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Resumo: Por muitos anos, as mulheres não tiveram voz e vez nos espaços sociais, 
mas isso vem mudando. A Literatura Contemporânea apresenta como característica 
marcante retirar do silenciamento aqueles que, ao longo dos anos, encontram-se 
marginalizados e invisíveis. Maria Valéria Rezende é uma autora que, em todas suas 
produções, procura dar voz aos invisibilizados. Neste trabalho, temos como objeto o 
livro Carta à Rainha Louca, publicado em 2019. Ele apresenta a história de Isabel das 
Santas Virgens, uma mulher pobre que foi presa acusada de criar um convento 
clandestino e precisa escrever à Rainha Maria I, conhecida como Rainha Louca, para 
se defender das acusações. Para isso, Isabel escreve cartas entre 1789 e 1792 
apresentando sua história e, por meio delas, é possível entender aspectos 
sociopolíticos do Brasil-Colônia. Mesmo que o romance não tenha como pano de 
fundo o tempo presente, a autora tece reflexões sobre o Brasil de ontem e de hoje, 
expondo a condição da mulher no período colonial e nos permite reflexões sobre a 
sociedade de hoje. O principal objetivo da dissertação é analisar a condição da mulher 
brasileira nesse período por meio do livro, bem como entender as nuances entre a 
literatura, história e memória. Entende-se que a Literatura e a História possuem pontos 
em comum, sendo a literatura muito utilizada pelos historiadores para compreensão 
dos momentos do passado. Contudo, o romance de Rezende mostra a face da 
literatura utilizando-se da História para criar seus enredos. A autora criou o romance 
baseada em uma carta real endereçada à Rainha Maria I, encontrada nos Arquivos 
Ultramarinos de Lisboa, em que uma mulher branca e pobre do Brasil precisou 
defender-se contra acusações de criar um convento clandestino. Ainda, busca-se 
compreender a literatura de autoria de mulheres. Como aporte teórico, a dissertação 
apresenta Halbwachs (2004), Candau (2011), Agamben (2009) Dalcastagnè (2005, 
2012), Zolin (2009), Del Priore (1988, 2019), Perrot (2005, 2007, 2020), Pesavento 
(1998, 2000, 2003, 2006), Lima (2006) entre outros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira Contemporânea; Autoria de Mulheres; 

História; Memória; Maria Valéria Rezende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: For many years, women have had no voice and time in social spaces, but 
that has been changing. Contemporary Literature presents as a striking feature the 
removal of silencing those who, over the years, have been marginalized and invisible. 
Maria Valéria Rezende is an author who, in all her productions, seeks to give a voice 
to the invisible. In this work, we have as object the book Carta à Rainha Louca, 
published in 2019. It presents Isabel das Santas Virgens story’s, a poor woman who 
was arrested accused of creating a clandestine convent and needs to write to Queen 
Maria I, known as “Mad Queen”, to defend herself against the accusations. For that, 
Isabel writes letters between 1789 and 1792 presenting her history and, through them, 
it is possible to understand socio-political aspects of Brazil-Colony. Even though the 
novel does not have the present time as a backdrop, the author weaves reflections on 
Brazil of yesterday and today, exposing the condition of women in the colonial period 
and allows us to reflect on today's society. The main objective of the dissertation is to 
analyze the condition of Brazilian women in this period through the book, as well as to 
understand the nuances between literature, history and memory. It is understood that 
Literature and History have points in common, and literature is widely used by 
historians to understand the moments of the past. However, Rezende's novel shows 
the face of literature using History to create its plots. The author created the novel 
based on a royal letter addressed to Queen Maria I, found in the Arquivos Ultramarinos 
de Lisboa, in which a poor white woman from Brazil had to defend herself against 
accusations of creating a clandestine convent. Still, it seeks to understand the literature 
authored by women. As a theoretical contribution, the dissertation presents Halbwachs 
(2004), Candau (2011), Agamben (2009) Dalcastagnè (2005, 2012), Zolin (2009), Del 
Priore (1988, 2019), Perrot (2005, 2007, 2020), Pesavento (1998, 2000, 2003, 2006), 
Lima (2006), among others. 

 

KEYWORDS: Contemporary Brazilian Literature; Autorship by women; History; 

Memory; Maria Valéria Rezende.  
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CARTA À ISABEL 
 

Caríssima Isabel, 

Séculos se passaram desde sua primeira carta à Rainha. Questiono-me todos 

os dias o que você diria se estivesse aqui, vivendo o século XXI. As tecnologias 

avançaram tanto, se, para você escrever, era preciso roubar papel e produzir a tinta, 

eu escrevo diante de uma tela de computador, podendo apagar meus escritos a 

qualquer momento e enviar minha mensagem para qualquer um em questão de 

segundos. Entretanto, dentre todos os avanços, as mulheres são subjugadas, 

maltratadas e submetidas às leis de uma sociedade ainda muito patriarcal. Em 

especial aquelas que estão às margens, invisíveis em um mundo que dá mais ouvidos 

aos homens, brancos e ricos.  

Mas que indelicadeza a minha, desandei a escrever e sequer me apresentei. 

Chamo-me Walquiria, uma jornalista recém-formada que dedicou seus anos de 

graduação para compreender a condição feminina na imprensa e em fotografias nas 

décadas de 1950 e 1970. Agora, na pós-graduação, dedico-me a estudar a mulher na 

Literatura Brasileira Contemporânea. E foi, então, que descobri você, Isabel das 

Santas Virgens, que ganhou o Brasil por meio dos escritos de Maria Valéria Rezende.  

Para chegar até você precisei de outras pessoas. Primeiro conheci uma 

professora incrível, Níncia Teixeira, que aceitou ser minha orientadora no mestrado. 

Ela me apresentou Maria Valéria Rezende. Seu entusiasmo sobre o romance 

Quarenta Dias me fez querer conhecê-lo também. E, assim, quando Carta à Rainha 

Louca foi lançado, comprei imediatamente e encantei-me com a sua história. Foi 

dessa maneira que a conheci, Isabel, suas desventuras e tudo que precisou passar. 

Ainda, compartilhamos nosso entusiasmo e reflexões sobre o livro no Laboratório de 

Estudos Culturais, Identidades e Representações – o Labecir. Dessa forma, querida 

Isabel, sua história ficou conhecida por outros pesquisadores da comunicação, das 

artes, da literatura e da linguística, pois nosso laboratório abrange todas essas áreas. 

Aqueles que participam e ouvem sobre nossa pesquisa nos ajudam a construir nossas 

reflexões sobre seus escritos.  

Acho que ficaria feliz em saber que uma mulher estuda suas cartas. Você disse 

que o conhecimento pode nos enlouquecer, nós que não somos destinadas ao poder, 

como a Rainha Maria I. Não discordo, mas acrescento que ele nos liberta. Seu 
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conhecimento a ajudou na sobrevivência. É o que me ajuda, também, a enfrentar essa 

sociedade machista, misógina patriarcal e a sobreviver. A querer sempre mais, a 

tentar ajudar a construir um mundo melhor para as mulheres que virão depois de mim. 

Talvez seja utópico pensar assim. Mas acredito que, ao estudarmos, lermos, 

analisarmos e disseminarmos esse conhecimento, poderemos mudar, mesmo que a 

passos lentos.  

É por isso que escrevo essas páginas que virão, para disseminar o 

conhecimento adquirido, contribuindo minimamente para as reflexões sobre o que 

você viveu, a exemplo de muitas outras no mesmo período, e o que nós mulheres 

vivemos hoje. Espero fazer jus a sua trajetória.  

Com amor, 

Walquiria. 
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

Por muito tempo, a sociedade foi dominada por homens. Ainda hoje, sentimos 

os reflexos de uma sociedade extremamente patriarcal, às mulheres o espaço 

destinado era apenas o doméstico. As produções artísticas, literárias feitas por 

mulheres não eram reconhecidas. Muitas precisaram usar pseudônimos para terem 

seus livros publicados e reconhecidos.  Entretanto, a pós-modernidade deu 

oportunidade àqueles que estavam às margens – como as mulheres, negros, 

homossexuais e pobres – expressarem seus pensamentos. A pós-modernidade, para 

Lúcia Zolin (2009), é tomada como um conceito ideológico amplo, iniciado nos anos 

1960, e “remete a traços que vão desde a ênfase na heterogeneidade, na diferença, 

na fragmentação, na indeterminação, até chegar à profícua desconfiança em relação 

aos discursos universais e totalizantes” (p. 105). Hoje, pesquisar a Literatura de 

autoria de mulheres mostra-se cada vez mais importante. Pesquisá-las é dar voz e 

vez a elas. Inseri-las no ambiente acadêmico é fundamental para que se desconstrua 

o cânone – formado em sua grande maioria por homens (de classe média-alta, 

brancos, que vivem no eixo Rio-São Paulo). 

Maria Valéria Rezende é uma escritora, freira e ativista que vive na Paraíba. A 

autora escreveu No Risco do Caracol (2008), vencedor do Prêmio Jabuti na categoria 

infantil em 2009 e Quarenta Dias (2014), vencedor do Prêmio Jabuti de 2015 como 

Melhor Romance e Livro do Ano de Ficção. Antes disso, em 2013, o romance Ouro 

dentro da cabeça (2012) foi premiado no mesmo prêmio na categorial juvenil. Seu 

principal objetivo, como ela mesma conta, é dar voz àqueles que são invisíveis em 

nossa sociedade. Seus personagens são fragmentos daquelas pessoas que 

encontrou e encontra ao longo de sua vida. Assim, surgiu Carta à Rainha Louca. Em 

uma pesquisa nos Arquivos Ultramarinos de Lisboa, Rezende se deparou com um 

dossiê incompleto, contendo apenas uma carta escrita por uma mulher branca e 

pobre, acusada de criar um convento clandestino, delito grave contra a Coroa 

portuguesa. Assim, a autora criou Isabel das Santas Virgens e deu vida a ela, nos 

mostrando a vida, as aventuras e infortúnios vividos pela personagem.  

Publicado em 2019 e ambientado no Brasil Colônia no século XVIII, a 

personagem principal escreve cartas à Rainha Maria I, conhecida como Rainha Louca.  
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Acusada de criar um convento sem autorização, delito gravíssimo, Isabel, que 

também é tida por muitos como lunática1, precisa defender-se perante à Corte, apesar 

de pensar que, como mulher, não será levada a sério. Para isso, ela conta sua história 

e como foi parar na prisão.  

Uma mulher, branca e pobre que, ainda criança, é criada como acompanhante 

de uma menina da mesma idade, Blandina. Por acompanhar a jovem rica, Isabel 

aprende a ler e a escrever junto com ela. Ainda jovens, as duas conhecem Diogo de 

Távora, um rapaz sedutor – e mentiroso – por quem as duas se apaixonam. 

Entretanto, Blandina mantém um caso com Diogo e acaba engravidando. Quando seu 

pai descobre, manda Blandina e Isabel – que também é responsabilizada pelo erro de 

sua senhora – para um lugar isolado até ter o bebê, depois disso, Blandina é enviada 

a um convento como Freira junto com algumas escravas. Isabel, preocupada com o 

destino de sua irmã de criação, forja uma carta para a Senhora Abadessa do Convento 

do Desterro de Salvador, que possa viver com ela no convento, fingindo ser Dom 

Afonso Antunes de Castro, pai de Blandina.  

Assolada por uma tristeza profunda, a sinhazinha fica fora de si. É Isabel, então, 

a responsável por cuidar da irmã de criação. Após sua morte, sem ter mais para aonde 

ir, Isabel vai para as ruas da Bahia. Assim que ela precisa vestir-se de homem pela 

primeira vez, para poder escrever documentos para ganhar dinheiro. Mesmo após 

descobrirem sua identidade falsa e passar por maus momentos, Isabel continua a 

vestir-se de homem e ganha a vida escrevendo documentos, poemas, cartas e o que 

mais lhe pedirem. Sendo mulher e pobre, ela jamais deveria ter o conhecimento para 

isso, assim, precisa do disfarce. Até que um dia, cansada de não poder ser quem é, 

Isabel liberta-se dos trajes masculinos e começa a peregrinar. Outras mulheres 

passam a segui-la, até que ganham uma propriedade e todas vivem juntas. Isso 

incomoda o Império e Isabel das Santas Virgens é presa. Em alguns pontos, Isabel 

rasura o que escreve. Em geral, ela rasura aquilo que parece ser duro demais para 

ser dito, as realidades mais severas que passam as mulheres, os pobres, escravos e 

todos os menos favorecidos. As cartas são escritas entre 1789 e 1792, por meio delas 

podemos conhecer a história de Isabel e, com ela, parte da história do Brasil.  

 
1 O termo lunática é utilizado no livro para descrever Isabel. Ser lunático está associado à loucura e como as 
fases da lua interferem no humor, especialmente das mulheres, pela menstruação. Existiu, por muito tempo, a 
crença de que o motivo da loucura nas mulheres era o sangue menstrual, como apontam Pegoraro e Caldana 
(2008). Por isso, o termo ainda é muito utilizado para se referir às mulheres consideradas loucas.  
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Unindo traços da realidade com pitadas da ficção, Rezende nos revela um 

pouco da História do Brasil e de uma mulher que teve sua voz apagada. Além disso, 

por meio da leitura, percebe-se que mesmo muitos anos depois – e mesmo vivendo 

um regime democrático – o Brasil ainda se assemelha muito ao colonial. 

Retomar o passado, por meio da Literatura, é uma estratégia ficcional que 

requer atenção aos detalhes. Maria Valéria preocupa-se em manter uma escrita que 

seja condizente ao tempo que ela quer nos transportar, mas que possamos entender 

também. Giorgio Agamben (2009) afirma que o contemporâneo é aquele que olha 

para as luzes do seu século e reflete sobre elas, enxergando sua escuridão. Rezende 

(2019) demonstra um exercício de reflexão sobre nossos dias revestidos de uma 

trama ficcional e retratando o passado. Ela não poderia ser mais atual, em um país 

onde cada vez mais as mulheres, negros e pobres são marginalizados, no qual 

podemos os reflexos que carregamos da colonização.  

Em face do exposto, o objetivo da pesquisa é analisar a condição da mulher 

apresentada na narrativa de Maria Valéria Rezende, bem como as nuances entre 

literatura, história e memória e entender a literatura de autoria de mulheres. Partimos 

da hipótese de que é possível compreender traços da História do Brasil colonial a 

partir da leitura de Carta à Rainha Louca, em especial sobre a condição da mulher 

nesse período. Ainda, é possível refletir sobre as mulheres ao longo dos anos e como 

isso se reflete na sociedade ainda hoje.  

A metodologia do trabalho é a hermenêutica, que consiste em uma teoria da 

interpretação e da compreensão. Sirlene Cristófano (2010) afirma que a hermenêutica 

trabalha com a compreensão de todo campo da expressão humana, por isso, seria a 

arte de compreender, passando pela compreensão do discurso e do sujeito que 

produziu o discurso. Ainda, a autora aponta que é “uma forma de trazer às claras 

sentidos possíveis e torná-los conscientes, porque houve uma reflexão sobre eles” 

(CRISTÓFANO, 2010, p. 79). Por isso, a hermenêutica diz respeito ao texto e o que 

ele diz, mas também sobre aquele que lê e interpreta, atribuindo sentidos ao texto 

(texto entendido como expressão humana, seja pela escrita, arte, diálogos). Assim, o 

trabalho busca recortes do texto de Maria Valéria Rezende relacionando-os às teorias 

propostas e à interpretação que se construiu ao longo da pesquisa.  
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Maria Valéria Rezende nasceu em Santos, em 8 de dezembro de 1942. Viveu 

na cidade até os 18 anos. Entretanto, vive na Paraíba desde 19762. É freira 

missionária e formada em Língua e Literatura Francesa, Pedagogia e mestre em 

Sociologia. Além disso, ela é tradutora e escreve ficção e poesia. Desde os anos 1960, 

Maria Valéria dedica-se à Educação Popular, sendo uma seguidora dos ensinamentos 

de Paulo Freire. Viajou o mundo com seu trabalho como freira e educadora.  

 
 
Viajei por toda a América Latina, pela África, pela China. Falo inglês, 
francês, italiano, espanhol e aprendo o que for preciso. Comecei a ficar 
conhecida por não ter medo de nada. Onde havia uma missão, me 
chamavam. Dei a volta ao mundo quatro vezes. Também fui morar no 
interior da Paraíba, onde trabalhava na defesa dos direitos dos 
pequenos agricultores na luta contra os latifundiários (REZENDE, 
2018a). 
 
 

Ela conta que andou pelo mundo como freira missionária e educadora, e isso 

tem influência na sua escrita. Como seguidora dos ensinamentos de Paulo Freire ela 

conta que é preciso “fazer o povo contar sua própria história, pensar sobre ela. E 

depois desse processo de ação, reflexão, ação, reflexão, é que você vai, quando cabe, 

enxertando algum outro tipo de conhecimento” (REZENDE, 2018b).  

Segundo ela, em seu tempo, quando uma moça atingia certa idade esperava-

se dela que escolhesse entre casar ou entrar para o convento, ser freira. “Eu, que sou 

a mais velha de seis irmãos, já tinha cuidado de criança a vida toda e, além disso, 

tinha fé (não só fiz uma opção pragmática)... Eu queria andar pelo mundo, então era 

muito mais inteligente ser freira missionária.” (REZENDE, 2017). Mas, a autora afirma 

que as pessoas possuem estereótipo de freiras que não são inteligentes. 

 
 
Passei a minha vida inteira andando pelo mundo. Ainda assim, as 
pessoas têm aquela ideia de que as freiras são meio bobinhas, meio 
burrinhas [risos]... Como pode escrever literatura e ainda ganhar 
prêmio? Inclusive, muitos jornais – tranquilamente, sem me perguntar 
nada – escrevem que sou “ex-freira”. Porque para eles é inconcebível 
que uma freira que continua a ser freira tenha o mínimo de inteligência. 
O fato é que nossa vida é o contrário do que propaga o modelito oficial 
(REZENDE, 2017). 
 

 

 
2 Dados extraídos do site mariavaleriarezende.com 
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Além de viajar pelo mundo, Maria Valéria é “uma escritora sem fronteiras 

também em sua abordagem, já que escreve para crianças e adultos, tanto poesia 

quanto prosa” (PIACESKI, 2019, p. 251). Seus temas também são diversos, mas 

sempre procurando dar voz aos que são silenciados. “Então na verdade o que me 

interessa é dar a voz para quem não teve, e dizer ‘olha pra isso!’” (REZENDE, 2018b).   

É ativista e uma das idealizadoras do Movimento Mulherio das Letras. Quando 

leva a fama de fundadora, Maria Valéria afirma que “Eu levei a culpa, mas não fui eu 

não! Foi muita gente!” (REZENDE, 2020). O movimento tem como objetivo reunir e 

dar visibilidade às mulheres que escrevem e estão fora do mercado editorial principal, 

que privilegia os homens e do eixo Rio-São Paulo.  

Seu primeiro livro publicado foi Vasto Mundo, em 2001. Mas, antes disso, Maria 

Valéria Rezende já escrevia seus livros e dava de presente aos amigos. “Como não 

tinha dinheiro, quando precisava dar presente para alguém eu pegava umas histórias 

daquelas que tinha escrito, fazia uma capa bacaninha, batia à máquina, bonitinho, e 

dava de presente” (REZENDE, 2018b). Assim, seu primeiro livro chegou à editora por 

meio de um amigo presentado com seu livro, o Frei Betto, como conta em entrevista 

para a Diplomatique. Depois disso, ela afirma que “abriu um bauzinho” e não 

conseguiu mais parar de escrever. Assim, após a aposentadoria encontrou outra 

maneira de dar voltas ao mundo: através da escrita.  

Em 2009, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Infantil com No Risco do Caracol 

(2008). Já em 2013 o romance Ouro dentro da cabeça (2012) foi premiado na 

categorial juvenil. Em 2015 o premiado foi Quarenta Dias (2014), com Melhor 

Romance e Livro do Ano de Ficção. Também, em 2017 recebeu o Prêmio Casa de las 

Américas, de Cuba com o romance Outros Cantos (2016), que também ganhou o 

Prêmio São Paulo de Literatura e o terceiro lugar no Prêmio Jabuti do mesmo ano. 

Carta à Rainha Louca foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti 2020 e ficou em terceiro 

lugar no Prêmio Oceanos 2020.  

Em uma busca em plataformas como o Google Acadêmico e Scielo é possível 

encontrar diversas pesquisas que têm como objeto os escritos de Maria Valéria 

Rezende, como Quarenta Dias, Vasto Mundo, O Voo da Guará Vermelha, Outros 

Cantos, entre outros. Assim, percebe-se que sua obra tem cada vez mais visibilidade 

dentro da academia, mas ainda há muito a ser explorado.  

De acordo com a autora, ela escreve sobre aquilo que vê. Sobre Carta à Rainha 

Louca, ela afirma que, apesar de não conhecer e não ter visto o que escreve, “mesmo 
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assim eu conheço as pessoas através dos documentos históricos. Em uma época na 

minha vida fiz muita pesquisa histórica, então tinha muito dado” (REZENDE, 2018b). 

Para criar suas narrativas, ela conta que parte do personagem. Eles são a 

condensação de várias pessoas que conheceu ao longo da vida. Primeiro ela pensa 

quem conta a história, porque e como conta. Depois de criar tudo isso na cabeça é 

que ela começa o processo de escrita. “Meu sentimento com relação a esses 

personagens é o seguinte: eu tenho que dar testemunho da existência dessas 

pessoas. Eu vi isso e preciso contar. Meu ponto de partida é sempre um personagem.” 

(REZENDE, 2016). 

Além de dar voz à Isabel, Rezende tem como característica em outros livros 

como O voo da guará vermelha (2014), Outros Cantos (2016) e Quarenta Dias (2014), 

retratar mulheres e os marginalizados, ou, como ela afirma em entrevista à Daiana 

Piaceski (2019), os invisíveis “eu prefiro dizer que escrevo sobre os invisíveis. Porque 

não é a mesma coisa que marginalizados. Muitas vezes, as pessoas não estão à 

margem, estão perfeitamente inseridas dentro de um sistema, sendo úteis ao sistema 

e exploradas por ele; mas são invisíveis” (REZENDE, 2019, em PIACESKI, 2019, p. 

259). Isabel era uma dessas invisíveis, que foi esquecida em uma cela, acusada por 

um crime que não cometeu e permaneceu esquecida, até abril de 2019, com o 

lançamento do livro inspirado em sua carta.  

 
 
Quando eu vou pra algum lugar, gosto de andar na rua à toa. Foi o 
que eu fiz pra escrever o “Quarenta Dias”, eu passei quinze dias 
andando à toa pelas ruas e pelos lugares onde não devia ir. Não sou 
uma pessoa introspectiva sabe? Nunca fui. Sempre fui xereta, curiosa. 
E aí o pessoal fica com esse negócio “isso é autoficção?”. Não é 
autoficção nenhuma, porque eu crio um personagem que não sou eu, 
agora o mundo no qual o personagem vive é sim o mundo que vejo 
(REZENDE, 2018b). 
 

 

Para Piaceski (2019) “Maria Valéria Rezende é uma autora do entrelugar, das 

pessoas em trânsito, o que permite que a sua obra ultrapasse fronteiras” (p. 252). Isso 

pode ser comprovado por meio das pesquisas feitas e publicadas sobre suas obras. 

Quarenta Dias traz uma mulher aposentada que deixa sua casa para morar perto da 

filha e cuidar de um neto que ainda não foi gerado. Ainda assim, sua filha desiste de 

engravidar e muda-se para o exterior com o marido, deixando a mãe sozinha em uma 

nova cidade. É assim que Alice, a personagem principal, sai pelas ruas de Porto 
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Alegre andando em busca de uma pessoa que ela nem mesmo conhece, Cícero 

Araújo. O livro é contado em forma de um diário e a escrita, assim como para a 

personagem de Carta à Rainha Louca, é uma forma de organizar seus próprios 

pensamentos e encontrar a si mesma.  

