se encontra apenas na 

história passivamente, mas acredita poder agir sobre ela e mudar o seu rumo. 

Ela é, assim, nesse romance, alçada a possibilidade fazer história, de se tornar 

um sujeito da história. 

                                                
 

143
 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Moções. São Paulo: Ceb, (1945). 

144
 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras.  São Paulo: José Olímpio, (1957). 
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Esse deslocamento e essa mudança no interior do projeto literário de 

Ana Miranda não podem ser explicados, a nosso ver, em função de seu 

―amadurecimento‖. Aqui, sem dúvida, podemos encontrar ecos da nova história 

das mulheres que buscou, desde meados dos anos 80, não apenas colocar as 

mulheres no centro da cena historiográfica, mas mostrar o seu protagonismo 

na história. No caso de Oribela, isso é duplamente interessante, pois além de 

mulher, era uma órfã degredada. O tema dos marginas e excluídos da história 

aparece aí claramente. É provável, assim, que não pudéssemos compreender 

esse deslocamento sem relacioná-lo com essa nova forma de compreender a 

história do Brasil que insistiu, desde então, no protagonismo feminino no 

passado – nessa época, a categoria de gênero, que ocuparia o centro dessa 

história posteriormente, ainda apenas engatinhava no Brasil. 

Em segundo lugar, não temos mais diante de nós a mesma ―Colônia‖ 

dos livros anteriores. Sem dúvida, trata-se nesse caso do século XVI, cuja 

configuração não seria a mesma daquela dos séculos XVII e XVIII. Essa ―nova‖ 

Colônia nos lembra em muito aquela que os historiadores das mentalidades, 

desde meados dos anos 80, buscaram conhecer: um tanto quanto exótica, 

totalmente diferente daquilo com que os europeus estavam acostumados. Uma 

Colônia na qual as formas de crença ocupavam um papel fundamental nas 

atitudes e gestos de seus habitantes. Para resumi-la, o lugar de encontro com 

o outro.  

Esse era, de certa forma, o traço marcante dessa história das 

mentalidades que, no Brasil, foi recebida ao mesmo tempo e meio que sem 

grandes distinções com a antropologia histórica e a micro-história. Parece ser 

esse caldo teórico que encontramos no último livro de Ana Miranda que aqui 

analisamos e que parece ter marcado profundamente essa nova imagem da 

Colônia que encontramos em sua pena. Assim, esse último livro parece ter se 

deslocado de uma historiografia literária, que parece tê-la marcado em Boca do 

Inferno, para uma historiografia do Brasil.  

Uma pergunta que não teríamos condições de responder aqui, mas 

que poderíamos apenas anunciar rapidamente é a seguinte: não teria sido esse 

deslocamento que tornaria possível a Ana Miranda visualizar claramente o seu 
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projeto literário como uma história da língua? Ora, não devemos lembrar que a 

história da língua dos linguistas é muito diferente daquela dos historiadores das 

mentalidades. Lucien Febvre dizia exatamente que, os homens do século XVI, 

por empregarem nas ciências uma língua que não era a nossa, não podiam 

pensar como nós; pensavam, assim, diferentemente de nós. Daí a importância 

de compreender essa linguagem. Mais do que nos romances anteriores, é em 

Desmundo que essa língua dos homens do século XVI, diferente daquela dos 

homens do século XX, ocupa um lugar central na construção do enredo. Mas 

não é a língua de Camões, aquela na qual certa história da língua buscou 

localizar senão o nascimento ao menos a afirmação do nosso vernáculo. Trata-

se aí da língua dos degredados, dos órfãos, da mulheres, dos personagens até 

então marginais da história a quem dificilmente a história literária como história 

da língua poderia atribuir algum papel ou estatuto. 

Para concluir, não poderíamos deixar de sublinhar a importância da 

Colônia como cenário desses romances. Já vimos como Ana Miranda escreveu 

romances históricos contemporâneos. No entanto, é preciso sublinhar que até 

ao menos nos anos 80, o Brasil Colônia era o objeto que por excelência definia 

de antemão a relevância historiográfica de um estudo. A contemporaneidade 

era bastante menosprezada como objeto de investigação em função de sua 

dignidade acadêmica. Poderíamos pensar se e de que forma a Colônia de que 

tratou Ana Miranda em seus romances não se inscreveu nesse espaço que, 

contudo, lentamente, ao longo dos anos 90 e sobretudo a partir dos anos 2000 

foi sendo substituído por temas ligados à contemporaneidade. Esse seria, sem 

dúvida, um tema possível para uma investigação futura. 
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