Outros Cantos também traz uma personagem mulher que recorda suas 

memórias em uma viagem que cruza o Nordeste, relembrando sua primeira viagem 

no sertão brasileiro, para o ensino de pessoas adultas em municípios do interior. 

Segundo Alex Bruno da Silva (2018), “a escrita de Maria Valéria Rezende mistura 

dilemas humanos e questões sociais que, por meio de um labirinto de lembranças, 

evidenciam o processo de alteridade na construção das identidades” (SILVA, 2018, 

p.119). Kedna Macau e Wanderléia Santos (2018), também abordam Outros Cantos 

sob a perspectiva da memória “Outros Cantos, corrobora para a compreensão de que 

a literatura é produto de uma determinada cultura, que reflete tensões e transmite 

valores, normas, concepções, mitos e modos de sociabilidades de determinados 

sujeitos em diferentes tempos e espaços históricos” (p. 3). Ainda, Cândida de Oliveira 

e Tânia Ramos (2018), estudam Outros Cantos sob a perspectiva da escrita 

autobiográfica e escrita feminista. Para as autoras, esse romance mistura realidade e 

ficção, expondo “brasileiros que também são empurrados à margem da sociedade e 

da história, focando o povo nordestino, expressando aquilo que viu e ouviu no sertão 

pernambucano e paraibano” (OLIVEIRA e RAMOS, 2018, p. 220).  

Suas personagens possuem identidades mutáveis, que se constituem pela 

memória e são construídas socialmente. Segundo Joselia Aguiar (2019?)  

 
 
[...] apesar da diferença entre as protagonistas dos três romances, da 
concepção de suas vozes à estrutura narrativa, é possível entender os 
títulos de modo coordenado, quase uma trilogia sobre a condição da 
mulher brasileira e da escrita como invenção e liberdade. Sendo 
Quarenta dias a história de uma mulher dos dias de hoje, Outros 
cantos, a memória de uma outra, que viveu o século XX sob ditadura, 
este mais recente se apresenta como um romance histórico. Três 
projetos que coincidem com seu ativismo no movimento de mulheres 
autoras (AGUIAR, 2019?).  

 
 

A carta que serviu de inspiração para a escrita do romance foi encontrada por 

Maria Valéria em Lisboa, nos Arquivos Ultramarinos. Desde 1982, ela pesquisa a vida 

religiosa feminina no período colonial. Foi assim que encontrou dentro de documentos 

não classificados um dossiê incompleto sobre uma mulher que se defendia, com uma 
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carta de próprio punho, da acusação de criar um convento sem ordem da Coroa. Foi 

dessa forma que a autora começou a imaginar sobre essa mulher, como seria a vida 

de uma mulher branca e pobre no período colonial, onde só existia espaço para 

senhores e escravos? “Não tinha lugar pra ela. E também é a história de muitas 

mulheres hoje, de certa forma” (REZENDE, 2016). 

Assim, Maria Valéria procurou adequar uma escrita que fosse compreensível 

no século XXI, mas que fosse plausível no século XVIII. 

 
 
Na verdade, desconfio da minha cabeça de século XXI para falar no 
lugar de uma mulher do século XVIII. Então, a mulher diz uma porção 
de coisas que seria impossível ela dizer no século XVIII. Mas aí ela 
rasura. Porque ela diz “eu devo estar louca de estar pensando numa 
coisa dessas, que eu nunca ouvi ninguém dizer” (REZENDE, 2017). 
 
 

Por isso, o romance exigiu da autora muita pesquisa. Ela afirma que demora 

muitos anos para escrever um livro. “Então, o que vai acontecendo enquanto escrevo 

vai mexendo no meu texto. Mesmo que o texto não se refira diretamente a isso. É o 

caso desse livro” (REZENDE, 2017). Assim, mesmo que não se refira ao momento 

histórico que vivemos, Maria Valéria sempre deixa um traço de realidade, daquilo que 

vê, ouve e vive em seus escritos.  

No capítulo “Cartas rabiscadas: a memória de Isabel das Santas Virgens”, 

construímos a relação entre memória e literatura e como ela apresenta-se no 

romance. Os conceitos de memória são os definidos por autores como Nora (1993), 

Halbwachs (2004), Bosi (1994) e Candau (2011).  

Já no capítulo três, “A literatura contemporânea e a escrita de autoria de 

mulheres”, pensamos de que forma se apresenta a Literatura brasileira 

contemporânea de autoria de mulheres, suas características e peculiaridades. Para 

isso, contextualizamos o que é o contemporâneo com Agamben (2009). Além disso, 

o capítulo tem a fundamentação teórica em Dalcastagnè (2005, 2012) e Zolin (2009).  

No capítulo de número quatro, discutimos as nuances entre a literatura e a 

história. Como elas se afastam e se aproximam e como a História permeia o romance 

de Maria Valéria Rezende. A fundamentação teórica apoia-se em Pesavento (1998, 

2000, 2003 e 2006), além de Burke (1992) e Lima (2006). 

Por fim, o capítulo cinco irá abranger o papel da mulher na sociedade brasileira 

colonial a partir de Carta à Rainha Louca. Os tópicos abordados serão: a mulher 
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branca e pobre, a maternidade, a influência da Igreja Católica, os pensamentos 

silenciados de Isabel – por meio dos trechos riscados nas cartas –, a relação de Isabel 

com a escrita e sua loucura. Para isso, o aporte teórico se deu em Foucault (1992, 

2008), Del Priore (1988, 2019), Perrot (2005, 2020), entre outros.  
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2 CARTAS RABISCADAS: A MEMÓRIA DE ISABEL DAS SANTAS VIRGENS 

 

 

“... quem é que sabe, afinal, o que há de 
verdadeiro nas coisas que a gente lembra?, 
e que verdade se esconde nas coisas que a 

gente pensa que está inventando agora?” 
(Maria Valéria Rezende)3 

 

 

No Dicionário Michaelis On-line, uma dentre as tantas definições para a palavra 

memória é: “Faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, 

conhecimentos e experiências adquiridos no passado e habilidade de acessar essas 

informações na mente” (2015). Partindo dessas definições, esse capítulo dispõe-se a 

apresentar conceitos de memória para autores como Nora (1993), Halbwachs (2004), 

Bosi (1994) e Candau (2011), para que possamos refletir de que maneira a memória 

apresenta-se no romance Carta à Rainha Louca. 

Já no início do livro, percebemos que a personagem narradora, Isabel das 

Santas Virgens, fará uma viagem ao seu passado para contar, por meio de cartas, 

sua vida à Rainha Maria I, conhecida como Rainha Louca. Isabel precisa fazer isso 

para livrar-se de acusações de que teria criado um convento clandestino. “É para que 

me recordem que agora Vos escrevo, Senhora” (REZENDE, 2019,p. 9) 

Para Jacques Le Goff (2003), a memória “remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões 

ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 2003, 

p.419).  Já Ecléa Bosi (1994) afirma que “a memória é um cabedal infinito do qual só 

registramos fragmentos” (p.39) e são esses fragmentos da vida de Isabel das Santas 

Virgens que compõem as cartas que ela escreve para a Rainha Maria I, “por isso é 

que Vos conto tudo que tenho visto, ouvido e sofrido em minha própria carne, 

esforçando-me sempre inutilmente por remediar o mal que nos fazem” (REZENDE, 

2019, p.18). Isabel deixa claro que recordar seu passado é uma forma de contar à 

Rainha aquilo que ela, e outras mulheres pobres, passam no Brasil do século XVIII.  

Para tratar da memória Bosi (1994) lê autores como Henri Bergson e Maurice 

Halbwachs. Segundo a autora,  

 
3 O voo da Guará Vermelha. 
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[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 
ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações. 
Pela memória o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, 
‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A 
memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e 
ativa, latente e penetrante, oculta e invasora (BOSI, 1994, p.46-47). 

 

 

Podemos perceber que as memórias mais antigas de Isabel sofrem mudanças, 

tanto pela distância quanto por outros acontecimentos – que ela julga mais 

significativos, mesmo que de forma inconsciente – e assim, tomam conta de sua 

consciência. Como ao recordar sobre sua vida no Engenho Paraíso, onde cresceu, 

Isabel percebe que suas opiniões sobre o lugar mudaram ao longo do tempo. O que 

antes parecia sofrimento já não é mais, porque a personagem viveu tantas coisas 

piores que os acontecimentos parecem menores.  

 
 
Por vezes já não sei ao certo se nasci e fui criada no Engenho Paraíso, 
um dos maiores e mais ricos daquele recôncavo que cerca a cidade 
de São Salvador da Bahia. Com meridiana clareza, porém, vejo em 
minha mente todos os recantos daquela casa, onde me senti muitas 
vezes infeliz quando ali vivia, de tal modo que, em meu espírito, lhe 
chamava muitas vezes Engenho Purgatório, mas cuja lembrança hoje 
se tornou contraditoriamente o único refúgio de alguma alegria para 
mim. Todas as desditas ali acontecidas parecem-me hoje tão pouco, 
não sei se pela distância que tudo apequena aos nossos olhos ou se 
pela imensidade de desventuras que me castigaram depois de 
abandonar aquele pequeno mundo (REZENDE, 2019, p. 55). 

 

 

Sobre os escritos de Bergson, Bosi (1994) aponta que “importa, porém, reter o 

seu princípio central da memória como conservação do passado; este sobrevive, quer 

chamado pelo presente sob as formas de lembranças, quer em si mesmo, em estado 

inconsciente” (p. 53). Isabel recorda todos seus passos, dando ênfase em alguns, mas 

mesmo aqueles que ela conta com menos detalhes ou de forma mais breve aparecem 

em suas recordações, isso porque estão em seu estado inconsciente. Ao recordar de 

Diogo de Távora e dos momentos vividos por ela e Blandina antes de irem ao 

Convento do Desterro, Isabel dá mais ênfase a essas memórias em detrimento de 
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outras, que conta de forma mais rápida. Além disso, demonstra que outras memórias 

estão em seu inconsciente. 

 

 

[...] pôs-se a dedilhar as cordas do instrumento [Diogo de Távora], 
aproximando-se lentamente a cantar requintadas cantigas de amor 
com voz grave, lindamente modulada, que me provocava um vago 
sentimento de saudades, como se já antes conhecesse aquele modo 
de cantar, alongando-se às vezes como se me trinasse. Seriam 
lembranças, perdidas no fundo de minha memória mais antiga, de 
cantigas de minha Mãe ou de meu Pai, antes que nos atingisse a 
desgraça, ela desaparecesse e só restasse nele a muda tristeza? 
(REZENDE, 2019, p. 69). 
 

 

De acordo com Maurice Halbwachs (2004) “à medida em que os 

acontecimentos se distanciam, temos o hábito de lembrá-los sob a forma de 

conjuntos, sobre os quais se destacam às vezes alguns dentre eles, mas que 

abrangem muitos outros elementos” (p. 77). Além disso, Joël Candau, em seu livro 

Memória e Identidade (2011), aponta que a memória faz escolhas afetivas. Ocorre 

uma espécie de seletividade da memória, visto que não é possível que o indivíduo 

evoque todas as suas lembranças. Dessa maneira, há uma seleção de imagens do 

passado, de acordo com a intenção do sujeito no presente. Assim, Isabel, evoca certas 

imagens ao longo das cartas que escreve, fazendo seleções. Para Candau (2011), a 

lembrança é  

 

 
algo distinto do acontecimento passado: é uma imagem (imago 
mundi), mas que age sobre o acontecimento (anima mundi), não 
integrando a duração e acrescentando o futuro do passado. Essa 
hipótese da alteridade da lembrança se integra perfeitamente à teoria 
segundo a qual não existe para o homem uma realidade independente 
de sua intencionalidade (p. 66-67) 
 

 

Lendo Halbwachs, Bosi (1994) afirma que “a lembrança é a sobrevivência do 

passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano aflora à 

consciência na forma de imagens-lembrança” (p. 53), enquanto Bersgon tenta dar a 

memória um estatuto espiritual, “a memória do indivíduo depende do seu 

relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a 
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profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a 

esse indivíduo” (BOSI, 1994, p. 54).  Na contramão de Bergson, para quem o espírito 

conserva o passado, Halbwachs realça que lembramos porque as situações e os 

outros nos fazem lembrar.  

 

 

2.1 Isabel e a sociedade brasileira colonial: uma leitura da memória coletiva 

 

 

Para Halbwachs (2004) a memória é formada socialmente. Conforme o autor, 

a memória individual deriva da memória coletiva. Portanto, a primeira é apenas um 

ponto de vista da segunda, uma forma de recriar/ atualizar o que já foi dito. “Um 

homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer 

apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência, que existem 

fora dele, e que são fixados pela sociedade” (HALBWACHS, 2004, p. 58). Na 

concepção do autor, não lembramos as imagens do passado como elas aconteceram, 

mas com as forças sociais. Isso porque sempre levamos em nós um certo ponto de 

outro, ou outros. Portanto, as memórias coletivas são sempre plurais, já que estamos 

inseridos em vários grupos.  

 

 

Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas 
também para completar, o que sabemos de um evento do qual já 
estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias 
nos permaneçam obscuras. [...] Se o que vemos hoje tivesse que 
tomar lugar dentro do quadro de nossas lembranças antigas, 
inversamente essas lembranças se adaptariam ao conjunto de nossas 
percepções atuais. Tudo se passa como se confrontássemos vários 
depoimentos. É porque concordam no essencial, apesar de algumas 
divergências, que podemos reconstruir um conjunto de lembranças de 
modo a reconhecê-lo. Certamente, se nossa impressão pode apoiar-
se não somente sobre nossa lembrança, mas também sobre a dos 
outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, 
como se uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente 
pela mesma pessoa, mas por várias (HALBWACHS, 2004, p. 29). 
 
 

Ademais, o autor pontua que não é necessário que outros homens estejam 

materialmente presentes no momento das nossas recordações, isso porque “nós 

nunca estamos sós” (HALBWACHS, 2004, p.30), mesmo naquelas lembranças em 
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que somos os únicos envolvidos. Assim, “não é suficiente reconstituir peça por peça 

a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança; é 

necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns 

que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros” (HALBWACHS, 2004, 

p. 35). Em vista disso, as memórias de Isabel constituem-se por meio dos vários 

grupos que ela fez parte. As mulheres, pobres e brancas – sobrantes, como Maria 

Valéria as chama. Mesmo que a memória de Isabel seja algo só dela, ainda assim ela 

encontra-se inserida em um contexto social em todos os momentos de sua vida. 

Primeiro a vida dela na fazenda com Blandina, os momentos com Diogo, no Convento 

do Desterro mais tarde vestindo-se de homem, com Gregório – o amigo de seu pai 

que a salvou – em sua casa para outras mulheres sobrantes e, por fim, no 

Recolhimento da Conceição. 

As memórias sobre o pai de Isabel, por exemplo, permeiam as suas próprias 

recordações, suscitadas por Gregório e outras pessoas que tiveram contato por mais 

tempo com ele que a própria filha. Ela recorda que “segundo diziam os demais homens 

desse fidalgo, não fossem a coragem e a inteligência de meu pai, todos teriam 

perecido, levados pelas imensas vagas, mais perigosas do que quaisquer monstros 

ou sereias que nesse mar oceano houvesse” (REZENDE, 2019, p. 57).  

Para Candau (2011), é na memória genealógica e familiar “que o jogo da 

memória e da identidade se dá a ver mais facilmente” (p.137). Isso porque, as 

memórias compartilhadas entre os membros da família são parte da identidade 

particular dela. Entretanto, segundo o autor, essa memória familiar se mantém por 

apenas duas ou três gerações. Assim, procura-se criar uma identidade coletiva para 

salvar essas memórias familiares.  

 
 
Mesmo quando inscrita na construção de uma identidade coletiva 
(comunitária ou familiar, por exemplo), a transmissão que todo 
genealogista procura é, antes de tudo, a de si mesmo: salvaguardando 
a memória de seus ancestrais, ele protege também a sua. Se durante 
a reconstituição de sua filiação ele encontra a possibilidade de 
embelezá-la ou enobrecê-la, certamente tirará disso um proveito 
identitário evidente (CANDAU, 2011, p.139). 
 
 

Mesmo que tenha convivido pouco com seu pai e sua mãe tenha morrido no 

parto, Isabel procura manter viva a memória de seu pai, com aquilo que os outros 

contavam. Além disso, cria uma família com Blandina, a quem considera irmã.  
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As memórias em família, em geral, são as primeiras de que o indivíduo se 

recorda, já que a família é o primeiro grupo que somos inseridos. “O grupo do qual a 

criança fazia parte mais intimamente, naquela época, e que não cessa de envolvê-la, 

é a família” (HALBWACHS, 2004, p.44), além disso, Candau (2011) pontua que  

 
 
[...] Solidariedades invisíveis e imaginação vinculam sempre um 
indivíduo a seus ascendentes: a memória familiar é nossa “terra”, de 
acordo com os termos de um informante de Anne Muxel, é uma 
herança da qual não podemos nos desafazer e que faz com que, como 
diz Rimbaud, percorramos lugares desconhecidos sobre os traços de 
nossos pais (CANDAU, 2011, p.141). 
 

 

Mesmo no caso de Isabel, que não conviveu com sua família sanguínea, é 

possível manter a memória familiar conservada. Conforme Candau (2011), 

 
 
Anne Muxel mostra como a memória familiar serve de princípio 
organizador da identidade do sujeito em diferentes modalidades. De 
um lado, intervém o compartilhamento de certas lembranças e 
esquecimentos (em particular o dos mortos) ou, mais exatamente me 
parece, o compartilhamento da vontade de compartilhar, uma vez que 
o nível metamemorial é importante para a representação de uma 
memória familiar. A reminiscência comum e a repetição de certos 
rituais (refeições, festas familiares), a conservação coletiva de 
saberes, de referenciais, de recordações familiares e de emblemas 
(fotografias, lugares, objetos, papéis de família, odores, canções, 
receitas de cozinha, patronímia e nomes próprios), bem como a 
responsabilidade pela transmissão das heranças materiais e 
imateriais, são dimensões essenciais do sentimento de pertencimento 
e dos laços familiares, fazendo com que os membros da parentela 
queiram considerar-se como uma família (CANDAU, 2011, p.140). 
 

 

Além disso, Isabel cria sua própria família com as pessoas que quer bem. 

Blandina, por exemplo, que considera como irmã, Gregório que a cuida e protege 

como pai, seguindo o desejo do próprio pai de Isabel. Mesmo assim, ela gosta de 

manter viva a memória de seu pai, relembrando alguns de seus feitos, criando, então, 

um sentimento de pertencimento.  

As memórias de Gregório, também, se juntam às de Isabel para completar as 

cartas que ela escreve à Rainha, após ele salvá-la da prisão por vestir-se e se fazer 

passar por homem.  “Protegida por Gregório e seu companheiro Jerônimo [...], fui-me 



29 
 

 

refazendo pouco a pouco, sem deixar a cabana, e soube então como viviam eles e 

como meu Pai ali havia passado e por lá se havia perdido” (REZENDE, 2019, p. 125).  

Outras pessoas que frequentemente estão envolvidas nas memórias de Isabel 

são Blandina e Diogo de Távora. A sinhazinha, considerada por Isabel uma irmã, 

divide com ela muitos momentos, de felicidade, de tristeza e de inúmeras desventuras, 

até mesmo o amor pelo mesmo homem. “Blandina parecia alheia a tudo, muda e 

imóvel nas sombras, e eu, exausta e sem ideia alguma do que mais nos poderia 

acontecer, permaneci longo tempo olhando a escuridão dentro e fora de mim e, por 

fim, adormeci” (REZENDE, 2019, p. 88). 

As memórias de Diogo demonstram tanto o amor que Isabel sentiu por ele 

quanto o ódio por tudo que ele causou a ela e à Blandina.  

 

 

Creio que ali, naquele momento, nasceu a paixão que um dia haveria 
de matá-la. Ah, Senhora, se eu pudesse então adivinhar o quanto nos 
faria sofrer aquele homem [Diogo de Távora], juro que o teria devolvido 
ao lago para ali consumir-se, se de verdade estivesse mesmo a ponto 
de morrer, do que eu hoje duvido, depois de conhecer sua arte de 
enganar para aproveitar-se da inocência alheia (REZENDE, 2019, p. 
64). 

 
 

Halbwachs (2004) afirma que nas relações afetivas em que um está mais 

engajado na relação que o outro, no momento de recordar do outro irá lembrar mais 

dos momentos vividos. É por isso que Isabel relembra em tantos momentos de Diogo 

e, até mesmo, das histórias que ele conta a ela e a Blandina. Tanto por sua entrega 

ao sentimento quanto pelo rancor que ela alimenta anos mais tarde. 

 

 

Aquele que amou mais lembrará mais tarde, declarações, promessas 
do outro das quais este não conservou nenhuma recordação. Isto não 
é sempre efeito de inconstância, da infidelidade, da imprudência. Mas 
ele estava muito menos engajado que o outro nessa sociedade que 
repousava num sentimento desigualmente dividido (HALBWACHS, 
2004, p. 35) 
 
 

O grupo religioso é muito importante na construção da memória de Isabel. 

Ainda na infância, ela e Blandina eram ensinadas por um padre. Após a gravidez de 

Blandina, as duas vão para um convento, onde a sinhazinha vira Sor Blandina das 
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Sete Chagas de Cristo. E, por fim, Isabel torna-se beata e é presa acusada de criar 

um convento clandestino, apesar de essa nunca ter sido sua intenção, apenas uma 

casa para mulheres que, como ela, não tinham para onde ir. Sua fé é manifestada em 

diversos pontos de suas cartas.  

 

 

Perdoai, Vossa Majestade Fidelíssima, a esta mulher – enlouquecida 
pelas penas do amor ingrato e de grandes vilanias cometidas por 
aqueles que se creem mais poderosos que Vós mesma – por vir-Vos 
interromper, com o relato de seus sofrimentos de mínimo relevo, em 
Vossas orações e em Vossos atos régios tão urgentes para Vosso 
Reino e para aquele de Deus (REZENDE, 2019, p. 9). 

 
 

Candau (2011), apesar de ler Halbwachs, faz ressalvas ao conceito de memória 

coletiva. Para o autor “[...] a existência de atos de memória coletiva não é suficiente 

para atestar a realidade de uma memória coletiva. Um grupo pode ter os mesmos sem 

que por isso compartilhe as mesmas representações do passado” (p.35). Ainda para 

ele, mesmo que existam lembranças compartilhadas em um grupo, cada indivíduo irá 

invocar essa lembrança de forma diferente, “levando em consideração as escolhas 

que cada cérebro pode fazer no grande número de combinações da totalidade de 

sequências” (p. 36). 

O autor conclui que “uma memória verdadeiramente compartilhada se constrói 

e reforça deliberadamente por triagens, acréscimos e eliminações feitas sobre as 

heranças” e acrescenta que “não pode haver construção de uma memória coletiva se 

as memórias individuais não se abrem umas às outras visando objetivos comuns, 

tendo um mesmo horizonte de ação” (CANDAU, 2011, p.47-48). Portanto, as 

memórias individuais e coletivas seguem juntas, desde que as memórias individuais 

tenham os mesmos objetivos de uma memória coletiva, mas elas podem divergir.  

É, dessa maneira, que se apresentam as memórias de Isabel sobre a religião, 

em especial sobre as irmãs no Convento do Desterro, para as quais faz inúmeras 

críticas, dizendo que “a maioria delas sem nenhuma inclinação para o claustro” 

(REZENDE, 2019, p. 19) e que muitas estavam mais preocupadas com bens materiais 

que com o sacrifício e oferta de suas vidas à Deus, dizendo até mesmo que “chego 

muitas vezes a duvidar de que Deus Nosso Senhor jamais tenha por aqui [convento] 

passado e, quanto mais olho aqueles que se nomeiam seus representantes, mais 



31 
 

 

duvido” (REZENDE, 2019, p. 26). Mesmo que essas memórias possam contradizer 

uma imagem estereotipada que temos das freiras como sempre com vocação para 

servir à Deus e bondosas, Isabel é parte de um grupo religioso e corrobora para uma 

construção de uma memória religiosa. 

Halbwachs (2004) afirma que as lembranças de um grupo religioso se dão, em 

especial pelo espaço em que se encontram, sendo a igreja (no caso dos cristãos) esse 

espaço. “Quando entra numa igreja, num cemitério, num lugar sagrado, o cristão sabe 

que vai encontrar lá um estado de espírito do qual já teve experiência, e com outros 

fiéis, vai reconstruir, ao mesmo tempo, além de uma comunidade visível, um 

pensamento e lembranças comuns” (HALBWACHS, 2004, p. 161). Dessa forma, 

Isabel encontra-se em mais um grupo, está imbricada em mais memórias coletivas, 

agora as religiosas.  

Mesmo quando não está no convento, Isabel mostra sua fé, recorrendo a Deus, 

“pus-me a rezar com fervor, a subir e descer as ladeiras daquela cidade, com as 

lágrimas a me escorrerem pela face, pedindo a Deus que me abrisse ao menos uma 

janela de salvação” (REZENDE, 2019, p. 101). Halbwachs (2004) aponta que “muitos 

fiéis se comportam como devotos que não esquecem de se dirigir a Deus o quanto 

puderem, em pensamento e em seus atos” (p. 162). Além disso, a memória religiosa 

é composta não só do espaço, mas das tradições, atos que remontam a 

acontecimentos muito longínquos no passado. Essa memória, de acordo com o autor, 

está mais possível de manter-se ao longo das gerações, por ter esse espaço delegado 

e, mesmo que algumas tradições mudem ao longo do tempo, o espaço permanece 

estável.  

Muitas das memórias que Isabel traz consigo ressoam ao período colonial 

fazendo parte, dessa forma, da história do Brasil.  

 
 
E para que também vivesse, devo confessar, por puro atrevimento e 
por meio de muitos perigos, esta Vossa serva que lê e escreve contra 
todas as regras deste mundo e contra todos os ditames da Fortuna e, 
à custa de copiar tais documentos por noites a fio, podia arrancar 
alguns preciosos tostões à monja cartorária do Desterro (REZENDE, 
2019, p.14-15). 
 
 

A personagem demonstra, assim, que para as mulheres da época, ainda mais 

as sem poder aquisitivo, ler e escrever era infringir as regras. 
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Conforme Halbwachs (2004), é preciso distinguir duas memórias, uma interna 

e outra externa, ou então uma memória pessoal e outra social. Ou ainda, uma 

memória autobiográfica, ocupada pelas lembranças ligadas à personalidade, à vida 

pessoal; e outra a histórica destinada à participação do indivíduo como membro do 

grupo que contribui para manter as lembranças impessoais, aquelas que interessam 

ao grupo.  

 

 

Uma memória autobiográfica e uma memória histórica. A primeira se 
apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da 
história geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do 
que a primeira. Por outra parte, ela não nos representaria o passado 
senão sob uma forma resumida e esquemática, enquanto que a 
memória de nossa vida nos apresentaria um quadro bem mais 
contínuo e mais denso (HALBWACHS, 2004, p. 59).  
 

 

Isto posto, a memória de Isabel – autobiográfica – nos apresenta uma visão da 

memória histórica do Brasil colonial. A história de Isabel é uma de muitas que podem 

retratar a sociedade da época. É um retrato específico das condições enfrentadas 

pelas mulheres pobres. Ainda, é possível observar detalhes da escravidão, da 

religiosidade, entre outros aspectos.   

As memórias suscitadas por Isabel fazem parte de um grupo minoritário, 

questionando uma memória oficial, histórica 

 

 

Retomo, pois, Senhora, sem dissimulação nem mentira, minha 
narrativa das infelicidades que me acometeram, a mim e a quase todas 
as mulheres desta terra, ainda que brancas e reconhecidas como 
naturais de Vosso reino de Portugal, Vossas súditas como quaisquer 
outras e merecedoras de Vossa proteção embora muitos digam, e eu 
mesma às vezes o creia, que bem sabeis de tudo isso, mas aos 
grandes deste mundo, como sois Vós, pouco importam os que nada 
temos (REZENDE, 2019, p. 67).4 
 

 

Conforme Halbwachs (2004), o passado que se vive, bem mais que a história, 

é que apoiará a memória. “É nesse sentido que a história vivida se distingue da história 

escrita: ela tem tudo o que é preciso para constituir um quadro vivo e natural em que 

 
4 Muitos trechos do livro são rasurados, como uma característica da escrita do romance. As rasuras 
serão copiadas tal e qual e, no capítulo 5, serão analisadas, também.  
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um pensamento pode se apoiar, para conservar e reencontrar a imagem de seu 

passado” (p. 75) 

Mary Del Priore (1988), ao estudar as mulheres do Brasil colonial, aponta que 

 

 

Descoladas, portanto, de uma prédica que as fantasiava virtuosas e 

puras, as mulheres coloniais são mais filhas de Eva do que de Maria; 

mergulhadas nas asperezas do trabalho doméstico, ou nos ofícios de 

rua e da lavoura, acabam por elaborar, mesmo enquanto rascunhos 

dos modelos eruditos, regras e éticas próprias (DEL PRIORE, 1988, 

p. 20). 

 

 

Isabel é uma dessas mulheres que cria suas próprias regras, suas memórias 

fogem, então, ao padrão apresentado por sociólogos da época. Tanto por não querer 

se prostituir como único recurso de sobrevivência, quanto por não ter formado família 

– em grande parte por sua condição financeira, que não a permitia o pagamento do 

dote ao futuro marido – além de tentar expor os males que sofriam as mulheres na 

colônia “sofrer e chorar é o quinhão de todas as Filhas de Eva” (REZENDE, 2019, p. 

10), assim, ressignificando a definição das Filhas de Eva, não como pecadoras, mas 

como aquelas que enfrentam desafios diários para sobrevivência, em uma época em 

que as mulheres nada mais eram que objetos a serviço dos varões, como Isabel relata 

inúmeras vezes. 

Para Halbwachs (2004), 

 

 

Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que 
nos tragam seus testemunhos; é preciso também que ela não tenha 
deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes 
pontos de contato entre ela e as outras, para que a lembrança que os 
outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum 
(HALBWACHS, 2004, p. 12).  
 
 

De acordo com Pierre Nora (1993), a história é a reconstrução, sempre 

problemática e incompleta, do que não existe mais.  Já memória é um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente. Halbwachs (2004) pontua que “há, 

com efeito, muitas memórias coletivas. É a segunda característica pela qual elas se 

distinguem da história. A história é uma e podemos dizer que não há senão uma 

história. Isto é o que entendemos por ela” (p. 89). Outro autor que converge com os 

dois teóricos é Candau (2011), segundo ele  
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[...] a história busca revelar as formas do passado, enquanto a 
memória nos modela, um pouco como faz a tradição. A primeira tem 
uma preocupação de ordenar, a segunda é atravessada pela 
desordem da paixão, das emoções, dos afetos. A história pode vir a 
legitimar, mas a memória é fundadora. Ali onde a história se esforça 
em colocar o passado a distância, a memória busca fundir-se nele (p. 
131-132). 
 
 

É possível perceber que as memórias de Isabel condizem em diversos pontos 

com os escritos sobre história das mulheres no Brasil Colônia, os desafios de 

sobrevivência para aquelas que não são ricas. Beatriz Sarlo (2007) aponta que “nem 

sempre a história consegue acreditar na memória, e esta desconfia de reconstituição 

que não tenha em seu centro a lembrança” (SARLO, 2007, p. 9). Assim, apesar de 

ficcional, as memórias de Isabel das Santas Virgens são embasadas a uma memória 

real, que contribuem para compreensão da História.  Essas são apenas algumas das 

demonstrações da história presentes no livro. Estas serão analisadas posteriormente 

de forma mais aprofundada, em um capítulo dedicado à história e literatura.  

 

 

2.2 A escrita: um lugar de memória e de redenção 

 

 

Pierre Nora (1993) destaca que a memória moderna “é uma memória 

registradora, que delega ao arquivo o cuidado de se lembrar por ela e desacelera os 

sinais onde ela se deposita, como a serpente sua pele morta” (p.15). São os lugares 

de memória que detêm a memória e que mediam a relação do homem com seu 

passado, sendo assim necessário um meio material para alojar essas lembranças. 

Para o autor esses lugares de memória surgem à medida que a memória tradicional 

se esvai e então nasce a necessidade de montar um dossiê do passado que “devesse 

se tornar prova em não se sabe que tribunal da história” (NORA, 1993, p.15). As cartas 

de Isabel à Rainha Maria I formam uma espécie de dossiê de suas memórias, o seu 

lugar de memória, no conceito de Nora (1993).  

As duas primeiras cartas, de 1789 e 1790, contam mais sobre seu dia a dia no 

convento do Recolhimento, de forma desordenada, recuperam as memórias mais 
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recentes da personagem. Já as cartas de 1791 e 1792 recontam desde a infância, sua 

juventude, os dias com Blandina, o trabalho vestida como homem para sobreviver, a 

casa que criou para mulheres como ela até sua prisão. Isabel escreve para que possa 

reordenar seus pensamentos e memórias, 

 

Eu, muitos meses atrás, tão confiante e quase serena, Vos vinha 
narrando de maneira bem mais ordenada a minha história até os 
caminhos das Minas Gerais, para Vos testemunhar de que modo, por 
nenhum crime, vim eu aqui parar, quando então me senti 
embaralharem-se de novo minhas ideias e palavras, meus 
sentimentos e ânsias, sem saber ainda de uma epidemia de febres 
como as muitas a espalharem-se frequentemente nesses rincões. 
Temia outra vez perder o siso como quando aqui cheguei e já Vos 
contei e podeis vê-lo na forma atabalhoada das minhas muitas páginas 
há anos iniciadas (REZENDE, 2019, p. 121). 

 
 

Candau (2011) afirma que “é por meio da retrospecção que o homem aprende 

a suportar a duração: juntando os pedaços do que foi numa nova imagem que poderá 

talvez ajudá-lo a encarar a vida presente” (p. 15). É, nesse sentido, o processo de 

rememoração do Isabel. Presa em um convento, dada como louca, sem contato 

externo, ela recorre às suas memórias para defender-se das acusações, mas também 

para encontrar a si mesma, para suportar o peso de ser mulher no Brasil Colônia, para 

não enlouquecer. Nas memórias de sua vida, desde a infância, a juventude, o amor 

por Diogo de Távora, seu período como Joaquim, até seus dias como beata andarilha 

e por fim na casa para as sobrantes, Isabel encontra forças para terminar seus dias 

lúcida, com a dignidade que tentaram roubar dela. 

Conforme Anne Muxel, o trabalho da memória é “o trabalho de reapropiação e 

negociação que cada um deve fazer em relação a seu passado para chegar a sua 

própria individualidade” (MUXEL apud CANDAU, 2011, p.16). Já Candau (2011) 

aponta que “cada um de nós tem uma ideia de sua própria memória e é capaz de 

discorrer sobre ela para destacar suas particularidades, seu interesse, sua 

profundidade ou suas lacunas” (p. 24). Em muitos pontos da carta, Isabel rasura 

algumas de suas considerações. Em geral, aquelas que podem soar críticas demais. 

Sobre isso, ela afirma, “perdoai-me a rasura, Senhora, que se meia a pena correndo 

sem peias pelo papel” (REZENDE, 2019, p. 10). Ou seja, coloca todos seus 
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pensamentos no papel, mas depois volta e rasura por entender que não poderia falar 

sobre aquilo. 

Para Bergson, “no ato de rememoração o que é lembrado não é o objeto em si, 

ou o acontecimento em si, mas sim a impressão desse passado, a sensação que esse 

passado faz surgir no sujeito” (BERGSON apud SOUZA, 2014, p.105). Da mesma 

forma, William Stern (apud BOSI, 1994), afirma que, 

 

 

A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma 
que é mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o 
desagradável, alterado, o pouco claro ou confuso simplifica-se por 
uma delimitação nítida, o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e no 
fim formou-se um quadro total, novo, sem o menor desejo consciente 
de falsificá-lo (STERN apud BOSI, 1994, p.68). 

 
 

É possível perceber, nas cartas de Isabel, que muitas vezes sua memória está 

confusa, demonstrando que é a impressão do passado, que se apropria dela e a 

transforma. Para Mariana Souza (2014), rememorar significa mais do que trazer o 

passado para o presente, “trata-se de um instrumento para reavaliações, revisões, 

autoanálise, autoconhecimento e é por este caminho que a memória alcança a 

identidade, sendo fator chave em sua (re) construção” (p.109).   

 Dessa forma, Isabel reavalia suas experiências, vistas de outro momento e de 

outro modo. Conforme Candau (2011), “as falhas de memória, os esquecimentos e as 

lembranças carregadas de emoção são sempre vinculados a uma consciência que 

age no presente.” (p.63) Assim, Isabel afirma que, muitas vezes, pode ter esquecido 

alguma memória. Isso se dá porque o presente age em suas lembranças, o tempo faz 

com que algumas delas se percam e outras fiquem mais vivas. Entretanto, ela afirma 

que “[...] na esperança de que, declarando-Vos até mesmo meus pecados, me torne 

digna de crédito quanto à verdade de tudo que Vos escrevo” (REZENDE, 2019, p. 16), 

ou seja, mesmo aquelas memórias de que se envergonha, para que suas cartas sejam 

fidedignas à realidade.  

A escrita de suas memórias é a única forma de salvação para Isabel, dando 

sentido, assim, a sua existência e por sua sobrevivência. Mesmo após destituída de 

todos os seus (poucos) bens, ela ainda possui o saber, que é a única coisa que não 

podem tomar dela. A escrita, além de permitir que Isabel ganhe algum dinheiro para 

sobreviver, a ajuda a não enlouquecer. Uma transgressora em um mundo onde a 
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mulher deveria estar apenas no espaço doméstico, vestiu-se de homem para ganhar 

a liberdade. Por meio da “arte da escrita”, liberta-se e tenta libertar outras que sofrem, 

ao denunciar os homens da Colônia à Rainha.  

 
 
Pois escrever tornou-se meu único socorro nesta vida sem sentido 
que é a minha, na esperança de que assim, das palavras, ainda que 
cada dia mais se embaralhem em meu pensamento, possa ainda 
surgir um destino, um norte, uma estrela a guiar-me, para onde não 
sei (REZENDE, 2019, p. 142). 

 
 

Candau (2011) afirma que a escrita pode melhorar o processo da lembrança, 

isso porque “o alfabeto cristaliza as possibilidades auditivas de organização e fornece 

uma forma classificatória particularmente eficaz [...]. Recordar, assim como esquecer, 

é, portanto, operar uma classificação de acordo com as modalidades históricas, 

culturais, sociais, mas também bastante idiossincráticas” (p.84). Dessa forma, a 

escrita das memórias de Isabel a ajuda a recordar e não deixar que suas memórias 

caiam no esquecimento.  

Da mesma maneira, Bosi (1994) aponta que 

 

 

O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. 

Ela reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a 

imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. 

[...] As convenções verbais produzidas em sociedade constituem o 

quadro ao mesmo tempo mais elementar e mais estável da memória 

coletiva (BOSI, 1994, p. 56). 

 

 

Portanto, é possível observar que, quanto mais Isabel escreve, melhor ela 

consegue recordar suas memórias e ordenar seus pensamentos.  

 
 
Notai, porém, Majestade, como agora já sou capaz de relatar-Vos, de 
maneira tão mais ordenada e seguida do que nas minhas primeiras 
páginas, a história que Vos prometi, por ser tão remédio para a alma 
e o juízo o simples poder de escrever e ordenar no papel as ideias e 
as palavras. [...] Prossigo então com muito ânimo, pois isto me acalma 
o coração e o pensamento, reordena-me a memória (REZENDE, 
2019, p. 66). 
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Ademais, Candau (2011) aponta que “através da memória o indivíduo capta e 

compreende continuamente o mundo, manifesta suas intenções a esse respeito, 

estrutura-o e coloca-o em ordem (tanto no tempo como no espaço) conferindo-lhe 

sentido” (p. 61). Sendo, então, além da escrita, a memória uma maneira de ordenar o 

seu mundo. 

Para Michael Pollak (1992), a memória não se resume à vida de uma pessoa, 

“a memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A 

memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 

articulada, em que ela está sendo expressa” (POLLAK, 1992, p. 4). Ainda, ressalta 

que a memória herdada possui uma “relação fenomenológica muito estreita entre a 

memória e o sentimento de identidade” (POLLAK, 1992, p. 5), isso numa imagem de 

si que se projeta para si e para os outros. Assim, apesar de a chamarem de louca, 

Isabel a todo custo procura passar a ideia de uma pessoa que está sã, apenas 

duvidam de sua sanidade mental por ela fugir aos padrões impostos pela sociedade 

“louca não sou, pois se o fosse não poderia estar-Vos agora escrevendo em linhas 

tão diretas” (REZENDE, 2019, p. 28). Dessa forma, suas memórias são um conjunto 

daquilo que dizem sobre ela e com o que ela mesma se identifica, tratando, 

principalmente, de explicar à Rainha Louca os motivos de sua injusta prisão. 

Candau (2011) faz uma reflexão sobre, de que maneira a memória contribui 

para a construção da identidade. Segundo ele, “não há busca identitária sem memória 

e, inversamente, a busca pela memória é sempre acompanhada de um sentimento de 

identidade, pelo menos individualmente” (CANDAU, 2011, p.19). Perder a memória, 

nesse sentido, seria perder a própria identidade.  

É possível perceber essa relação entre a memória e a identidade de Isabel 

quando ela afirma que 

 

 

Devo confessar-Vos, Majestade, que muitas vezes duvido de quem 
sou, duvido de minhas lembranças, já não sei se são verdade ou 
alucinações, e temo que tudo o que tenho imaginado como se meu 
passado fosse, até mesmo em parte belo em minha recordação como 
por vezes me parece, não seja senão o meu desejo de que assim 
tivesse sido (REZENDE, 2019, p.50). 
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Candau (2011) assevera que a memória nos modela e nós a modelamos, 

também. Sendo assim, memória e identidade “se nutrem mutuamente, se apoiam uma 

na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa” 

(CANDAU, 2011, p. 16). 

Para Candau (2011), “se a memória é ‘geradora’ de identidade, no sentido que 

participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda a predisposições 

que vão levar os indivíduos a ‘incorporar’ certos aspectos particulares do passado, a 

fazer escolhas memoriais” (p. 19). Dessa forma, as identidades que Isabel assume ao 

longo do tempo, e por fim, a seus dias finais no Recolhimento da Conceição, farão 

com que ela dê certa ênfase a algumas memórias em detrimento de outras. Suas 

escolhas memoriais, nos termos de Candau (2011), dão uma visão da vida de Isabel, 

desde sua infância até os últimos dias.  

Refletir sobre as memórias de Isabel resultam, além disso, em reflexões sobre 

História do Brasil. Para nos aprofundarmos nessa questão, o quarto capítulo abordará 

de que maneira história e literatura se imbricam no livro em análise. Ademais, uma 

análise sobre a escrita e sua influência na identidade e subjetividade de Isabel será 

vista no capítulo cinco.  
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3 A LITERATURA CONTEMPORÂNEA E A ESCRITA DE AUTORIA DE 

MULHERES 
 

“Ninguém podia, porém, senão pela violência extrema, 
tolher a liberdade de meus pensamentos e calar minhas 
palavras” (Maria Valéria Rezende). 

 

Para iniciar as reflexões acerca da Literatura Contemporânea de autoria de 

mulheres, busca-se compreender o que é o contemporâneo. De forma simplista, o 

contemporâneo pode ser entendido como algo de seu tempo. Entretanto, 

aprofundando-se nessa discussão, Giorgio Agamben (2009) aponta que, “o 

contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber 

não as luzes, mas o escuro” (p. 62). Assim, para o autor, o presente possui uma 

obscuridade, e o contemporâneo é aquele que sabe vê-la.  

Agamben parte dos pressupostos de Nietzsteche sobre o contemporâneo. 

Segundo ele, “Nietzsche situa a sua exigência de ‘atualidade’, e a sua 

‘contemporaneidade’ em relação ao presente, numa desconexão e numa dissociação. 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele 

que não coincide perfeitamente com este” (AGAMBEN, 2009, p.58). Portanto, não 

basta ser do seu tempo, mas compreender e nem sempre concordar com ele.  

O contemporâneo, para Agamben (2009) é aquele que não se deixa cegar 

pelas luzes do século e consegue ver além delas as suas sombras. Assim, 

 

 

O contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do 

presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, 

dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de 

colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo 

inédito a história, de ‘citá-la’ segundo uma necessidade que não 

provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à 

qual ele não pode responde (AGAMBEN, 2009, p. 72). 

 

 

Outra explicação que Agamben (2009) busca para explicar as trevas da 

contemporaneidade está na astrofísica. No universo em expansão, as galáxias mais 

remotas se distanciam de nós a uma velocidade tão grande que sua luz não consegue 

nos alcançar. Aquilo que percebemos como o escuro do céu é essa luz que viaja 

velocíssima até nós e, no entanto, não pode nos alcançar, porque as galáxias das 
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quais provém se distanciam a uma velocidade superior à da luz. Perceber no escuro 

do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser 

contemporâneo (p. 64-65). Por isso, para o autor (2009), ser contemporâneo é ter 

coragem, “porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da 

época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, 

distancia-se infinitamente de nós” (p. 65). Consoante a isso, Marc Augé (2012) afirma 

que contemporâneos “são aqueles que inovam e eventualmente surpreendem ou 

decepcionam, que retrospectivamente, parecerão plenamente de seu tempo.” (AUGÉ, 

2012, p. 47). Ou seja, aquele que responde criticamente aos acontecimentos. Assim, 

para uma produção literária contemporânea, é necessário que não se concorde com 

tudo que acontece no seu tempo, mas que possa olhar para ele de maneira crítica.  

Nilcéia Valdati (2009), lendo Agamben (2009) demonstra que o poema, para 

se constituir, “não como identidade poética, não como instituição, mas sim enquanto 

articulação latente impregnada de força, que precisa de gesto linguístico, precisa de 

um dispositivo, para estar em movimento” (p. 29-30), e que o poeta (ou o 

contemporâneo) é a possibilidade do tempo. O poema, aqui, pode ser entendido como 

qualquer texto literário. E o poeta faz o movimento de escrita e de pensamento que 

vai além daquilo que se observa às claras. Ele rompe com seu tempo, na medida que 

não precisa necessariamente falar sobre ele, mas ao mesmo tempo o une, por refletir 

sobre sua escuridão. 

Da mesma forma, Daniela Carli de Oliveira (2008) pontua que “embora esteja 

ligada ao momento em que é criada, a literatura não se limita a representá-lo. Isto é, 

ao interrogar sobre seu tempo, promove a violação do que está estabelecido. Atrela-

se ao tempo na medida em que procura dele derivar-se” (p. 12). É possível, então, 

entender o olhar de Rezende (2019) sobre o contemporâneo. Ela olha para o presente 

e passado, e reflete sobre eles. Mesmo que sua narrativa não esteja situada no 

presente, deriva-se dele e busca reflexões pertinentes a esse tempo, como o papel 

da mulher na sociedade e a violência com os marginalizados.  

Em Carta a Rainha Louca, é possível observar que, mesmo muitos anos após 

a colonização, ainda sofremos as consequências dela. “Porque nestas colônias que 

se dizem Vossas, mas são mais do Demônio do que Vossas, é assim que se vive 

quando não se tem rendas, tratados os cristãos pobres como se fossem menos do 

que os animais de trabalho” (REZENDE, 2019, p. 11), escreve Isabel logo no início de 

sua carta. Ricardo Barbarena (2015) conclui que “é urgente que caminhemos pelos 
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ambientes privados de um sol institucional da história oficial. Ver no escuro não 

significa não-ver” (p. 69). A personagem do romance nos leva a esse escuro, para que 

possamos ver além do que os livros de história escrito por homens brancos nos 

contam, como Agamben (2009) sugere. Mesmo que ficcional, com os escritos de 

Isabel podemos ver muitas das mazelas sofridas pelos marginalizados no Brasil 

colonial, escravos, mulheres e todos que não pertenciam à “alta sociedade”.  

Dessa forma, a literatura contemporânea, para Karl Erik Schollhammer 

(2009), “não será necessariamente aquela que representa a atualidade, a não ser por 

uma inadequação, uma estranheza histórica que a faz perceber as zonas marginais e 

obscuras do presente, que se afastam de sua lógica” (p.10). Ainda para o autor, o 

escritor contemporâneo precisa estabelecer uma relação com a realidade histórica, 

porém, está consciente que é impossível captar sua especificidade no presente. Para 

ele, há uma urgência nessa relação. Essa urgência da escrita é descrita por ele como 

algo que se impõe e que atinge seu alvo com eficácia. “A urgência é a expressão 

sensível da dificuldade de lidar com o mais próximo e atual, ou seja, a sensação, que 

atravessa alguns escritores, de ser anacrônico em relação ao presente, passando a 

aceitar que a sua ‘realidade’ mais real só poderá ser refletida na margem e nunca 

enxergada de frente ou capturada diretamente” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 11) 

Schollhammer (2009) faz um mapeamento das últimas gerações de escritores 

da Literatura brasileira e nomeia a geração 00 de “metamorfose ambulante”. Para ele, 

os escritores dessa geração podem ser aparentemente diferentes entre si, mas 

apresentam um ponto em comum “na liberdade exercida de modo muitas vezes 

irreverente, mas não superficial, na coragem de se arriscar em um caminho próprio, 

criando uma escrita desabusada que aposta na fabulação” (SCHOLLHAMMER, 2009, 

p.147-148). Pode-se perceber esse traço na obra de Maria Valéria Rezende. Em 

entrevista ao Correio Braziliense, a autora diz que seu processo de escrita de Carta à 

Rainha Louca começou há muitos anos e foi baseada em uma carta real encontrada 

pela autora em Lisboa. Na carta, uma mulher precisava se defender por ter criado 

uma casa para as “sobrantes” – mulheres que não podiam ser escravas por serem 

brancas e não possuíam dote para poder casar – na região das minas. Ela explica, 

“Aí me veio a ideia de escrever um romance, inventar a história de uma mulher branca 

que não servia para escrava, para parir, para se casar porque não tinha dote, não 

tinha lugar pra ela.” (REZENDE, 2019b). Ainda para Schollammer (2009), 
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[...] percebe-se, nos escritores da geração mais recente, a intuição de 
uma impossibilidade, algo que estaria impedindo-os de intervir e 
recuperar a aliança com a atualidade e que coloca o desafio de 
reinventar as formas históricas do realismo literário numa literatura que 
lida com os problemas do país e expõe as questões mais vulneráveis 
do crime, da violência, da corrupção, da miséria (SCHOLLHAMMER, 
2009, p. 14). 
 
 

Barbarena (2015), ainda, aponta que “os objetos culturais, verdadeiramente 

contemporâneos, contribuem para que se possa refletir a respeito de uma nação 

permeada por uma diferença cultural expressada nas lutas reais e cotidianas dos 

grupos minoritários” (p. 78). Reforça-se, então, a ideia de que não é necessário que 

literatura contemporânea se passe no tempo presente, mas que leve a reflexão de 

nossa sociedade.  

Para Regina Dalcastagnè (2012), “é difícil pensar a literatura brasileira 

contemporânea sem movimentar um conjunto de problemas, que pode parecer 

apaziguado, mas que se revelam em toda a sua extensão cada vez que algo sai de 

seu lugar.” (p. 7). Isso porque as pesquisas de Dalcastagnè (2012) concluem que 

maioria dos escritores no Brasil são homens, brancos e que vivem em Rio de Janeiro 

ou em São Paulo. É por isso que as mulheres (as pobres e negras em especial) não 

tiveram um lugar privilegiado na produção da literatura. “Fica claro que não há uma 

solução que se esgote dentro do campo literário – trata-se de um problema mais 

amplo, próprio de uma sociedade marcada por desigualdades” (DALCASTAGNÈ, 

2012, p. 21). Dessa forma, para que se mude a realidade de escrita no país, é preciso, 

na visão da autora, que se universalizem as oportunidades de acesso à escrita, para 

que todos tenham a oportunidade de expressar suas opiniões e representar suas 

realidades. Ainda aponta que “nosso campo literário é um espaço excludente, 

constatação que não deve causar espanto, já que ele se insere num universo social 

que também é extremamente excludente” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 63-64). 

Michel Foucault (1996) assevera que para entrar na ordem do discurso é 

preciso atender a certas exigências “suponho que em toda sociedade a produção do 

discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

centro número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos” 

(p. 8-9). Dessa forma, nem todas as pessoas são autorizadas a falar sobre 

determinados assuntos. Assim, a sociedade apenas considera verdade aqueles 

discursos que são proferidos por pessoas autorizadas a falar, no caso da literatura, 
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por muito tempo, apenas os homens de classe média alta, brancos, heterossexuais e 

do eixo Rio-São Paulo. 

De acordo com Zolin (2009), 

 

 

Para ter assegurado o direito de falar, enquanto o outro é silenciado, 
o sujeito que fala se investe de um poder advindo do lugar que ocupa 
na sociedade, delimitado em função de sua classe, de sua raça e, 
entre outros referentes, de seu gênero, os quais definem como o 
paradigma do discurso proferido. Historicamente, esse sujeito imbuído 
do direito de falar é de classe média-alta, branco, e pertencente ao 
sexo masculino (ZOLIN, 2009, p.106). 
 

 

Para Dalcastagné, “o silêncio dos marginalizados é coberto por vozes que se 

sobrepõe a eles, vozes que buscam falar em nome deles, mas também, por vezes, é 

quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes” (2012, p. 17). Isso 

porque, a literatura brasileira é da classe média olhando para si. Entretanto, não é 

uma exclusividade da literatura, “as classes populares possuem menor capacidade de 

acesso a todas as esferas de produção discursiva: estão sub-representadas no 

parlamento (e na política como um todo), na mídia, no ambiente acadêmico” 

(DALCASTANGÈ, 2012, p. 18).   

É por isso que, “a entrada em cena de autores ou autoras que destoam desse 

perfil causa desconforto quase imediato” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 8). Portanto, a 

literatura de autoria de mulheres causa essa estranheza, por romper com um padrão 

estabelecido ao longo de muitos anos.  

 

 

3.1 As narrativas de autoria de mulheres e Carta à Rainha Louca 

 

 

É por essa causar esse impacto de romper com o padrão de representação 

daquelas que foram silenciadas que a Literatura de autoria de mulheres mostra-se 

importante e seu estudo fundamental para (re) pensar a Literatura brasileira 

contemporânea. Conforme Zolin (2009), a escrita de autoria feminina no Brasil emerge 

de um contexto de pós-modernidade, iniciado no final dos anos 1960, despreza 

conceitos totalizantes e dá ênfase na heterogeneidade, e assim, “tem reagido 
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positivamente aos estímulos referidos: as novas configurações socioculturais são 

representadas e discutidas criticamente nos textos literários escritos por mulheres” 

(p.105). Conforme a autora, o termo chave para essa discussão é a representação.   

Para Roger Chartier (2002), a representação pode ter duas vertentes de 

sentidos. A primeira como a representação para ver algo ausente e, de outro lado, “a 

representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo 

ou alguém” (p. 20), assim, a representação seria o “relacionamento de uma imagem 

presente e de um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar conforme” (p. 

21). Já de acordo com Patrick Charaudeau (2007), as representações 

 

Ao construírem uma organização do real através de imagens mentais 
transpostas em discurso ou em outras manifestações 
comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade, estão 
incluídas no real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real. [...] 
Em resumo, as representações apontam para um desejo social, 
produzem normas e revelam sistemas de valores (CHARAUDEAU, 
2007, p.47). 

 

Esse falar por alguém, para Dalcastagnè (2012), é um ato político, algumas 

vezes legítimo e quase sempre autoritário. Ao longo dos séculos, as mulheres tiveram 

suas histórias contadas por homens, quando as contavam. Segundo Perrot (2007), as 

mulheres ficaram de fora dos relatos da história “como se, destinadas à obscuridade 

de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, ou pelo menos, fora do 

acontecimento. Confinadas no silêncio de um mar abissal” (p. 16). Na literatura, os 

homens poderiam dar a elas a face que quisessem. “As mulheres são relativamente 

dóceis em nossa literatura. Podem fazer intrigas, ser traiçoeiras e desleais, mas, de 

um modo geral, sabem o seu lugar” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 138). Ainda para 

Chartier (2011),  

 

 

as lutas de representações são assim entendidas como uma 
construção do mundo social, por meio dos processos de adesão ou 
rechaço que produzem. Ligam-se estreitamente à incorporação da 
estrutura social dentro dos indivíduos em forma de representações 
mentais, e o exercício da dominação (p. 22). 

 

 

É dessa forma que:  
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o problema da representatividade, portanto, não se resume à 
honestidade na busca pelo olhar do outro ou ao respeito por suas 
peculiaridades. Está em questão a diversidade de percepções do 
mundo, que depende do acesso à voz e não é suprida pela boa 
vontade, daqueles que monopolizam os lugares de fala 
(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 18).  
 

 

Portanto, a literatura de autoria de mulheres se diferencia por dar lugar de fala 

àquelas que foram silenciadas por muitos anos. Assim, é possível que mulheres 

escrevam sobre suas vivências. Dessa maneira, ao invés de representadas de acordo 

com a vontade de homens, elas possam representar, no sentido de Chartier (2002), a 

si mesmas por meio das palavras e, de forma ficcional, outras como elas.  

Para Tânia Ramos (2009), a historiografia literária criou o preconceito de que 

a literatura de autoria de mulheres era “uma literatura menor, sem valor, sem 

qualidades geralmente atribuídas à escrita masculina – como se tivéssemos feito 

durante muito tempo uma ficção doméstica” (p. 156). Embora consideradas 

destinadas ao silêncio e à submissão, Ramos (2009) assevera que as mulheres 

fizeram e fazem literatura. A autora ainda afirma a importância das cartas para a 

história das mulheres, porque “apesar de ocupar uma zona intermediária entre 

ficcional e o histórico, a ficção e o documento, podem ser tomadas como fonte 

privilegiada ao desvendamento dos universos público e privado” (p. 163). As cartas 

de Isabel ajudam a revelar tanto aquilo que viveu e seus pensamentos mais íntimos, 

quanto as condições sociais que fazem parte da História do Brasil. 

Em todas as cartas, Isabel deixa clara sua insatisfação com os homens da 

coroa, por seus abusos com os menos favorecidos, em especial com as mulheres. 

Logo no início da primeira carta, Isabel escreve que,  

 

 

[...] estão submetidas às leis dos homens que muito mais duras são 
para as fêmeas e só para elas se cumprem, pois todos os seus pais e 
irmãos e maridos e filhos e varões quaisquer, clérigos ou seculares, 
só as querem para delas servirem-se e para dominá-las como aos 
animais brutos se faz, blasfemando vergonhosamente ao emprestar-
lhe a Deus Nosso Senhor tão cruel desígnio (REZENDE, 2019, p. 10) 
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Nessa primeira carta, também, é possível identificar a desordem de seus 

pensamentos, a confusão causada por todos os sofrimentos que passou ao longo da 

vida. O leitor logo entende o porquê de a chamarem louca, assim como a Rainha. 

Isabel é uma transgressora. Não segue nenhum dos padrões que a sociedade lhe 

impõe e, por isso, causa estranhamento na sociedade da época. “Por essas minhas 

decerto loucas ideias, que há muito teimosamente me acompanham, foi que agi de 

modo a dar pretexto aos poderosos para que aqui me encerrarem” (REZENDE, 2019, 

p. 43). 

Ao narrar sua vida, Isabel permite que se entenda a nova figura da literatura 

brasileira contemporânea:  

 

 

no lugar daquele sujeito poderoso, que tudo sabe e comanda, vamos 
sendo conduzidos para dentro da trama por alguém que tropeça no 
discurso, esbarra em outras personagens, perde o fio da meada. Esse 
é o narrador que frequenta a literatura brasileira contemporânea. Um 
narrador suspeito, seja porque tem a consciência embaçada – pode 
ser que uma criança confusa ou um louco perdido em divagações –, 
seja porque possui interesses precisos e vai defendê-los 
(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 75). 
 

 

Muitas vezes, sentimos que Isabel não sabe como contar aquilo que sente, 

devido a desordem de seus pensamentos, exatamente como Dalcastagnè (2012) 

define. A personagem afirma que “corria a pena levada por inconvenientes palavras 

que teimam em escapar do sítio onde trato de tê-las bem atadas ao meu espírito – já 

que delas não posso me livrar – para que não me venham a fugir pela boca e dar 

razão a quem por louca me toma” (REZENDE, 2019, p. 10). É por isso que, ao longo 

do livro, vários trechos estão rasurados, como que rabiscados pela personagem. 

Nesses trechos, estão aqueles pensamentos que devem estar apenas dentro de sua 

cabeça e não devem ser expostos a ninguém. Esses momentos, em geral, dizem 

respeito à sociedade patriarcal e àquilo que submetem os mais pobres – mas que não 

deveriam ser expostos. Na figura 1, podemos observar uma dessas ocorrências no 

livro.   
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Figura 1 – Os silenciamentos dos pensamentos de Isabel nas cartas 

 

Fonte: REZENDE, 2019, p. 11 

 

Ela reconhece que essas suas ideias são o motivo de os poderosos a terem 

prendido e, por vezes, acha que está realmente louca. Além disso, na primeira carta 

podemos perceber o vai e vem entre passado e presente de Isabel, suas memórias e 

seu presente em sua cela, “vejo agora, Senhora, que ando sem rumo como nau sem 

leme e que, do desterro desta minha miserável cela no Recolhimento da Conceição 

de Olinda, neste ano de mil setecentos e oitenta e nove, fui tão longe, ao Desterro da 

Bahia, a bem mais de trinta anos atrás” (REZENDE, 2019, p. 25). 

Conforme Dalcastagnè (2012), “sendo donas de seu passado, essas 

personagens teriam poder para gerenciar seu presente, e mesmo seu futuro, seja lá 

o que isso queira dizer para cada uma delas. Também estariam, de algum modo, 

tentando burlar seu próprio fim” (p. 97-98), assim, a autora cria perspectivas, fazendo 

com que se viaje entre espaço e tempo ao longo da narrativa.  

Zolin (2009), destaca que,   

 

A prosa de ficção tende a retratar tal mobilidade por meio de recursos 
estéticos relacionados à fugacidade do tempo e do espaço. O 
resultado ao qual o/a leitor/a é convidado/a a se adaptar, aponta para 
uma confusão de vozes entre autor/a, narrador/a e personagens, 
consequentemente, para enredos fragmentados, bem como para a 
representação de identidade, também, fragmentadas, além da 
recorrência a múltiplas intertextualidades, à paródia e ao pastiche (p. 
111). 
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Esse recurso é muito utilizado por Maria Valéria Rezende, já que Isabel tende 

a ir e vir em seus pensamentos. Sua identidade, também, fragmentada, variando entre 

uma Isabel do passado e do presente, uma jovem inocente e uma mulher depois de 

ter passado por muitas dificuldades, homem e beata, assumindo posições conforme 

sua necessidade.  

Dalcastagnè (2012) ressalta que, “também nas narrativas de autoria feminina 

as mulheres costumam estar circunscritas ao espaço da casa, aonde irão se 

desenrolar seus dramas e, quando possível, suas alegrias” (p. 124), mas Isabel rompe 

com esse costume. Ela quebra os padrões e o que é esperado para uma mulher na 

sua condição financeira na sua época.  

 

 

Já as mulheres brancas que nada possuem, tal qual eu sou, que não 
servem para o trabalho nos canaviais e nas minas nem para parir crias 
cativas para seus senhores, sem dote para casar-se nem para tornar-
se monjas nos mosteiros ou em simples recolhimentos desta terra, não 
estando destinadas a dar-se em matrimônio como penhor em alguma 
aliança, não se podendo tampouco vendê-las ou não se querendo 
comprá-las, nada valem (REZENDE, 2019, p. 12). 
 

 

Conforme Emanuel Araújo (2004), o destino da mulher era ser educada e 

controlada para que fosse uma boa esposa e mãe, “na visão da sociedade misógina, 

a maternidade teria de ser o ápice da vida da mulher. Doravante, ela se afastava de 

Eva e aproximava-se de Maria, a mulher que pariu virgem o salvador do mundo” (p. 

52). A Igreja exercia grande influência na sociedade da época, o que pode ser 

percebido ao longo do romance. Isabel deixa clara sua insatisfação com o clero e a 

maioria das freiras com que convive, entretanto, continua demostrando sua fé em 

Deus, “pus-me a rezar com fervor, [...] pedindo a Deus que me abrisse ao menos uma 

janela de salvação” (REZENDE, 2019, p. 101). 

Del Priore (1988) corrobora com esse traço da história da mulher no Brasil. 

Para a autora, Igreja e a literatura laica concordam no papel da mulher na sociedade. 

“O acordo epistolar entre autores laicos ou religiosos gira sempre em torno das 

mesmas questões: o casamento como elemento de equilíbrio social, e dentro dele, a 
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ausência de paixões, a obediência e a subordinação da mulher.” (DEL PRIORE, 1988, 

p. 20). A personagem reforça esse conceito ao afirmar 

 

 

Mas penso, às vezes, que talvez mintam os que dizem representar 
Vossa vontade nesta colônia, pois certamente não sois Vós ímpia 
como os senhores dos engenhos e clérigos de Pernambuco e da 
Bahia e das Minas Gerais, incapazes de ver as mulheres como almas 
cristãs, irmãs da Virgem Maria Mãe de Deus, e usam-nas segundo 
seus lúbricos desejos, sua infinita ganância e, tanto às suas próprias 
mulheres quanto às suas escravas e às mulheres dos outros, tratam-
nas como simples fêmeas brutas, matrizes úteis apenas para lhe 
fazerem mais filhos e escravos. (REZENDE, 2019, p. 44) 

 

 

Percebe-se, portanto, que aos homens, toda liberdade sexual é permitida, 

eles podem ter várias mulheres – abusando da maioria delas. Já a mulher deve ser 

obediente, submissa e reclusa ao seu lar e seu senhor. Isabel e Blandina, inclusive, 

são mandadas ao convento por subverterem as ordens da sociedade em que viviam. 

Blandina viveu um romance antes do casamento com Diogo de Távora e engravidou. 

Após o nascimento do filho, Dom Afonso mandou Blandina para o convento (e Isabel 

a seguiu), e sumiu com a criança, para manter a honra da família e lá abandonou a 

filha. Para ela, o romance e as promessas de Diogo foram o que, para ela, causaram 

sua loucura, 

  

 

Creio, Senhora, que naquele momento se me formou a semente da 
demência, se insanidade houver em mim, pois foi como louca que 
deixei aquele parlatório, abandonando lá Dona Blandina, corri pelos 
claustros, passadiços e escadas daquela fortaleza até alçar-me ao 
miradouro que ultrapassava os telhados e poder aferrar-me às barras 
duma alta janela para o Oriente, onde me pus a bradar, como todas 
as minhas forças, insultos, impropérios, lamentos e súplicas, 
blasfêmias e juras de amor e ódio, desejando que fossem levadas 
pelos ventos ribombando pelos céus, acima das nuvens, até à ilha do 
Timor e aos ouvidos ingratos de quem me apunhalou este coração a 
sangrar perpetuamente (REZENDE, 2019, p. 23). 
 

 

Para Isabel e Blandina, portanto, o espaço reservado foi a clausura. Segundo 

Dalcastagnè (2012), “esse mundo do lado de fora de suas portas não é enxergado por 

nós a partir de uma perspectiva feminina. O espaço público aparece, então, ainda 
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como o lugar de estranhamento, por onde as mulheres circulam, mas carregando sua 

bagagem, sempre prontas a voltar para casa” (p. 125). Isabel, entretanto, é uma 

mulher que rompe esse espaço privado.  

Contudo, ela só pode romper esse espaço enquanto vestida de homem e, 

depois, como uma beata. Como mulher e pobre não é dado a ela o direito de sair, de 

ler e escrever, de trabalhar como qualquer outra coisa que não seja em casa de família 

rica ou como prostituta (como ela mesma afirma diversas vezes). Assim, ela não pode 

ocupar espaços sendo mulher. Mesmo quando ela cria uma casa para as mulheres 

que sobram como ela, seu espaço é questionado pelos poderosos, como se estivesse 

rebelando-se contra o sistema. Como afirma Dalcastagnè (2012), 

 

 

Para encontrar mulheres sem donos e sem cabrestos sociais, seria 
preciso ir atrás daquelas que se desembaraçam de raízes e partem 
pelo mundo afora, buscando um espaço que não lhes foi destinado: a 
cidade grande. É nas jovens migrantes, mulheres pobres que se 
mudam sozinhas, sem pai ou marido, que podemos vislumbrar a 
rebeldia de algumas personagens femininas. Mas aí já se impõem 
outros constrangimentos – suas trajetórias são barradas por diferentes 
discursos, misóginos, racistas, anti-nordestinos, todos eles imersos no 
preconceito de classe (p. 138). 

 

 

Mesmo que Isabel não parta para a cidade grande, ela ainda está livre de 

amarras e vive como andarilha, buscando encontrar um lugar para si e para outras 

como ela. Primeiro, Isabel precisa viver como homem para sobreviver e ter um lugar. 

“Assim vivi eu, Joaquim, homem livre, útil à cobiça dos outros e à minha própria 

sobrevivência, por léguas sem fim do chamado Caminho dos Sertões [...]. Sem jamais 

suspeitarem de minha condição de fêmea, segui com os demais por rios e estradas” 

(REZENDE, 2019, p. 115).  Dalcastagnè (2012) aponta que “É em seu corpo, afinal, 

que se inscrevem os lugares por onde andou, e aqueles que não lhe estão reservados” 

(p. 129). Por ser mulher, ela não poderia ter conhecimento e, tendo, deveria ser 

destinado a servir seu marido ou a um senhor, não para ganhar dinheiro. Seu corpo, 

também, é o que a denuncia aos homens “ao saltar da montaria para apresentar aos 

oficiais de guarda minha perfeitamente falsificada certidão de batismo, viu-se um jorro 

de sangue manchar e escorrer pelo couro da sela” (REZENDE, 2019, p. 116). Em 

outro momento, Isabel, saindo durante o dia vestida de homem, porta-se menos como 

homem e, segundo ela, deve ter se deixado notar como mulher e, durante a noite, 
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Isabel conta “vi-me agarrada por mãos de rapina de homens a tentar despir-me e 

apalpar meu corpo, pondo-se logo um deles por trás de mim, levantando a aba de 

meu gibão e rasgando meu calção com vis intenções de sodomita” (REZENDE, 2019, 

p. 134-135). 

É depois desse episódio que Isabel pede a Gregório, o negro que era amigo 

de seu pai e que a acompanha, que comprasse batas simples e “Sem muito esforço, 

logo tive em mãos essas prendas e pude trajar-me como uma inocente e santa beata 

andarilha, das que não faltam nesta colônia.” (REZENDE, 2019, p. 135). Como beata, 

Isabel conquista outras mulheres que, assim, como ela, não têm onde viver, e 

seguem-na “um bando de deserdados que por lá andavam ao léu, e foram-se 

agregando a mim outras mulheres sem família, como eu deslocadas naquele mundo 

de varões onde nada valiam sem dote e sem outros atributos” (REZENDE, 2019, p. 

137).  

Zolin (2009) assevera que outra característica da literatura contemporânea de 

autoria feminina é que as escritoras, 

 

 

lançam mão de um outro recurso recorrente no contexto da chamada 
pós-modernidade, qual seja, a representação de personagens 
escritoras, cujas trajetórias trazem para a cena narrativa reflexões 
estéticas e ideológicas; estas últimas, comportando, por exemplo, 
questões relativas à literatura e engajamento social, bem como 
contestações acerca dos papéis tradicionais de gênero (ZOLIN, 2009, 
p. 109). 
 

 

Isabel utiliza as palavras para dar sentido a sua existência, muito mais que 

para se defender, que é o seu objetivo inicial e para dar voz a tantas outras que são 

caladas. 

 

 

[...] sinto e sei que a única cousa que me pode manter sã a mente, de 
sorte que eu não naufrague para sempre no mar encapelado dos meus 
delírios, é o esforço de ordenar as palavras em meu pensamento e no 
papel, não importando se são verdadeiras – daquela verdade que 
querem os inquisidores e juízes – ou se são apenas a verdade de meu 
desejo e do meu sonho, da liberdade de pensar, que outros 
consideram insanidade, mas que teima em medrar no mais recôndito 
de qualquer mulher (REZENDE, 2019, p. 51). 
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Dessa forma, pode-se encontrar não apenas a personagem Isabel das Santas 

Virgens, mas a escritora Maria Valéria Rezende, que usa seu conhecimento para dar 

voz às mulheres silenciadas. A qualquer custo, Isabel quer escrever “Tentei, Senhora, 

do modo mais insano, tentei escrever, obter a tinta necessária” (REZENDE, 2019, p. 

27). Além disso, por meio da personagem, Rezende pode expor as dores das 

mulheres e levar o leitor à reflexão sobre a sociedade atual. 

Por fim, Zolin (2009) conclui que “trata-se, em sínteses, de a literatura de 

autoria feminina pós-moderna representar mulheres ‘possíveis’ que refutam as 

imagens tradicionais, historicamente a ela imputadas pelo pensamento patriarcal” (p. 

114). Isabel foge dos padrões impostos pela sociedade. Ao contrário do que se espera 

de uma mulher do século XVIII, as que usualmente são representadas na história e 

na literatura, Isabel não se cala. Ela diz que, “mas eu, por mim, digo que mais loucas 

e enganadas pelo Maligno são elas que se deixam prender, maltratar e tosar como 

ovelhas, caladas, que a tudo se submetem. [...] Loucas, tolas, sim, são as que jamais 

gritam” (REZENDE, 2019, p. 11).  

Para Dalcastagnè (2012), “muito além de estilos ou escolhas repertoriais, o 

que está em jogo é a possibilidade de dizer sobre si e sobre o mundo, de se fazer 

visível dentro dele” (p. 7). Em Carta à Rainha louca, Maria Valéria Rezende grita, na 

voz de Isabel. Contudo, empresta sua escrita para dar voz a uma personagem 

silenciada há muitos séculos. Isabel foi uma mulher que realmente existiu, foi acusada 

injustamente pela Coroa e precisou defender-se. A carta foi encontrada por Maria 

Valéria Rezende em uma pesquisa nos Arquivos Ultramarinos de Lisboa e serviu de 

inspiração para a criação da personagem Isabel das Santas Virgens.  
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4 FRONTEIRAS DILUÍDAS: INTERSECÇÕES ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA 
 

 

“No teatro da memória, as mulheres são uma 

leve sombra” (Michelle Perrot) 

 

Segundo Antoine Compagnon (2009), o texto literário ajuda a entender a 

sociedade, “exercício de reflexão e experiência da escrita, a literatura responde a um 

projeto de conhecimento do homem e do mundo” (COMPAGNON, 2009, p. 26). Além 

disso, Roland Barthes (2004) indica que “a literatura não diz que sabe alguma coisa, 

mas que sabe de alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas — que sabe 

muito sobre os homens” (p. 18). Nessa concepção, a Literatura aproxima-se de um 

sentido social, em que se pode dar novos caminhos, dar vozes a sujeitos esquecidos 

na História, assim, a atualizando e se reconstruindo. Carta à Rainha Louca apresenta 

fatos históricos revestidos de uma trama ficcional. Maria Valéria Rezende recupera as 

memórias de uma mulher do século XVIII e, utilizando a imaginação, cria outras 

memórias que condizem com a História que nos é contada. 

A literatura permeia outras áreas do conhecimento humano, com a mídia, as 

artes e a história, por exemplo. Neste capítulo, nos dedicaremos a refletir as nuances 

entre a Literatura e a História. 

Para Sandra Jatahy Pesavento (2003), História e Literatura “são formas 

distintas, porém próximas, de dizer a realidade e de lhe atribuir/desvelar sentidos” (p. 

32). Assim, para a autora, ambas possuem verossimilhança, mas o historiador 

pretende atingir a veracidade, enquanto a Literatura apenas pretende alcançar a 

coerência.  Ainda, a autora conclui que “a questão da veracidade e da ficcionalidade 

do texto histórico está, mais do que nunca, presente na nossa contemporaneidade, 

fazendo dialogar a literatura e a história num processo que dilui fronteiras e abre as 

portas da interdisciplinaridade” (PESAVENTO, 2000, p. 37). Elas são formas 

diferentes de dizer o real. São representações do mundo, construídas de forma 

narrativa, mas cada uma possui um nível de aproximação com a realidade 

(PESAVENTO, 2006). Para ela ambas são narrativas, constroem enredos e 

desvendam tramas. Em primeiro lugar, porque “a História é uma urdidura discursiva 

de ações encadeadas que, por meio da linguagem e de artifícios retóricos, constrói 

significados no tempo” (PESAVENTO, 2003, p.33). Ainda, a autora pontua que ambas 
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as narrativas constroem a configuração de um tempo, “este tempo se constrói como 

uma nova temporalidade, nem presente nem passado, mas que ocupa o lugar do 

passado e, no caso da História, a ele se substitui. É este presente da escrita que 

inventa um passado e constrói um futuro, para melhor explicar-se” (PESAVENTO, 

2003, p. 33).  

Tanto Pesavento (2000) quanto Luiz Costa Lima (2006) recordam os gregos 

Heródoto e Tucídides para explicar a relação entre a literatura e história. Segundo 

Pesavento (2000), Aristóteles estabelece que a história e poesia/literatura são 

narrativas. Mas, enquanto a história está para o acontecido, a ficção corresponde ao 

que poderia ter sido. Conforme a autora, dizer que a história é uma narrativa 

verdadeira não significa dizer que ela é mimese do que aconteceu. Isso porque há 

sempre a presença de alguém que narra. Assim “mesmo colocando a narrativa 

histórica do lado do real acontecido e, portanto, verdadeiro, a visão aristotélica não 

confunde o que se passou com o seu relato, pois, entre ambos, se apresenta um 

discurso articulado que se coloca no lugar do fato que existiu” (PESAVENTO, 2000, 

p. 34). Já para Lima (2006), 

 

 

a historiografia tem um trajeto peculiar: desde Heródoto e, sobretudo, 
Tucídides, a escrita da história tem por aporia a verdade do que houve. 
Se se lhe retira essa prerrogativa, ela perde sua função. Torna-se por 
isso particularmente difícil ao historiador não considerar prova 
aporética o que apenas resulta do uso de suas ferramentas 
operacionais (p. 21). 

 

 

Pesavento salienta que o conceito de ficção como simulação corresponde a um 

senso comum e que, portanto, a história é diferente, pois “é narrativa organizada dos 

fatos acontecidos, logo, não é fingimento ou engodo, delírio ou fantasia” 

(PESAVENTO, 2006, p. 18). Então, a ficção seria o efeito de colocar no lugar de “como 

se aquilo que se passou longe do olhar e da vida dos ouvintes ali estivesse, numa 

‘ilusão referencial’ de presença e que permitisse o público ‘imaginar’ como ‘teria sido’ 

aquilo que se narra. Ou então, chamemos simplesmente este ato singular e mágico 

de representação...” (PESAVENTO, 2000, p.34). 
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De acordo Pesavento (2000), nem mesmo o pai da História, Heródoto, escapa 

das estratégias da ficção. Isso porque o historiador seleciona os testemunhos e 

organiza o enredo para a narrativa histórica. Assim, o olhar está direcionado.  

 
 
Suas palavras ‘dão a ver’ o desconhecido, criando um efeito de real 
[...] Ele, historiador, é o senhor do tempo, que cria as palavras, as 
imagens e os sentidos para os ouvintes. Mas atenção: Heródoto é o 
senhor do tempo que constrói o visto e o não-visto por um discurso 
convincente, mas onde é preciso credibilidade (PESAVENTO, 2000, 
p. 35). 
 
 

Já Tucídides não confia na oralidade e na memória para a construção da 

narrativa histórica. “Os homens esquecem, mentem, suprimem ou acrescentam 

detalhes e dados ao que viram e ouviram. A memória é, pois, engodo e conduz a 

versões fantasiosas, que reconduzem ao tempo da lenda e do mito. ‘Ouvi dizer’ não 

estabelece certeza, mas veicula opiniões” (PESAVENTO, 2000, p.36). Foi esse 

posicionamento que, para a autora, estabeleceu a primazia do documento no trabalho 

do historiador. Entretanto, mesmo nessas escolhas está presente o seu olhar e sua 

força enquanto narrador de uma história. “O historiador-narrador reivindica para sua 

fala os foros de verdade. A ficcionalidade – construção, invenção, ilusão do espírito 

por intenção deliberada de um artifício argumentativo – está presente, embora negada 

pelo historiador” (PESAVENTO, 2000, p. 37). 

Contudo, afirmar que historiadores escrevem ficção pode ser considerado por 

muitos uma falha gravíssima. Para Pesavento (2000), a História é uma ficção 

controlada. 

 
 
A tarefa do historiador é controlada pelo arquivo, pelo documento, pelo 
caco e pelos traços do passado que chegam até o presente. De uma 
certa forma, eles se ‘impõem’ ao historiador, que não cria vestígios do 
passado (no sentido de uma invenção absoluta), mas os descobre ou 
lhes atribui um sentido, conferindo-lhe o estatuto de fonte 
(PESAVENTO, 2000, p. 39). 
 
 

A História aspira ter uma verdade possível, talvez não mais uma verdade 

absoluta, mas o mais próximo possível do real. A relação entre a História e a Literatura 

se dá, portanto, nessa tentativa de aproximação com o real, 
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[...] se o texto histórico busca produzir uma versão do passado 
convincente e próxima o mais possível do acontecido um dia, o texto 
literário não deixa de levar em conta esta aproximação. Embora a 
trama seja, em si, criação absoluta do autor, busca atingir este efeito 
de apresentar uma versão também plausível e convincente 
(PESAVENTO, 2000, p. 57). 
 

 

A autora pontua que “o historiador continua tendo compromisso com as 

evidências na sua tarefa de reconstruir o real, e seu trabalho sofre o crivo da testagem 

e da comprovação, mas a leitura que faz de uma época é um olhar entre os possíveis 

de serem realizados” (PESAVENTO, 1998, p. 21). Não obstante, para Lima (2006), “a 

aporia da verdade há de ser entendida com extrema cautela. Entendê-la literalmente 

implicaria que a formulação escolhida pelo historiador seria incontestável, admitindo 

no máximo as correções advindas de outros documentos” (p. 155). Dessa forma, a 

verdade da história deve ser vista com cuidado. A escolha do historiador é uma das 

possibilidades de representação do passado. Igualmente, Peter Burke (1992), conclui 

que “cada vez mais historiadores estão começando a perceber que seu trabalho não 

reproduz ‘o que realmente aconteceu’, tanto quanto o representa de um ponto de vista 

particular” (p. 337). 

Assim como na Literatura Contemporânea, o conceito de representação é 

fundamental para compreender a relação entre Literatura e História. (PESAVENTO, 

1998, 2003). Isso porque a representação, de acordo com Pesavento (1998), envolve 

a presença de algo ausente, que se dá a ver por uma imagem seja visual, mental ou 

discursiva.   

 
 
A categoria de representação tornou-se central para as análises de 
nova história cultural, que busca resgatar o modo como, através do 
tempo, em momentos e lugares diferentes, os homens foram capazes 
de perceber a si próprios e ao mundo, construindo um sistema de 
ideias e imagens de representação coletiva e se atribuindo uma 
identidade (PESAVENTO, 1998, p. 19). 
 
 

Portanto, tanto Literatura quanto a História apresentam representações do 

mundo, apesar de possuírem métodos e fins diferentes (PESAVENTO, 1998). 

Conforme a autora, “literatura e história são narrativas que têm o real como referente 

para confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele toda uma outra versão ou ainda 
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para ultrapassá-lo. Como narrativas, são representações que se referem à vida e que 

a explicam” (PESAVENTO, 2006, p. 14). 

 O historiador tem a tarefa de reconstruir o passado por meio de documentos, 

ou seja, representações materiais já existentes. Selecionando seus materiais, ele 

compõe uma versão possível da história. “Decorre daí que o seu discurso se configura 

como uma possibilidade combinatória de elementos. Logo, a história só se realiza no 

campo da representação” (PESAVENTO, 1998, p. 21). Dessa maneira, a autora 

conclui que o melhor é trocar, portanto, o critério da veracidade pelo da 

verossimilhança. “O historiador atinge, pois, a verossimilhança, não a veracidade. Ora, 

o verossímil não é a verdade, mas algo que com ela se aparenta. O verossímil é o 

provável, o que poderia ter sido e que é tomado como tal. Passível de aceitação, 

portanto” (PESAVENTO, 2006, p. 16). Esse termo é muito comum na literatura e, 

assim, “a ficção não seria, pois, o avesso do real, mas uma outra forma de captá-lo, 

em que os limites de criação e fantasia são mais amplos que aqueles permitidos ao 

historiador” (PESAVENTO, 1998, p. 21).  

Ao contrário da Literatura, para que a História adquira essa representação, é 

preciso que tudo tenha acontecido. O que o historiador tem controle são suas 

escolhas, o como é feito. Mas, é preciso que algo tenha acontecido realmente.  

 
 
A História é narrativa do que aconteceu, mas não é mimesis, é 
tradução de uma alteridade no tempo, o que implica recriar formas de 
representar o mundo que não são mais as nossas, e que obedeciam 
a outras razões e sentimentos. Para tanto, as estratégias ficcionais do 
historiador estariam presentes na escolha, seleção e rejeição de 
materiais, organização de um enredo, escolha e uso de palavras e 
metáforas, desvendamento de sentidos implícitos (PESAVENTO, 
2003, p. 36). 
 
 

Logo, sem essas marcas deixadas, não é possível que a História seja contada. 

É preciso que o historiador siga as pegadas deixadas no passado para que se chegue 

a um destino possível, ou seja, a uma visão do passado. “Mesmo sabendo que não 

chegará jamais à verdade do acontecido, ele é animado por esta busca de verdade, 

por este esforço de construção de uma versão plausível, possível, verossímil de fato, 

como foros ou efeito de verdade” (PESAVENTO, 2003, p. 37). Semelhantemente, 

Burke (1992) assevera que “os historiadores não são livres para inventar seus 

personagens, ou mesmo as palavras e os pensamentos de seus personagens, além 
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de ser improvável que sejam capazes de condensar os problemas de uma época na 

narrativa sobre uma família, como frequentemente o fizeram os romancistas” (p. 340). 

Conforme Lima (2006),  

 
 
A verdade da história sempre mantém um lado escuro, não 
indagado. A ficção, suspendendo a indagação da verdade, se 
isenta de mentir. Mas não suspende sua indagação da verdade. 
Mas a verdade agora não se pode entender como ‘concordância’. 
A ficção procura a verdade de modo oblíquo, i.e., sem respeitar o 
que, para o historiador, se distingue como claro ou escuro. Procurar 
captá-la por um instrumental historiográfico pode ser um meio 
auxiliar de explicá-la. Mas tão só (LIMA, 2006, p. 156). 
 
 

Ademais, a literatura pode ser considerada como fonte histórica, desde que o 

historiador esteja interessado em “resgatar as sensibilidades de uma época, valores, 

razões e sentimentos que moviam as sociabilidades e davam o clima de um momento 

dado o passado, ou ver como os homens representavam a si próprios e ao mundo” 

(PESAVENTO, 2003, p. 39). Dessa maneira, a História não lê a literatura de forma 

literal, mas como uma forma de representação do mundo. 

 

A literatura é, pois, uma fonte para o historiador, mas privilegiada, 
porque lhe dará acesso especial ao imaginário, permitindo-lhe 
enxergar traços e pistas que outras fontes não lhe dariam. Fonte 
especialíssima, porque lhe dá a ver, de forma por vezes cifrada, as 
imagens sensíveis do mundo. A literatura é narrativa que, de modo 
ancestral, pelo mito, pela poesia ou pela prosa romancesca fala do 
mundo de forma indireta, metafórica e alegórica (PESAVENTO, 2006, 
p. 22). 

 

A literatura possibilita “a leitura das questões em jogo numa temporalidade 

dada” (PESAVENTO, 2006, p. 22). Ela registra as razões e sensibilidades daqueles 

que vivem certo período da história. Para a autora, “a literatura registra a vida. 

Literatura é, sobretudo, impressão de vida” (PESAVENTO, 2006, p. 23). Esse é, enfim, 

o objetivo da História Cultural, de acordo com a autora. Capturar exatamente essas 

impressões de vida, as explicações para os atos de cada período de tempo. É a 

história cultural, então, que vai permitir a utilização de novas fontes e objetos de 

estudo aos historiadores, entre eles o texto literário. 
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Ainda, ela conclui que a literatura é sempre uma testemunha de seu tempo, 

“mesmo a literatura que reinstala o tempo de um passado remoto ou aquela que 

projeta, ficcionalmente, a narrativa para o futuro” (PESAVENTO, 2006, p. 23). Dessa 

forma, reitera-se a afirmativa que, além de retomar um tempo passado, Carta à Rainha 

Louca ainda pode ajudar na reflexão do nosso próprio tempo. Porque “a Literatura é 

sempre um registro – privilegiado – do seu tempo” (PESAVENTO, 2003, p. 40). 

 

 

4.1 Traços de realidade na ficção ou ficção da realidade? O Brasil 

colonial em Carta à Rainha Louca 

 

  

Para Pesavento (2006), a sociologia da literatura manteve o texto ficcional em 

seu tempo, compondo o quadro histórico do autor. Já a história enriquecia suas 

análises com o material literário, dando uma dimensão cultural aos fatos narrados. 

Assim, o texto literário seria uma ilustração de sua época. “Neste caso, a literatura 

cumpria, face à história, um papel de descontração, de leveza, de evasão, ‘quase’ na 

trilha da concepção beletrista de ser um sorriso da sociedade...” (PESAVENTO, 2006, 

p.11). Todavia, essas posturas se mostram, hoje, ultrapassadas. 

 
 
ousaríamos dizer que o desafio atual é o de assumir que as ciências 
humanas se voltam, ‘grosso modo’, para uma postura epistemológica 
diferenciada [...], tais mudanças passam, com frequência, pelos 
caminhos da representação e do simbólico, assim como da 
preocupação com a escrita da história e sua recepção (PESAVENTO, 
2006, p. 12). 
 
 

Ainda, a historiadora destaca que o texto tem vida própria – seja ele 

historiográfico ou literário. Logo, o leitor atribui para o texto novos sentidos que não 

são previsíveis durante a escrita.  

 

 

Neste processo, há um inegável horizonte de expectativas ou mesmo 
um pacto: leitores de ficção literária sabem de antemão que vão ler um 
romance, conto e novela, e não é verdade do acontecido que orienta 
suas expectativas [...] Já a narrativa histórica comporta e mesmo exibe 
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elemento de historicidade que devem conduzir o leitor a uma realidade 
extratextual [...]. Leitores de História, em princípio, busca saber como 
foi, ou mais ainda, a verdade do que foi (PESAVENTO, 2003, p. 38). 

 

 

O romance de Maria Valéria Rezende apresenta como pano de fundo a 

sociedade brasileira colonial. Como visto anteriormente, a autora utilizou a história real 

de uma mulher que encontrou enquanto pesquisava a vida religiosa feminina no Brasil 

Colônia. Dessa maneira, apesar de manter uma relação com a História, o romance de 

Rezende é uma criação literária.  

Pesavento (1998) salienta que “a narrativa literária não precisa ‘comprovar’ 

nada ou se submeter à testagem, mas guarda preocupações com uma certa 

refiguração temporal, partilhada com a história. Dando voz ao passado, história e 

literatura proporcionam a erupção do ontem no hoje” (PESAVENTO, 1998, p. 21-22). 

Logo, Rezende (2019) demonstra uma preocupação em ser fiel a uma escrita que 

condiga com o século XVIII, da mesma forma que fazem os historiadores, mas que 

não deixe de ser legível em nosso tempo. Ela permite conhecer traços do passado, 

mas também questionar o século XXI.  Conforme Pesavento (2006), “o caminho do 

historiador é montado através de estratégias que se aproximam das dos escritores de 

ficção, através de escolhas, seleções, organizações de tramas, decifração de enredo, 

uso e escolha das palavras e conceitos” (p. 17-18). 

Segundo Pesavento (2006), ainda, “História e Literatura correspondem a 

narrativas explicativas do real que se renovam no tempo e no espaço, mas que são 

dotadas de um traço de permanência ancestral” (PESAVENTO, 2006, p. 13). A 

historiadora, além de pensar a relação entre história e literatura por meio da 

representação, ainda volta seu olhar para o imaginário.  

 

 
Atividade do espírito que extrapola as percepções sensíveis da 
realidade concreta definindo e qualificando espaços, temporalidades, 
práticas e atores, o imaginário representa também o abstrato, o não-
visto e não-experimentado. É elemento organizador do mundo que dá 
coerência, legitimidade e identidade. É sistema de identificação, 
classificação e valorização do real pautando condutas e inspirando 
ações. [...] O imaginário é sistema produtor de ideias e imagens, que 
suporta, na sua feitura, as duas formas de apreensão do mundo: a 
racional e a conceitual que formam o conhecimento científico, e das 
sensibilidades e emoções, que correspondem ao conhecimento 
sensível. [...] O imaginário é sempre um sistema de representações 
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sobre o mundo que se coloca no lugar da realidade, sem com ela 
confundir-se, mas tendo nela o seu referente (PESAVENTO, 2006, p. 
12). 
 

 

Para ela, o imaginário é uma construção social. Sendo assim, é histórica e 

datada, guardando especificidades e seus sentidos vão se modificando ao longo do 

tempo. Além disso, Lima (2006) aponta que “O ficcional literário incorpora, ainda que 

de maneira velada ou esotérica, parcelas da realidade” (p. 282). 

Por meio da leitura do livro e do conhecimento da História do Brasil, Isabel se 

mostra uma mulher à frente de seu tempo. Segundo Del Priore (1988) 

 

 

A mulher na história do Brasil tem surgido recorrentemente sob a luz de 

estereótipos, dando-nos enfadada ilusão de imobilidade. Auto-

sacrificada, submissa sexual e materialmente e reclusa com rigor, à 

imagem da mulher de elite opõem-se a promiscuidade e a lascívia da 

mulher de classe subalterna, pivô da miscigenação e das relações 

interétnicas que justificaram por tanto tempo a falta de cordialidade 

entre colonizadores e colonizados (p.11). 

 

 

Carta à Rainha Louca nos apresenta outra face dessa mulher estereotipada 

com duas faces apenas apresentada pelos historiadores, ou submissa ou promíscua. 

Ela tenta romper com os padrões da época. Questiona em suas cartas o poder dado 

aos homens. “Mas eu, por mim, digo que mais loucas e enganadas pelo Maligno são 

aquelas que se deixam prender, maltratar e tosar como ovelhas, caladas, que a tudo 

se submetem. [...] Loucas, tolas, sim, são as que jamais gritam” (REZENDE, 2019, p. 

11). 

 Isabel aprendeu a ler e escrever junto com Blandina e, com isso, a ajudou a 

manter as duas no convento e, após a morte daquela que considerava irmã, conseguiu 

sobreviver por muitos anos. “Não tinha, então, nenhuma ideia para escaparmos da 

fome, que não fosse a de apresentar-me para alugar meu corpo jovem, forte e virgem 

no fundo de alguma taberna” (REZENDE, 2019, p. 101), dessa forma, remetendo ao 

que Arno Wehling e Maria José Wehling (1994) afirmam 

 

 

[...] a mulher pobre, livre ou escrava, era necessariamente muito mais 
exposta na sociedade. [...] Conhecemos suas atividades: ela era, livre 
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ou escrava, doméstica, roceira, costureira, cozinheira, feiticeira, 
lavadeira, cartomante, prostituta. Se livre, vivia agregada à uma 
família, quase sempre extensa, embora não necessariamente de 
senhores de engenho, e recebia pagamento ou presentes por 
pequenas tarefas (p. 271). 
 

 

Portanto, percebemos que esse traço da literatura é condizente com a História, 

ao Isabel pensar que poderia ser apenas prostituta, já que não teria como trabalhar 

como qualquer outra coisa, por não ter nenhum homem que respondesse por ela. 

Após essa ideia inicial, Isabel rezou, pedindo a Deus uma salvação, já que não queria 

ser prostituta. Logo depois, a Madre responsável pelo convento, chamou-a para 

comprovar se ela era mesmo alfabetizada. Assim, Isabel afirma “tornei-me eu escrivã 

empregada e bem paga a seu serviço” (REZENDE, 2019, p. 102). Após a morte de 

Blandina, Isabel sai pelas ruas e utiliza seu saber para sobreviver 

 
 
Eu já não temia as ruas, certa de que poderia viver de minha única 
riqueza, a qual ninguém me poderia roubar, o meu saber das letras, 
legado precioso de nosso bom padre-mestre. Mais me enriqueci do 
tesouro das palavras e pensamentos nos anos que passei metida no 
cartulário do convento das monjas clarissas da Bahia, como serva de 
Dona Blandina, amada por mim qual uma irmã de sangue que nunca 
tive, mas cuja morte, por cruel mal de amor pelo qual ali seu malvado 
pai a encerrou, não pude evitar. Sentia-me chamada a prosseguir pelo 
mundo, e talvez, se me fosse dada essa graça, denunciar em grandes 
letras e alta voz o mal que lhe haviam feito e a quase todas as 
mulheres desta colônia, a quem nos pudesse socorrer, como faço 
agora escrevendo a Vossa Majestade. (REZENDE, 2019, p.114). 
 
 

Sobre a condição da mulher e, especialmente, da mulher pobre, Isabel afirma 

“Se inúteis são Vossas leis para quem nenhum poder, riqueza, prestígio ou padrinho 

tem nestas colônias, mais nulas ainda são tais leis para as mulheres aqui nestas terras 

nascidas para nada mais senão servir à mesa e à cama dos varões” (REZENDE, 2019, 

p. 118). Dessa maneira, mais uma vez, o romance de Maria Valéria aproxima-se da 

História, segundo Wehling e Wehling (1994) 

 
 
A sociedade colonial, com seus valores hierárquicos e patriarcais 
apoiados numa legislação severa à qual se acrescentava a existência 
de um grande número de escravos – o que por si só reduzia o ser 
humano à condição de objeto – destinava assim a mulher, 
forçosamente, a uma condição inferior. As concepções do direito 
romano e da tradição cristã minimizaram esta situação, mas não a 
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alteraram, produzindo o resultado quase sempre revelado pelas 
fontes: a mulher de status elevado, reclusa; a mulher pobre ou 
escrava, objeto de trabalho ou de prazer (p. 271). 

 
 

O papel da mulher de status elevado pode ser percebido a partir da 

personagem Blandina. Esperava-se dela a castidade até o casamento – valor imposto 

pela Igreja Católica. Como ela engravidou antes do matrimônio, seu pai a colocou em 

um convento. Assim, viveu reclusa o resto de sua vida, atormentada pelos fantasmas 

de seu passado. A atitude, segundo Isabel, era comum. Já que a maioria das freiras 

não possuía realmente vocação religiosa, como a própria Isabel demonstra na 

primeira carta.  

 
 
Jamais o poderia suspeitar e antes suporia que se tratava de um 
harém como os dois moiros, tais eram o rumor e a aparência de 
futilidade que se percebiam pelo incessante movimento por todos os 
seus corredores e esquinas de monjas, servas, escravas e as meninas 
que estavam a esperar a idade certa para fazerem os votos ou serem 
negociadas em casamentos úteis às suas famílias – já ali encerradas 
desde crianças e chamadas de pupilas, destinadas ao claustro ou à 
dominação de maridos interesseiros muito antes de poderem saber o 
que desejariam da vida –, e mulheres casadas, ali aprisionadas 
temporariamente por seus desconfiados maridos quando partiam em 
viagens ou delas queriam livrar-se para melhor gozar da vida devassa. 
(REZENDE, 2019, p. 21). 
 

 

Encarcerar as filhas em conventos era costume dos patriarcas das famílias. 

Wehling e Wehling (1994) declaram que, 

 

 
[...] a internação em conventos e recolhimentos femininos tornou-se 
comum no século XVIII, pelo menos na Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, resolvendo o problema dos pais preocupados com o futuro 
das filhas ou com os custos do dote. O fato, entretanto, provocava 
críticas das autoridades portuguesas, temerosas da escassez de 
mulheres brancas e dos reflexos disso sobre a população (WEHLING 
e WEHLING, 1994, p. 270). 

 
 

Mas Isabel não acredita ser apenas para proteção de suas filhas que os pais a 

encerram nos conventos, mas sim “[...] para que não se dividam suas terras em 

herança para seus muitos filhos e filhas. Deveis saber que esta, e não a devoção às 
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cousas do Céu, é a verdadeira razão pela qual insistem tanto esses homens em criar 

Recolhimentos de mulheres” (REZENDE, 2019, p. 26). 

Além de demonstrar como era a vida das mulheres no período colonial 

brasileiro, ainda podemos desvendar outras faces da História. É possível vislumbrar 

traços da escravidão, mesmo que de forma muito breve. Em especial, quanto a 

crueldade dos senhores com os escravizados. Quando uma das escravas doa uma 

de suas melhores batas para Blandina, Isabel afirma que “sabia quão grande prova 

de amor e bondade era ceder cousa tão preciosa à filha do senhor que as escravizava 

e lhes esgotava a vida sem piedade!” (REZENDE, 2019, p. 79).  

Também, Isabel declara que os senhores consideravam os negros como 

“incapazes como não pessoas” (REZENDE, 2019, p. 94), por isso confidenciavam 

segredos na frente deles, sem preocupação que pudessem contar a alguém. Além 

disso, Engrácia e Bernarda, as duas escravas que foram mandadas para servir 

Blandina no convento, pedem para que Isabel as deixe no local após a morte de 

Blandina, como uma doação. Já que elas estavam velhas, não saberiam viver nas 

ruas sozinhas e não desejavam voltar para o engenho, porque “sabiam que os filhos 

haviam sido vendidos ou mandados para longe por seu senhor e ali só as esperava o 

sofrimento” (REZENDE, 2019, p. 113), demonstrando assim as condições tristes em 

que viviam os escravos, tratados como animais irracionais.  

Outro ponto possível de ser visualizado é o comércio. Para que Isabel e 

Blandina possam sobreviver no convento, Isabel precisa vender os poucos bens que 

possuem. Isso porque o pai de Blandina não permitiu que ninguém da família visitasse 

a filha e não providenciou mais nenhum bem. E no convento apenas viviam bem 

aquelas que a família mandava dinheiro ou outros bens.  

 
 
Saí pelas ruas da Bahia, atenta ao caminho para não me perder na 
volta, procurando onde havia possíveis compradores, e fui finalmente 
dar a um largo onde havia várias mulheres, a maioria delas negras, e 
alguns artesãos em suas bancas a negociar variados objetos, 
acepipes, peixes, frutas, verduras e serviços. Aproximei-me de uma 
vendedora de frutas de belo sorriso e olhos mansos e lhe perguntei 
quanto poderia pedir pela minha peça. Olhou-me bem de cima a baixo, 
fez sinal para que me curvasse até poder-me cochichar ao ouvido, 
aconselhando-me um preço bem alto, para começar, de modo a poder 
baixá-lo (REZENDE, 2019, p. 98). 
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Assim, Isabel conseguiu garantir boa alimentação e um pouco de conforto para 

Blandina. Também, Isabel nos mostra a influência da Coroa portuguesa no comércio 

brasileiro, ela afirma que no Brasil “não se pode fiar nem tecer nem coser panos e 

trajes finos dignos das brancas fidalgas, e tudo se tem que comprar por alto preço do 

que vem nos barcos de Portugal, em troca de açúcar e do ouro que daqui vão” 

(REZENDE, 2019, p. 13). Relacionando-se, portanto, com a história do Brasil. Del 

Priore (2019), aponta que a Rainha Maria I,  

 
 
Preferiu apoiar a iniciativa privada, na forma de fábricas e manufaturas 
no reino. A proibição de manufaturas do Brasil, datada de 1785, era 
parte do projeto de utilizar as terras ultramarinas exclusivamente como 
fontes de produção de gêneros alimentícios, garantindo o exclusivo 
colonial (DEL PRIORE, 2019, p. 91). 
 
 

Essa decisão é criticada por Isabel, de forma rasurada, já que ela não deveria 

opinar sobre uma decisão da monarca.  

 
 
a única razão que me ocorre para que assim procedais é a de que, se 
desnudas estiverem as mulheres, mais lesto as emprenharão os 
machos e mais se multiplicará o número de Vossos súditos reinóis 
para garantir Vosso domínio sobre estas terras e de mãos para 
arrancar delas a riqueza que sob elas se esconde, para a glória de 
Vossa Coroa e de Vossa Igreja, pois até a nossos remotos ouvidos 
chegam as notícias de quão custoso é para a Coroa manter, como 
manda a tradição estabelecida por Vossos nobres ancestrais, o fausto 
e a constante movimentação de Vossa Corte por todo o Reino 
(REZENDE, 2019, p. 14). 
 
 

Outro ponto apresentado por Isabel ao longo de suas cartas é a influência da 

Igreja Católica na sociedade. Ela faz denúncias quanto a postura adotada pela Igreja, 

por vezes sendo complacente com os mais abastados. Em um dos trechos riscados, 

Isabel afirma que é “comum aos clérigos nestas plagas, fazendo vista grossa ao seu 

descumprimento da disciplina eclesiástica e serenando-o com o conforto de uma 

escrava e filhos mulatos livres” (REZENDE, 2019, p. 59). 

Segundo Pesavento (1998),  

 
 

[...] é a história que articula uma fala autorizada sobre o passado, 
recriando a memória social através de um processo de seleção e 
exclusões, onde se joga com as valorações da positividade e do 
rechaço. [...] Não é intenção do texto literário provar que os fatos 
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narrados tenham acontecido concretamente, mas a narrativa 
comporta em si uma explicação do real e traduz uma sensibilidade 
diante do mundo, recuperada pelo autor (p. 22). 

 
 

Por conseguinte, percebe-se que mesmo que os fatos não tenham acontecido 

em sua totalidade, o romance apresenta traços do que poderia ter sido. Ele possui 

coerência, mas o que realmente sabemos sobre a Isabel que realmente existiu foi que 

ela foi presa acusada de criar um convento clandestino. Todas as outras aventuras e 

infortúnios vividos são parte da criação de Maria Valéria Rezende. Elas refletem tanto 

o que poderia ter acontecido quanto problemas que assolam as minorias ainda nos 

dias de hoje.  

Josefina Ludmer (2010) em seu escrito Literaturas pós-autônomas afirma que 

“realidade (se pensada a partir dos meios que a constituíram constantemente) é ficção 

e que a ficção é a realidade” (p. 2). As escrituras diaspóricas, segundo a autora, 

atravessam os limites entre literatura e ficção. Não é possível reduzi-las a realismo, 

porque não são só isso. Travestem-se de testemunho, autobiografia, reportagem. No 

caso de Carta à Rainha Louca, de uma autobiografia em formato epistolar. Ainda 

conforme Ludmer (2010) “em algumas escrituras do presente que atravessaram a 

fronteira literária (e que chamamos pós-autônomas) se pode ver nitidamente o 

processo de perda da autonomia literária e as transformações que produzem” (p. 3). 

Isso porque não é mais possível usar classificações literárias. Elas não são mais 

fechadas em si mesmas, ficção ou realidade apenas. Elas se misturam. É o que 

acontece no romance Carta à Rainha Louca. Realidade e ficção andam juntas. 
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5 SER MULHER NO BRASIL COLÔNIA: “SOFRER E CHORAR É O QUINHÃO DE 

TODAS AS FILHAS DE EVA”5 
 

“Loucas, tolas, sim, são as que jamais 

gritam” (Maria Valéria Rezende). 

 

Pensar a história das mulheres é refletir sobre quem teve sua voz silenciada 

por muitos anos. Michelle Perrot (2005) afirma que as mulheres são, sobretudo, 

imaginadas, antes de descritas ou contadas, portanto, “fazer sua história é, antes de 

tudo, inevitavelmente, chocar-se contra esse bloco de representações que as cobre” 

(PERROT, 2005, p. 11). 

Por muito tempo, história das mulheres foi narrada por homens. Seja na 

literatura, no jornalismo, nas pesquisas históricas ou em qualquer espaço. Ao longo 

dos anos, como já visto no capítulo “Literatura Contemporânea e a escrita de autoria 

de mulheres”, elas tomaram seus espaços e ocuparam lugares de fala. Hoje, é 

possível analisar a história das mulheres ouvindo suas próprias vozes. No plural 

porque somos plurais. Mulheres da periferia, mulheres do centro, mulher brancas, 

pretas, indígenas, pardas. Religiosas e prostitutas. Letradas e analfabetas.  

Em Carta à Rainha Louca, deparamo-nos com uma mulher branca e pobre, que 

viveu no Brasil colônia. Com Isabel, é possível vislumbrar um recorte dessas mulheres 

que viveram esse período, suas angústias, desejos e pensamentos. Além de vermos 

mulheres escravas, mulheres ricas, religiosas. O romance nos mostra algumas 

nuances de mulheres que transgrediram regras ao longo dos tempos, que 

desobedeceram às ordens impostas pelo patriarcado. 

Segundo Priore (1988), o território feminino na história não é um lugar sereno. 

Existem conflitos e confrontos. “A história da mulher é, antes de tudo, uma história de 

complementaridades sexuais, onde se interpenetram práticas sociais, discursos e 

representações do universo feminino como uma trama, intriga e teia” (p. 13). Ainda, 

Perrot (2020) conclui que as mulheres não são passivas, nem submissas, “a miséria, 

a opressão, a dominação, por reais que sejam, não bastam para contar a sua história. 

Elas estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras 

palavras, outros gestos” (PERROT, 2020, p. 224). 

 
5 REZENDE, 2019, p.10 
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Esse capítulo, portanto, irá analisar a mulher Isabel e sua relação com outras 

mulheres, como Blandina e a Rainha Maria I. Sua relação com a Igreja Católica, com 

a escrita, sua loucura, identidade e subjetividade.  

 

 

5.1 A loucura das mulheres que não calam 

 

 

Bruxas, histéricas, feminazis6. Loucas. Assim foram chamadas, ao longo dos 

séculos, as mulheres que ousaram falar e se fazer ouvir. Que romperam as amarras 

impostas pelo patriarcado. Que foram desobedientes.  

Em As mulheres ou os silêncios da História, Perrot (2005) afirma que “o silêncio 

é o comum das mulheres. [...] O silêncio é um mandamento reiterado através dos 

séculos pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento” 

(p.9). A postura aceita para mulheres é “a escuta, o guardar as palavras no fundo de 

si mesmas” (p. 10). Por isso, aquelas que não aceitam essa imposição, seja falando 

ou escrevendo, são rechaçadas pela sociedade. Isabel das Santas Virgens é uma 

dessas mulheres. “Por louca e desobediente encarceraram-me neste Recolhimento 

da Conceição” (REZENDE, 2019, p. 9). Segundo Witzel e Teixeira (2020), “em sua 

carta, Isabel (re)atualiza, interdiscursivamente, as vozes ditas ou pressupostas de um 

sem número de mulheres que foram vigiadas e punidas pelos dispositivos dos poderes 

soberano e patriarcal, ajustados ao poder pastoral (FOUCAULT, 1988), nos tempos 

do Brasil colônia” (p. 248). Por isso, falar de Isabel é falar de inúmeras mulheres que 

foram apagadas dos livros de História.  

Ela desobedece a todos os padrões impostos a uma mulher no Brasil do século 

XVIII. Grita por justiça. Por isso, é considerada uma louca. Com a escrita das cartas à 

Rainha Maria I, Isabel extrapola seus pensamentos mais reclusos. Ela denuncia não 

só aquilo que viveu na pele, mas também os sofrimentos dos escravos, faz críticas à 

Igreja Católica e à sociedade de um modo geral.  

 Como foi ensinada a não falar sobre seus reais pensamentos, Isabel rasura 

seus escritos em um processo de silenciamento. O que ela silencia é o que há de mais 

importante para compreensão do ser mulher no Brasil colonial e da sociedade 

 
6 Termo depreciativo muito utilizado nas redes sociais para se referir às feministas.  
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brasileira da época. São suas rasuras que demonstram o que pode ou não ser dito 

por uma mulher. Ainda, explicam porque foi considerada louca.  

Seus trechos censurados demonstram pensamentos avançados para os 

padrões da época, por isso até ela mesma acredita estar louca, ao escrever à Rainha 

dizendo 

 
 

Peço-Vos benevolência para com esta que Vos escreve uma carta 
assim desordenada, na qual muitas rasuras haverá, que delas não me 
poderei furtar por andarem-me as ideias à roda, de tal modo que eu 
mesma por vezes me suspeito insana. Como poderia eu, de outro 
modo, conceber as estranhezas que penso e jamais ouvi pronunciar 
por outrem? (REZENDE, 2019, p.11). 
 

 

Seus pensamentos e atitudes não condizem com o comportamento esperado 

de uma mulher. Ela não guarda esses pensamentos para si, ela brada. Mesmo ao 

silenciar, ela grita. O fato de escrever e depois rasurar demonstra sua lucidez e 

inteligência. Quando grita aos homens o que sente, consideram-na louca. Não 

conseguem crer que uma mulher é capaz de pensar e de não se submeter às suas 

ordens.  

 
 
[...] diante de todos eles, um obeso que figurava de autoridade maior 
e os oficiais, escrivães e guardas que ali se amontoavam para ver-me, 
sem pôr mais peias à minha língua por tantas léguas calada, falei, falei 
no mais alto e insolente tom que fui capaz. Porque palavras, sim, as 
tenho, mais e melhores do que as dos senhores dos engenhos, dos 
contratadores de caminhos e passagens a estas Minas e até mesmo 
do que os oficiais do Reino, que por moedas e favores escusos 
compraram seus cargos, palavras aqui seriam negadas pelos 
costumes desta colônia, mas adquiri minha própria inteligência e 
astúcia (REZENDE, 2019, p. 117). 

 

 

Isabel, inúmeras vezes, pede desculpas por precisar rasurar suas escrituras e 

por seus pensamentos confusos, mas ela afirma que as palavras escapam dela, sem 

ser de seu controle “Temia outra vez perder o siso como quando aqui cheguei e já 

Vos contei e podeis vê-lo na forma atabalhoada das minhas muitas páginas há anos 

iniciadas” (REZENDE, 2019, p. 121). Esses pensamentos são intrínsecos a ela, mas 

não podem ser expostos para não dar razão aos que a julgam louca. Louca por não 
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aceitar a submissão aos homens poderosos. Louca por seu conhecimento. Louca por 

toda maldade a que a infligiram. Em certos momentos, Isabel questiona o porquê de 

tanto sofrimento, sem deixar de criticar a sociedade. “Oh, céus, por que com tanta 

fúria castigastes os pecados desta pobre prisioneira, enquanto deixais passar em 

branca nuvem a crueldade dos poderosos por cuja ordem aqui a encarceraram?” 

(REZENDE, 2019, p. 42). Mais uma vez, a crítica está rasurada, silenciada, pois Isabel 

sabe que não deve criticar, em especial os mais poderosos da sociedade.  

Isabel teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Para Blandina esse 

conhecimento foi oferecido, já que uma mulher da alta sociedade deveria ser letrada 

o suficiente para se mostrar culta a um possível marido, mas não tanto a ponto de 

questioná-lo. Já para Isabel a oportunidade se deu por sua vontade de aprender, que 

motivou o padre que ensinava as filhas de Dom Afonso a ensiná-la. Perrot (2005) 

indica que   

 
 
O acesso ao livro e à escrita, modo de comunicação distanciada e 
serpentina, capaz de enganar as clausuras e penetrar na intimidade 
mais bem guardada, de perturbar um imaginário sempre disposto às 
tentações do sonho, foi-lhes por muito tempo recusado, ou 
parcimoniosamente cedido, como uma porta entreaberta para o infinito 
do desejo (PERROT, 2005, p. 10).  

 

 

Portanto, por mais que Isabel tenha aprendido junto com Blandina, e até mais, 

já que ela mesma afirma estar mais interessada nos ensinamentos do padre mestre, 

o conhecimento de uma mulher pobre não era plausível. Quando pensou em trabalhar 

como escrivã, após a morte de Blandina, foi desencorajada por uma mulher que 

conheceu na feira. 

 
 
[...] imaginando que talvez pudesse vender meus serviços de escrivã 
e leitora como vira fazer vários homens [...]. Antónia, porém, dissuadiu-
me, revelando que jamais alguém acreditaria que uma mulher fosse 
capaz de fazer bem aquele ofício próprio dos homens (REZENDE, 
2019, p. 100-101). 
 
 

Dessa forma, demonstra-se a falta de crédito que as mulheres possuíam nesse 

período. Ainda, justifica sua escolha ao vestir-se de homem para sobreviver. Era a 

única forma de poder trabalhar com seu conhecimento.  
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A leitura e a escrita, para Isabel, foram-lhe permitidos, mas de forma 

clandestina. É em consequência disso que precisa roubar as folhas para poder 

escrever “é pois furtado todo papel em que Vos escrevo ou escreverei, pois que de 

outro modo uma pobre mulher, sem família, nem renda, nem destino, poderia obter 

cousa tão preciosa” (REZENDE, 2019, p. 15). Enquanto presa no Recolhimento da 

Conceição, obteve tinta e pena de várias formas, pegando alguma pena de passarinho 

que porventura passou por sua cela, “tentei, Senhora, do modo mais insano, tentei 

escrever, obter a tinta necessária, e o fiz arranhando meu pulso nas asperezas das 

paredes até me ferisse e pudesse colher de meu próprio sangue para usá-lo como 

tinta” (REZENDE, 2019, p. 27). Isabel demonstra, assim, sua ânsia por colocar em 

palavras seus sentimentos. Isso porque o estar sozinha, em total silêncio, também foi 

de grande penúria e justifica seus pensamentos desordenados, sua aparente loucura.  

 
 
Não sabeis que imensa força é preciso para suportar o suplício do 
silêncio e do nada, do absoluto vazio das horas sem nenhum sentido 
de viver, por anos a fio, e se o suportei sem me entregar de uma vez 
ao delírio é porque Deus me fortaleceu o espírito e louca não sou, 
como me dizem. (REZENDE, 2019, p. 28). 

 

 

A leitura foi uma grande companheira de Isabel. Desde os tempos no Desterro 

com Blandina, os livros eram seus melhores amigos. Trabalhando como copista das 

monjas no convento, Isabel teve livre acesso aos livros, até mesmo os proibidos. “[...] 

me metia pelas noites adentro, a ler tudo o que me inspirava a fantasia [...]. Aprendi 

assim a criar dentro de mim mesma lugares de uma vida livre, protegida das trevas, 

da qual ninguém mais podia suspeitar” (REZENDE, 2019, p. 16). Ao passar por 

inúmeros desafios ao longo da vida, a literatura se tornou uma válvula de escape 

também.  

 

 

[...] Estava eu louca por ler e tinha intenção de fazê-lo até acabar-me 
a candeia, que era bem grande e me poderia alumiar até a madrugada. 
Desejava fartar-me, embriagar-me de letras e de palavras, de 
conhecimentos, de ideias e dos sentimentos que elas me haveriam de 
trazer. [...] Encolhi-me então no canto da cela mais afastado da janela, 
sentada ao chão, apoiada às paredes e, por mais penoso que fosse o 
contato da pedra fria e úmida e dos rugosos muros, ainda assim 
sentia-me a mais feliz das mulheres (REZENDE, 2019, p. 41-42). 
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Ao encontrar um livro chamado Lunário Perpétuo, Isabel percebe que sua 

capacidade de leitura e escrita poderão salvar a sua vida e a de Blandina. “Saberes 

para mim tão preciosos continha que eu já cismava em sair logo dali para o verdadeiro 

vasto mundo e em como todo aquele conhecimento me serviria para ganhar tostões 

e comprar liberdade” (REZENDE, 2019, p.36), assim, o saber para ela é sinônimo de 

liberdade, a única coisa que pode tirá-la de sua vida marginal.   

Isabel lida com seu caos por meio da escrita e da leitura, como muitas vezes 

ela ressalta durante as cartas. Escrever as cartas ajuda a personagem a organizar 

seus pensamentos. Na primeira carta, é possível perceber que Isabel está confusa, 

enquanto nas seguintes suas memórias são contadas de forma mais ordenada, ela 

afirma que escreveu “[...] embora de maneira baralhada, pois baralhada estava eu, 

assim como minhas ideias e sentimentos quanto comecei a Vos escrever esta carta” 

(REZENDE, 2019, p. 66). 

 Além disso, a escrita é o que salva Isabel, o que a permite sobreviver e o que 

a permite a libertação “[...] não sabia de outro modo para chegar à liberdade senão a 

força das palavras e essas, por bondade de Deus, eu possuía” (REZENDE, 2019, p. 

32) Graças ao seu conhecimento, ela consegue ganhar dinheiro e viver por muitos 

anos de seu trabalho. Contudo, ela precisa esconder sua verdadeira identidade para 

isso. Por ser mulher e pobre, ela não deveria saber ler e escrever.  

Na história das mulheres, Perrot (2005) afirma que “como a leitura, a escrita é 

frequentemente, para as mulheres, um fruto proibido” (PERROT, 2005, p.36). De 

acordo com Denise Witzel e Níncia Teixeira (2020) “no Brasil colônia, prevaleciam as 

verdades herdadas de pensadores como Rousseau, segundo as quais o saber e o 

pensar não casavam com a feminilidade” (p. 250). Isabel entende que seu 

conhecimento adquirido a levou a certo tipo de loucura, “li todos os livros proibidos [...] 

Disso talvez se tenha feito minha loucura, pois, segundo me dizem, nenhum espírito 

de mulher, salvo decerto as de linhagem real como Vós, é capaz de suportar o peso 

do saber” (REZENDE, 2019, p. 16). Essa loucura é a de questionar os padrões 

patriarcais e ser rebelde ao que lhe foi ensinado como uma mulher deve agir. Segundo 

Georgina Santos (2020), desde a Antiguidade, as mulheres foram associadas à 

natureza, às emoções, propensas a loucura. Enquanto os homens representavam a 

razão, o equilíbrio. Por isso, as mulheres deveriam sempre estar sob a tutela de um 

homem.   
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Após o nascimento do filho bastardo de Blandina com Diogo de Távora, o 

Senhor do Engenho Paraíso tenta castigar as mulheres a sua volta – Blandina, Isabel 

e sua própria esposa. Isabel mais uma vez mostra-se desobediente ao 

comportamento esperado de uma mulher. 

 

 

Cri que o homem nos haveria de açoitar como aos cativos, mas não 
trazia vara nem relho nas mãos vazias. Parecia confiar no simples 
poder de seu olhar para submeter-nos. Sua filha não o pôde sustentar 
e logo esmoreceu, cerrando os olhos, imóvel quase como morta. Eu, 
sim, movida pela indignação e pelo ódio, fui capaz de insolentemente 
manter minhas vistas firmas nas suas, a medir forças com ele, até que 
ele desistiu de me intimidar e desviou os olhos para a direção de sua 
pobre esposa como para convocá-la a secundá-lo em grave decisão. 
Tive dó, muito dó da pobre Sinhá, vendo-a oscilar para a frente e para 
trás, prestes a cair, percebendo então o quanto ela, tanto ou mais que 
nós, era sua prisioneira e vítima (REZENDE, 2019, p. 89) 

 

 

Isabel retrata a que essas mulheres eram submetidas, sejam elas ricas ou 

pobres. Por essas suas atitudes de enfrentamento, Isabel foi considerada uma louca. 

Por sua loucura, Isabel foi presa e segregada no Recolhimento da Conceição.  

 

 

Ouviram-me, sim, as outras que vivem entre as paredes deste 

ergástulo, de modo que me disseram lunática e, por castigo de meus 

gritos e convulsões, me trancaram na cela, tomando-me por histérica 

ou mesmo possessa de um demônio, razão pela qual me mandavam 

algumas vezes aspergir com água benta e rezos em latim por anos 

(REZENDE, 2019, p. 10). 

 

 

Foucault (2008), em A História da Loucura, afirma que, se na Idade Média, a 

doença letal foi a lepra, criando-se espaços para segregar os que sofriam dessa 

enfermidade, sua herdeira nos séculos seguintes foi a loucura. “Mas será necessário 

um longo momento de latência, quase dois séculos, para que esse novo espantalho, 

que sucede à lepra nos medos seculares, suscite como ela reações de divisão, de 

exclusão, de purificação” (FOUCAULT, 2008, p.12). Outrossim, Renata Pegoraro e 

Regina Caldana (2008) afirmam que “entre o final do século XVII e o início do século 
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XVIII, houve declínio da crença e do extermínio das bruxas, emergindo tanto a figura 

do médico na identificação da loucura, como na prática de internação nos grandes 

asilos” (p. 85). A história de Isabel encontra-se no final do século XVIII. Contudo, no 

Brasil, ainda predominava o recolhimento dessas pessoas consideradas loucas, a 

exemplo de Isabel.  

Pegoraro e Caldana (2008) identificam que o ser mulher também influenciava 

no diagnóstico da loucura, “ao longo da Idade Moderna, difundiu-se pela Europa a 

relação traçada entre o útero e a regulação da saúde mental da mulher” (p. 85), 

somado a isso, encontra-se a ideia de inferioridade da mulher, muito difundida pela 

sociedade da época.  

O Brasil colonial era muito influenciado pelos preceitos da Igreja Católica. Por 

isso, ainda predominava uma visão da loucura como possessão por demônios. Se 

antes as bruxas eram queimadas, agora eram trancafiadas em conventos, como 

Isabel “Ah, não, desta vez não me posso queixar de ninguém mais senão de mim 

mesma e da desordem de minhas paixões, obra do Demônio, por certo, pois as 

paixões dos ventos, dos mares e das nuvens são inocentes, obra de Deus” 

(REZENDE, 2019, p. 39). Entretanto, essa fé e religiosidade ajudaram-na a enfrentar 

a clausura. 

 

 

Só não soçobrou inteiramente o meu espírito porque minha estreita 

janela encontra-se em ângulo com uma seteira aberta numa parede 

da capela, e por ali podia e posso ouvir a cantilena de todas as rezas 

e ofícios e, quando me favorecem os ventos, até mesmo seguir as 

palavras dos sermões. Pude assim acompanhar e reconhecer a 

passagem das semanas, meses e anos, conforme os ciclos litúrgicos, 

mantendo alguma ordem em meu juízo (REZENDE, 2019, p. 27) 

 

 

Além disso, ela diz que quando esteve presa, teve preferência aos santos mais 

trágicos, Cristos Crucificados, Senhoras das Dores com sete facas no peito, “por 

quanto santo ferido e trágico que houvesse” (REZENDE, 2019, p. 29). Dessa forma, 

podemos compreender a forte influência da Igreja na sociedade colonial. Via nos 

santos sofredores um reflexo de si mesma. Isabel faz súplicas a Deus para que a 

salve, apoia-se na fé da Rainha para pedir justiça. Contudo, essa fé não a impede de 

tecer críticas à Igreja Católica.  
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Isabel culpa também, e sobretudo, a Diogo de Távora por enganar a ela e a 

Blandina e por isso as duas acabaram enlouquecidas. Blandina ainda morta depois 

de tanto sofrimento. Sobre o momento que o conheceu, anos antes da escrita das 

cartas à Rainha, Isabel afirma que “jamais poderíamos ter vislumbrado o destino que 

nos esperava, a ambas, até o dia em que nos deparamos com ele, o sedutor, o 

irresistível e astucioso que nos encantou e enganou, o lúbrico e mentiroso” 

(REZENDE, 2019, p. 63), chamando-o ainda de demônio com aparência de anjo. 

Foucault (2008) ainda afirma que “o amor decepcionado em seu excesso, sobretudo 

o amor enganado pela fatalidade da morte, não tem outra saída a não ser a demência” 

(p. 41). Sobre o internamento, Foucault (2008) aponta que 

 
 
Se o louco aparecia de modo familiar na paisagem humana da Idade 
Média, era como que vindo de um outro mundo. Agora [século XVIII], 
ele vai destacar-se sobre um fundo formado por um problema de 
‘polícia’, referente à ordem dos indivíduos da cidade. Outrora ele era 
acolhido porque vinha de outro lugar; agora, será excluído porque seu 
lugar é entre os pobres, miseráveis, os vagabundos (p.72). 

 

 

Isso explica porque “dada como criminosa e lunática, muitos anos passei aqui 

trancada nesta cela, cuja porta jamais se abria nem de noite nem de dia, sem ver a 

ninguém, sem ouvir quase nunca uma palavra a mim dirigida” (REZENDE, 2019, p. 

26). Isabel foi, além de louca, considerada uma criminosa. Tudo isso devido à sua 

desobediência. Ela não aceitou a imposição da sociedade em viver sob a tutela de um 

homem. Criou para si e para outras como ela uma casa em que pudessem 

(sobre)viver. Com seu próprio sustento, suas regras e suas orações. Perrot (2005), 

descreve que, para os homens, uma mulher conveniente não deve reclamar ou fazer 

confidências. Dessa forma, “o pudor é uma virtude, o silêncio, sua honra, a ponto de 

se tornar uma segunda natureza” (PERROT, 2005, p. 10). Entretanto, Isabel não 

aceita essa condição e apoia-se em sua crença em Deus para questioná-la.  

 

 

Seria da preferência deles, como de todos os homens, bem sei, a 
mudez das mulheres, mas assim não quis Nosso Senhor ao dotar-nos, 
à revelia deles, de ideias e fala como as dos machos e, se me sentia 
livre para dizê-las diante d’Ele, tanto mais diante de qualquer ignaros 
como me pareciam aqueles (REZENDE, 2019, p. 118). 
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Desde a antiguidade, a mulher é vista como a perdição do homem. Perrot 

(2020) aponta que as representações do poder das mulheres são antigas e inúmeras. 

“Elas modulam a aula inaugural do Gênesis, que apresenta a potência sedutora da 

eterna Eva. A mulher, origem do mal e da infelicidade, potência noturna, força das 

sombras, rainha da noite” (p. 77). Del Priore (2011) corrobora afirmando que “a mulher 

– velha amiga da serpente e do Diabo – era considerada, nesses tempos, como um 

veículo de perdição da saúde e da alma dos homens” (DEL PRIORE, 2011, p. 22). 

Assim, Isabel vê sua própria figura como o mal, a perdição e seus sofrimentos são as 

consequências de todo o mal causado pela primeira mulher, aquela que inaugurou o 

pecado na Criação de Deus.  

Até mesmo os “incômodos de mulher” (REZENDE, 2019, p. 77), são definidos 

como um castigo de Deus pelo pecado de Eva.  

 

 

[...] alteradas em nossas entranhas pelas transformações que aí se 

davam desde que – primeiro eu e, quase um ano depois, Blandina – 

começáramos, a cada volta da lua, a sofrer incômodos que nos 

explicaram ser o castigo das mulheres por sermos, como havia sido 

Eva para Adão, a tentação do pecado para os homens, e que só 

cessaria quando estivéssemos prenhes ou amamentando novos 

cristãos para o engrandecimento do Reino de Deus e de sua Igreja 

(REZENDE, 2019, p. 75). 

 

 

Entretanto, Isabel desobedece, até mesmo, a essa definição, pois ela é metade 

Eva, a pecadora, e metade Maria, a redentora. “A natureza feminina tem dois polos: 

um maternal e benéfico, outro mágico, vermelho como o sangue, negro como o diabo, 

maléfico” (PERROT, 2020, p. 182). Se foi pecadora ao ceder aos encantos de Diogo, 

assim como Blandina, Isabel foi também beata, um modelo para outras como ela.  

 

Tornei-me de novo Isabel das Santas Virgens, beata, logo conhecida 
pelos sertões que percorríamos. Em pouco tempo começaram a 
seguir-me, por longos trechos, todo um bando de deserdados que por 
lá andavam ao léu, e foram-se agregando a mim outras mulheres sem 
família, como eu deslocadas naquele mundo de varões onde nada 
valiam sem dote e sem outros atributos (REZENDE, 2019, p. 137). 
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Isabel tem grande influência sobre outras mulheres como ela. “Com minha fama 

de santa e a autoridade que me atribuíram, sentiam-se protegidas e não mais e 

afastavam de mim, encabeçando eu, ao longo de anos, um bando de beatas 

peregrinas” (REZENDE, 2019, p. 137), algumas eram jovens, outras idosas. Elas eram 

recebidas nos lugarejos com rezas nas igrejas e festividades. Segundo Perrot (2020), 

poder é um termo polissêmico. 

 
 

No singular, ele tem uma conotação política e designa basicamente a 
figura central, cardeal do Estado, que comumente se supõe masculina. 
No plural, ela estilhaça em fragmentos múltiplos, equivalente a 
‘influências’ difusas e periféricas, em que as mulheres têm sua grande 
parcela. Se elas não têm o poder, as mulheres têm, diz-se, poderes 
(PERROT, 2020, p.77). 

 

 

São esses poderes que incomodam. O poder de Isabel foi criado de forma 

inconsciente, quando outras como ela começaram a segui-la, por isso, foi presa. 

Quando os homens perceberam o que acontecia, viram em Isabel o perigo das 

mulheres que sabem viver sozinhas. Concederam, então, o direito de que se 

defendesse, escrevendo uma carta de defesa “pôs-me papel, pena e tinta à minha 

frente e ordenou que escrevesse, pois sabia ser eu capaz de fazê-lo, sendo isso parte 

da suspeita que sobre mim recaía” (REZENDE, 2019, p. 140). Sendo assim, sua 

principal acusação era ser uma desobediente. Por criar uma casa para mulheres 

sobrantes, por saber ler, por desafiar o poder patriarcal.  

Sua loucura é criada por aqueles que querem deslegitimar suas ações “Vede, 

Vós mesma, como louca não sou quando não há quem se empenhe em me 

enlouquecer!” (REZENDE, 2019, p. 66). O mesmo acontece com a Rainha Maria I. Ao 

assumir um cargo de grande poder, as mulheres incomodam muito mais. Foi por isso 

que o discurso da Rainha Maria I de Portugal foi deslegitimado e ela considerada 

louca.  
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5.1.1. A Rainha Maria I e a loucura: proximidades e distanciamentos com Isabel 

das Santas Virgens 

 

 

Conforme Perrot (2020), a sociedade impõe a máxima de que “a ordem 

patriarcal deve reinar em tudo: na família e no Estado. É a lei do equilíbrio histórico” 

(p. 184). Por isso, as mulheres no poder, no comando, aquelas que subvertem a 

ordem são as loucas, como a Rainha Maria, que ficou conhecida como “a louca” pelas 

gerações que a sucederam.  

A história da Rainha Maria I de Portugal mostra uma mulher forte, que precisou 

vencer muitos desafios. Del Priore (2019) em D. Maria I: as perdas e as glórias da 

rainha que entrou para a história como “a louca”, assevera que a Rainha precisou 

construir uma figura de rainha e mulher. Não mais como a esposa do rei, sem poder. 

“Ela era a senhora com as rédeas do reino. Apoiou-se na imagem de esposa e mãe 

piedosa, retrato da fé cristã e provedora de caridade infinita” (DEL PRIORE, 2019, p. 

81). Contudo, mesmo ela, a figura de maior poder em Portugal e nas colônias, 

enfrentou dificuldades. Em especial a desconfiança de seus antagonistas por ser uma 

mulher a ocupar o trono. Mas o ser mulher a tornou também uma monarca 

compreensiva. Isabel escreve confiando na bondade da Rainha. 

 
 
Foi o conhecimento dessa Vossa bondade que me incitou a escrever-
Vos para que, sabendo como sofrem as mulheres encerradas à força 
nos conventos desta colônia usados como calabouços para elas em 
razão de crimes que não cometeram, queirais fazer valer Vosso poder 
para salvá-las (REZENDE, 2019, p. 18). 

 

 

Conforme Del Priore (2019), “a marca do reinado de Maria, porém, foi o 

catolicismo. Nem poderia ser de outra maneira: ela fora educada e modelada para 

isso. Era rainha por isso. [...] A fé era um valor supremo para ela” (p. 92). Da mesma 

forma para Isabel a fé era de grande valor. Em seus episódios de maior loucura, sua 

fé a ajudava. Reflexo de uma educação em que os professores eram os padres e 

eram ensinadas a crer em Deus acima de qualquer coisa. Mesmo com as críticas que 

faz à Igreja, não deixava de crer na misericórdia e nos propósitos divinos, “não pude 
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senão deixar-me estar, esperando que a misericórdia de Deus me mandasse buscar 

a Morte” (REZENDE, 2019, p. 28). 

Para D. Maria, a mesma fé que a sustentou e criou a imagem de uma monarca 

piedosa, piorou seu quadro de loucura, “Maria não se alimentava ou não se 

interessava por comida porque provavelmente se lembrava dos sermões sobre o 

pecado da gula” (DEL PRIORE, 2019, p. 166). A culpa pelo massacre dos Távora a 

perseguiu. Acreditava que seu pai estaria queimando no inferno e, que se não 

reparasse o mal feito, ela também arderia. 

Dona Maria passou por inúmeros percalços. Perdeu o marido, a filha Mariana 

e um neto, o genro e posteriormente seu filho primogênito, além de seu confessor e 

grande amigo Frei Inácio e, por último, o tio d. Carlos III. “Diante de tantas mortes, 

Maria baqueou. Passou a sentir cansaço de si, inquietude, sintomas de uma ‘afecção 

da alma’. Via-se só. [...] Embora frágil, a rainha ainda reinava” (DEL PRIORE, 2019, 

p. 143-144). Segundo Del Priore (2019), depois de todo sofrimento, a Rainha 

fraquejava e tornava-se, segundo a crença da época, uma presa fácil para Lúcifer. Era 

nesses momentos de fraqueza que ele atacava os fiéis. Mas, Isabel mesmo afirma em 

sua carta, a Rainha nada mais era que uma mulher também. Com os mesmos desejos, 

alegrias e sofrimentos de qualquer outra. Entretanto, com muitas preocupações além 

de uma mulher comum.  

 
 
[...] sendo rainha, por natureza nada mais sois que uma fêmea faminta 
de amor e de horizontes, como todas nós outras, porque assim creio 
estarem feitos o Vosso corpo e o Vosso coração como os nossos, e 
deles emanarem os mesmos humores, a não ser que Vos hajam 
mutilado e oprimido desde o Vosso nascimento para torcer-Vos a 
natureza e fazer de uma simples mulher uma princesa perfeita, o que 
não creio, pois se assim fosse haveríeis de enlouquecer, Vós também,  
sendo por certo muito mais de perto vigiada do que nós que nada 
valemos (REZENDE, 2019, p. 51). 

 
 

Isabel tinha razão. A rainha acabou sendo considerada louca, pelo universo em 

que cresceu e reinou. Segundo Del Priore (2019), ela não era louca, mas por força da 

Igreja e da sociedade da época, sentia-se assim.  

 
 
Louca? Nunca. Nem psicótica maníaco-depressiva. De acordo com os 
sintomas, psiquiatras e neurologistas hoje em dia atestam que ela 
sofria de depressão severa, mal que, segundo pesquisas, atinge hoje 
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6% da população brasileira e 8% da portuguesa. E que se caracteriza 
por todos os sintomas que ela manifestava: tristeza constante, 
profunda e incapacitante. Perda de autoconfiança e autoconsideração. 
Sentimento de vazio e irritabilidade. Distúrbios do sono. Fadiga. Pouca 
atenção à higiene. Isolamento. E, o mais importante, sentimento de 
culpa e de inutilidade – no caso de Maria, culpa e profunda e corrosiva, 
fomentada por seu mundo, por suas crenças e por seu tempo (DEL 
PRIORE, 2019, p. 210). 
 
 

Del Priore (2019) demonstra que o século XVIII mostrou que as mulheres eram 

capazes de governar, assumindo tronos na Rússia, Áustria e Portugal, onde as filhas 

primogênitas assumiram a coroa por falta de herdeiros homens, “e, como Maria, elas 

demonstraram que, diferentemente dos reis, podiam conjugar os papéis femininos que 

lhes eram determinados na época: soberanas mães e esposas” (p. 210). 

A Rainha Maria Teresa da Áustria era um modelo para as mulheres da elite 

europeia mostrando a “aptidão feminina para conciliar os deveres matrimoniais, a 

dedicação maternal, a religião e o governo, dando esperanças de uma sociedade mais 

justa e mais esclarecida para as mulheres” (DEL PRIORE, 2019, p. 82). Entretanto, 

essa realidade de uma sociedade melhor para as mulheres estava ainda longe do 

Brasil e de Isabel.  

 
 
Que cousa tão lamentável, Senhora, sermos nós, mulheres, sem 
inteligência, como desde o berço nos fizeram ver que o somos. Graças 
dou a Deus Nosso Senhor por haver-Vos destinado ao trono e, assim, 
desde sempre poupar-Vos dessa parvoíce das mulheres comuns 
(REZENDE, 2019, p. 45).  
 
 

Isabel não tem nada de parvoíce. Seus pensamentos são inteligentes, fruto de 

anos de leitura, que criaram em Isabel um senso crítico muito forte. Contudo, foi criada 

em um sistema que a ensinou a aceitar a inferioridade que lhe foi imposta. Segundo 

Fréderic Gros (2019, apud Witzel e Teixeira, 2020), o desobediente era visto como 

não humano, assim, “somos humanos porque obedecemos e as mulheres, para se 

distanciarem da monstruosidade, precisaram aceitar e se subjetivar nas/pelas 

verdades sobre sua inferioridade e imperfeições” (WITZEL e TEIXEIRA, 2020, p. 251). 

A história de Isabel e da Rainha se misturam. Mulheres que desafiaram os 

poderes masculinos. Isabel termina sua carta dizendo “em Vossas próprias mãos 

entregarei esta carta e então sabereis de toda a minha história que é também a Vossa” 
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(REZENDE, 2019, p. 143). Pois é uma história sobre todas as mulheres, do Brasil 

colonial ao Brasil do século XXI.  

 

 

5.2 Blandina e Isabel: Mulheres da elite, mulheres do povo 

 

 

Perrot (2020) diferencia duas mulheres da Paris do século XIX, mas que muito 

se aproxima das mulheres no Brasil colonial, e podem ser percebidas nas figuras de 

Isabel e Blandina: a mulher do povo e a mulher da elite. 

A mulher da elite “cobre seu corpo segundo um código estrito que a cinge, 

espartilha-a, vela-a, enluva-a da cabeça aos pés. E é longa a lisa dos lugares onde 

uma mulher ‘honesta’ não poderia mostrar sem se degradar” (PERROT, 2020, p. 212). 

Blandina pode ser o retrato de uma mulher da elite, até “manchar” o nome de sua 

família envolvendo-se com Diogo Lourenço sem casar com ele.  

Já a mulher do povo é mais independente nos gestos “Seu corpo se mantém 

livre, sem espartilho [...]. Em tempos de crise, as mulheres conseguem alguns 

recursos vendendo até suas roupas velhas, e defendem cada centímetro do seu 

direito de montar banquinhas” (PERROT, 2020, p. 213). Isabel não monta uma 

banquinha, mas defende seu direito de trabalhar com seu conhecimento. Extrapola os 

limites impostos e para sobreviver finge ser um homem, forja cartas que lhe confirmam 

essa identidade. 

Blandina, assim como Isabel, não obedece aos padrões que lhe foram 

impostos. Sua maior desobediência foi ter se envolvido com Diogo Lourenço de 

Távora antes de casar-se. Para a sociedade da época, principalmente a elite, deitar-

se com um homem antes do casamento era uma mancha gravíssima na honra da 

família, pois isso impedia de que encontrasse um bom marido. O casamento, para os 

ricos, era um negócio. As filhas eram dadas em matrimônio para um filho de algum 

senhor de engenho ainda mais rico, para que pudesse aumentar a fortuna. Após o 

nascimento do filho, que foi tirado de Blandina, Isabel acreditava que Dom Afonso 

fingiria que nada nunca tivesse acontecido e faria a filha casar com algum homem 

rico. 
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[...] seu corpo perdia volume e retomava a forma, de modo que 
acreditávamos todas bastarem mais algumas semanas para poder 
vesti-la com espartilho, veludos e seda, restaurando-lhe a aparência 
de ingênua e resguardada filha do senhor fidalgo cuja mão seria 
certamente cobiçada por muitos moços ricos, podendo seu pai 
negociá-la a seu alvitre (REZENDE, 2019, p. 86). 

 

 

Quando a irmã começou a se envolver com Diogo, Isabel logo percebeu. Sua 

personalidade mudou e, como a conhecia bem, Isabel percebeu suas mudanças, 

“aquela era uma menina, esta agora era uma mulher e eu, embora ainda sem tudo 

compreender, por tão bem conhecê-la, sabia da profunda mudança sucedida em seu 

modo de ser e sentir e aquilo me assombrava” (REZENDE, 2019, p. 65). 

Blandina engravidou antes dos quinze anos de idade, conforme os registros de 

Isabel. Porque mesmo após o parto, ela precisou aguardar até completar os quinze 

para que pudesse ser recolhida no Convento do Desterro. Os tabus da época eram 

tão grandes, que não perceberam a gravidez. Isabel percebeu que algo de estranho 

acontecia com a sinhazinha.  

 

Como de tudo me encarregava eu a serviço de Blandina, percebi em 
certa lua, que os incômodos de mulher, a chegar-lhe de costume por 
aquela fase, não se apresentavam. [...] Passada aquela fase da Lua e 
mais outra, fui-me aconselhar com Engrácia, que então me revelou de 
maneira mais crua: que prenhe estava a Sinhazinha. [...] Consultei, 
então, outra escrava, que de nada suspeitava [...] Era respeitada como 
a melhor benzedeira daqueles arredores [...]. Esperei por ela na 
senzala, e lhe pedi que me ajudasse a expelir um filho indesejado, 
fazendo-a crer que a desvirginada era eu (REZENDE, 2019, p. 77). 

 
 

Demonstra-se, assim, o conhecimento das mulheres do povo. As escravas 

conheciam mais sobre o corpo, sobre as ervas e seus efeitos. Apesar do 

conhecimento da leitura e da escrita, de etiqueta, de música, que eram permitidos às 

mulheres da elite, elas desconheciam seus próprios corpos. A informação era tão 

pouca que, apesar de alertadas pelo padre-mestre que os homens poderiam causar-

lhes grandes males e por Engrácia, uma escrava do engenho, também, “crescíamos, 

Blandina e eu, nossos corpos ganhavam novas formas e mais nos acautelava 

Engrácia contra os perigos dos machos brutos” (REZENDE, 2019, p. 62).  

Blandina nem mesmo se deu conta de sua gravidez, “já não era possível vesti-

la com seus trajes de festa e Blandina passou a queixar-se, e não pude mais 
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esconder-lhe o que de fato lhe acontecera, e só com os argumentos de Engrácia para 

confirma-lo foi que ela se convenceu” (REZENDE, 2019, p. 78). As mulheres do povo 

eram ensinadas, pois poderiam sofrer nas mãos dos homens. As escravas conheciam 

ervas capazes de abortar, pois eram estupradas por seus senhores. Mas as mulheres 

da elite nada sabiam, já que só deveriam se deitar com um homem após o casamento 

e seu dever era procriar, de preferência filhos homens. Entretanto, como isso 

acontecia, só saberiam após o casamento, pois “puras devíamos e queríamos 

permanecer até o dia de nossas bodas, mais certamente as de Blandina do que as 

minhas, que a falta de dote afastava para além de qualquer horizonte (REZENDE, 

2019, p. 62). 

A relação entre Isabel e Blandina era de irmandade, “embora eu fosse pouco 

mais que uma escrava, amava como à irmã de sangue que nunca tive” (REZENDE, 

2019, p. 18). Isabel cogita, até mesmo, tomar o filho de Blandina como seu, para que 

a honra de sua amiga fosse mantida.  

 
 
Se o rebento escapasse com vida, eu o tomaria e apresentaria como 
meu, cabendo a mim, e não à Sinhazinha, a perda da honra, já que 
sendo eu pobre e sem família a tinha tão pouca que de somenos seria 
essa pena e quase nada mudaria no destino que me esperava 
(REZENDE, 2019, p. 81). 
 
 

Isso porque Isabel sabia o destino dela estaria comprometido com um filho 

bastardo, como eram chamados os filhos fora do casamento. Como ela mesma 

acreditava não poder se casar, assim seguiria com Blandina e esta poderia conviver 

com o filho. A sinhazinha poderia então ter seu lugar e seguir “sua inevitável sorte de 

penhor de alianças senhoriais, junto à gente de sua classe, enquanto eu e seu filho 

natural criado como meu seguiríamos, sob sua proteção, nosso destino de ralé” 

(REZENDE, 2019, p. 84).  

As mulheres eram moeda de troca para os homens. Quando Blandina 

engravida sem casar, fica sem valor para o pai, que não poderá casá-la com algum 

homem rico. Portanto, considerando as mulheres como objetos.  

 

 

Assim são, de fato, Senhora, quase todos os homens os quais Vós 
pensais ter entregue a salvação das almas dos indígenas e africanos, 
mas antes lhe causam horror por sua religião que não lhes esconde 
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a impiedade de fazerem de suas tristes vidas cativas um verdadeiro 
fauno, apesar das igrejas e capelas erigidas por suas confrarias, 
revestidas de ouro e perfumadas de incensos raros” (REZENDE, 
2019, p. 83). 

 

Assim, para que não houvesse mancha no nome da família, Dom Afonso manda 

sua filha ao convento, “para Blandina nenhum caminho outro haveria senão o 

recolher-se como monja ao Convento do Desterro, ao qual seu pai já havia pago um 

alto dote para garantir-lhe uma vaga de véu preto digna da posição dele próprio” 

(REZENDE, 2019, p. 89). A preparação para uma moça fosse levada ao convento era 

a mesma de uma noiva, perfumavam-na e arrumavam-na. Ainda, era feito um cortejo 

para que todos pudessem ver a nova monja, “[...] quando se conduzia uma jovem ao 

mosteiro era aquela a tradição, para que todos admirassem a beleza que se ia ofertar 

a Deus Nosso Senhor, antes de escondê-la para sempre” (REZENDE, 2019, p. 91). 

Entretanto, Blandina não tinha vocação para o claustro. Isso acontecia com 

muitas outras mulheres que eram trancadas nos conventos. Por isso, as famílias 

enviavam muitos mantimentos e dinheiro para as filhas, Isabel afirma ser por remorso, 

e “não só para sua manutenção cotidiana, mas até para as merendas que se servem 

no parlatório e as festas que aí se realizam, como as de Carnaval, as mais famosas 

da Bahia” (REZENDE, 2019, p. 19). Ademais, o luxo dentro do Convento do Desterro 

era de causar espanto, havendo 

 
 
[...] abundância de paramentos, coroas, resplendores, cálices, salvas, 
castiçais, relicários, expostos nos deslumbrantes oratórios a ornar as 
celas das monjas e que deveriam levá-las à oração permanente, não 
fossem as mais delas levianas e seduzidas pelas cousas deste mundo 
ou não estivessem elas já enfastiadas de tanto brilho e sempre 
desgostosas de estarem ali trancadas, tendo como única distração o 
rivalizar umas com as outras na aparência e riqueza delas mesmas e 
seus objetos” (REZENDE, 2019, p.20). 

 

 

As festas no parlatório costumavam ter declamações de poemas, muitos deles 

de duplo sentido, teatros e cantos “cantigas nada santas, ao contrário, 

demasiadamente profanas para mulheres supostamente consagradas à oração e ao 

louvor a Deus” (REZENDE, 2019, p. 103). Segundo Ana Carla Menezes de Oliveira 

(2017), os conventos “constituíam-se em alternativas para que a mulher pudesse 
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estudar, ainda que de forma limitada ou fugirem de casamentos indesejados, 

entretanto, serviram de suporte para trancafiar mulheres sem vocação” (p. 10). 

Isabel reforça que precisa “corrigir uma má impressão que Vos posso haver 

dado, fazendo-Vos crer que nenhuma santidade houvesse naquela casa, e isso justo 

não seria para com aquelas poucas que ali se encerraram por sua própria vontade e 

verdadeira vocação” (REZENDE, 2019, p. 103). Dessa forma, pode-se observar a vida 

religiosa das freiras no período colonial. Mesmo que muitas não tivessem verdadeira 

vocação, era possível encontrar aquelas que eram espelhos de Deus na terra.  

Dentro do Convento do Desterro, Blandina acaba enlouquecendo também. 

Assim como a Rainha Maria I, Blandina poderia sofrer de uma severa depressão. 

Recusava-se a comer, a levantar da cama e tinha delírios constantemente. Algumas 

freiras acreditavam que ela estava possuída por algum demônio (como anos mais 

tarde Isabel), outras que era apenas emoção e “algumas, mais sensatas, que era o 

desespero e aflição de se ver encerrada para sempre naquela masmorra contra sua 

vontade” (REZENDE, 2019, p. 97). Por fim, Blandina acaba sucumbindo à doença que 

a enlouqueceu. A morte da sinhazinha teve grande impacto sobre Isabel. Após a morte 

dela é que Isabel assume a identidade de Joaquim para sobreviver. E é mais um 

momento em que Isabel percebe a crueldade dos homens para as mulheres e os mais 

desfavorecidos.  

 

 

5.3 A sociedade brasileira colonial para as mulheres 

 

 

Entender a história das mulheres no Brasil colonial é, nas palavras de Del Priore 

(1988) “tentar decodificar que poderes informais e estratégias elas detinham por trás 

da ficção do poder masculino, e como se articulavam a sua subordinação e 

resistência” (p. 13). Por meio do romance de Maria Valéria Rezende, podemos 

observar muitos pontos dessas resistências.  

Os sofrimentos das “filhas de Eva” são compartilhados em todo o mundo. Para 

Isabel, não são apenas as mulheres da colônia que sofrem, mas em qualquer lugar 

do mundo e de qualquer classe social. Segundo Isabel, isso acontece porque os 

homens, sejam eles os pais, maridos, irmãos, padres ou quem for, “só as querem para 
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delas servirem-se para dominá-las como aos animais brutos se faz, blasfemando 

vergonhosamente ao emprestar-lhe a Deus Nosso Senhor tão cruel desígnio” 

(REZENDE, 2019, p. 10). 

Isabel afirma que as mulheres brancas e pobres, como ela, podem viver em 

maior sofrimento que as escravizadas porque estas são preciosas para os senhores, 

mas como animais, pois podem dar ao senhor outros escravos, ou bastardos.  

 

Esse é o destino das mulheres que, não sendo cativas por lei, talvez 
cheguem a viver em maior penúria e abandono que as escravizadas 
e vendidas a um bom preço nos mercados [...], pois uma única negra 
jovem o bastante e de boa saúde para parir outros cativos ou 
bastardos chega a valer muito mais do que um rebanho de dezenas 
de reses. Já as mulheres brancas que nada possuem, tal qual sou 
eu, que não servem para o trabalho nos canaviais e nas minas nem 
para parir crias cativas para seus senhores, sem dote para casar-se 
nem para tornar-se monjas nos mosteiros ou em simples 
recolhimentos desta terra, não estando destinadas a dar-se em 
matrimônio como penhor de alguma aliança, não se podendo 
tampouco vende-las ou não se querendo comprá-las, nada valem, 
ainda menos se algum homem a desonrar à força, cousa tão fácil de 
acontecer nesta terra sem lei onde eles tudo podem (REZENDE, 
2019, p. 12). 

 

 

Mesmo as mulheres brancas ricas tinham como único objetivo procriar. 

Aumentar a população da colônia e dar herdeiros, de preferência homens. Segundo 

Isabel, o motivo para o incentivo da procriação é que aumente a sociedade branca. 

Ela critica afirmando que “devem ser muitos para manterem sujeitos, à força, os 

negros e os bugres e os mulatos, e aos que chamam mamalucos, nhapangos, 

caboclos, curibocas, cafuzos, caburés e cabrochas e toda infinidade de mestiços que 

há por aqui” (REZENDE, 2019, p. 44). 

A mãe de Blandina, Dona Victória, teve três filhas e nenhum filho homem. Então 

“esgotada e ferida pelo último parto e incapaz de emprenhar-se de novo, por mais que 

se entregasse aos caprichos do senhor seu marido, por isso recriminada e desprezada 

por ele, cada vez se mostrava mais apática e lânguida” (REZENDE, 2019, p. 62). 

Isabel em alguns momentos revolta-se com a inércia da Sinhá. Contudo, por fim, 

entende que ela também sofre nas mãos de um homem que a trata com desprezo. 

Conforme Del Priore (1988), o historiador francês Michelet, em 1859, voltava 

seu olhar para as mulheres, e para a autora, de forma oblíqua e moralista. Para ele, a 
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mulher só exerceria sua função no casamento e sendo mãe. “Ao fugir da benfazeja 

esfera da vida privada ou, ao usurpar o poder político como faziam as adúlteras e as 

feiticeiras, elas tornavam-se um mal” (DEL PRIORE, 1988, p. 12). A igreja Católica 

reforçava a ideia de que o papel da mulher era de esposa e mãe.  

 

Mas será certamente a constituição da família, como eixo de difusão 
da fé católica, assim como o papel da mulher enquanto propagadora 
do catolicismo, que irá inspirar os pregadores coloniais. Insiste 
Arceniaga em 1724: “... seu principal cuidado deve ser instruir e educar 
os filhos cristãmente, cuidar com diligência das coisas da casa, não 
sair dela sem necessidade nem sem permissão de seu marido, cujo 
amor deve ser superior a todos, depois de Deus” (DEL PRIORE, 1988, 
p. 18-19).  

 

Contudo, mulheres brancas pobres, negras forras e mulatas estavam longe 

dessas pregações religiosas, elas eram “mulheres livres a lutar contra as dificuldades 

do cotidiano. Ao discurso monocórdio sobre seus comportamentos, ou os que 

deveriam ter, elas respondiam com práticas tidas por desabusadas, mas apenas 

resultantes de suas condições materiais de vida” (DEL PRIORE, 1988, p. 20). A 

personagem central de Carta à Rainha Louca tinha essas “práticas desabusadas” a 

que Del Priore (1988) se refere. Sua resistência está em escrever, ler, usar seu 

conhecimento para sobreviver e não se calar diante dos homens. Não se cansa de 

denunciar à Rainha Maria I os crimes cometidos contra os mais fracos na colônia, “por 

certo sabeis como são e as imoralidades e crimes que perpetram os homens 

poderosos de Vossos Reinos, aos quais uma pobre mulher não tem força para se opor 

e nada mais pode fazer senão voltá-los contra eles” (REZENDE, 2019, p. 129).  

Uma mulher sem um homem para responder por ela e zelá-la era uma 

aberração na sociedade colonial e sem valor algum para a ordem social. Quando 

descobriram sua verdadeira condição, expuseram-na de forma que se envergonhasse 

por ter fingido ser um homem para sobreviver.  

 

 

Assim vestida, num velho camisão ensanguentado, e despida dos 
calções, botas, gibão e chapéu que escondiam minha verdadeira 
condição e me ofereciam o mínimo de liberdade ainda concedida aos 
homens brancos de arraia-miúda, nada me restava senão confessar-
me apenas Maria, como tantas, Maria Isabel das Virgens, nascida num 
dia de festa da Visitação, mulher, sim, fêmea e nada mais, branca e 
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pobre sem bens nem família nem padrinho que me amparassem, e por 
isso de nenhuma valia (REZENDE, 2019, p. 117) 

 

Como ela sobreviveria de outra forma, já que as ruas seriam “perigosas e 

traiçoeiras” para uma mulher? Não havia espaço para ela. Não tinha dinheiro, pai, 

marido ou irmão, ou seja, nenhum homem que respondesse por ela. Isabel sabia que, 

sendo pobre, não poderia casar, pois não poderia oferecer dote para isso. Seu pai a 

procurou por anos, na esperança de ter dinheiro, resgatar a filha do engenho, “poderia 

então oferecer belo dote para casar-me com um homem bom e fazer descendência 

para seu nome” (REZENDE, 2019, p. 127). 

Ao longo dos séculos, os homens consolidaram-se como o “sexo forte”, 

enquanto as mulheres figuram o oposto, ou seja, o “sexo frágil”. Isabel evidencia o 

contrário. Em sua viagem para as Minas Gerais, Isabel afirma que os homens “com 

suas imensas panças, suas pernas curtas e frouxidão” não aguentariam a viagem. Já 

ela, feita para aguentar uma gravidez e as dores do parto, não tem problema algum 

com a viagem, “tudo isso suportei, melhor do que os homens da mesma caravana, 

pois para sofrer fui criada” (REZENDE, 2019, p. 116). 

Os sofrimentos de Isabel perpassam muitas esferas. Sofre de amor, enganada 

por Diogo, assim como Blandina e diz que “vede, Majestade, o que é a fraqueza de 

uma mulher quando se deixou enfeitiçar por um homem, pois foi ele, a lembrança de 

Diogo Lourenço, que daqui me arrastou de volta para aqueles tempos quando ainda 

esperava seu regresso” (REZENDE, 2019, p. 25). Suas atribulações começam 

quando conhecem a Diogo, quando ele as conta histórias e seduz as duas. Depois, 

quando Blandina engravida. Mais tarde, quando Diogo as encontra no Convento e 

Isabel acredita que ele irá salvar as duas, “Ah, Senhora, com que facilidade nos 

deixamos enganar, nós, as mulheres sem astúcia, quando temos o coração cativo de 

uma boca e de uns olhos falsos” (REZENDE, 2019, p. 16). 

Isabel sofre ainda ao passar duas vezes por situações de abuso sexual. A 

primeira vez, no Engenho Paraíso, a menina entrando na adolescência, vendo o corpo 

mudar, é atacada. Anos mais tarde, quando usava a identidade de João Antônio da 

Serra, Isabel descuida-se de sua aparência e é reconhecida por alguns homens em 

um beco escuro.  
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[...] vi-me agarrada por mãos de rapina de homens a tentar despir-me 
e apalpar meu corpo, pondo-se logo um deles por trás de mim, 
levantando a aba de meu gibão e rasgando meu calção com vis 
intenções de sodomita. Em vão debatia-me desesperadamente para 
livrar-me daquele opróbrio, sem gritar para que não acorressem os 
guardas e não se descobrisse uma segunda vez minha condição de 
mulher e fosse eu outra vez exposta e encarcerada como em Sabará 
me acontecera (REZENDE, 2019, p. 135). 

 

 

Nos dois casos, o ato não foi consumado. Isabel foi salva, a primeira vez pelas 

escravas que ouviram seus gritos de socorro, e a segunda vez por Gregório, o amigo 

de seu pai que a acompanhava. Da primeira vez, um divisor de águas para aumentar 

o cuidado de Isabel com os homens “Continuei a viver naquela casa como sempre, 

apenas mais cauta quanto aos homens, de quem me deveria manter afastada pelo 

perigo de gravemente me magoarem” (REZENDE, 2019, p. 62). 

Contudo, é possível notar a violência a que as mulheres estavam submetidas. 

E ainda estão. O Anuário brasileiro de Segurança Pública de 2020 demonstrou que 

181 estupros foram registrados por dia no Brasil, e 85,7% deles foram contra 

mulheres7. 

Mesmo naquela época, Isabel já dizia à Rainha que “[...] não podereis 

compreender o quanto somos nós, as mulheres desta terra, usadas e abusadas por 

todos aqueles que tem poder e nunca, por nenhuma razão, abrem mão dele, nem 

sequer por amor de nosso Senhor Jesus Cristo” (REZENDE, 2019, p. 66). As mulheres 

eram privadas da liberdade, do direito de falar, de escolher.  

Por isso Isabel encontra sua liberdade nas palavras. Por meio delas ela 

consegue o que tanto deseja: que saibam o que as mulheres como ela sofrem. 

Quando grita aos homens que descobrem sua condição de mulher, via que eles não 

aprovavam sua conduta,  

 
 
[...], mas nem por isso refreei minha língua, sendo minhas palavras 
atrevidas o último bafejo de liberdade a alcançar-me antes de me 
encerrarem num calabouço escuro ou de atarem-me ao pelourinho, se 
me não mandassem simplesmente enforcar e esquartejar para 
escarmento das demais Marias (REZENDE, 2019, p. 118). 

 
7 Disponível em https://observatorio3setor.org.br/noticias/mulheres-em-perigo-brasil-registra-181-
estupros-por-dia  Acesso em: 11 de janeiro de 2021.  

https://observatorio3setor.org.br/noticias/mulheres-em-perigo-brasil-registra-181-estupros-por-dia
https://observatorio3setor.org.br/noticias/mulheres-em-perigo-brasil-registra-181-estupros-por-dia
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 Mesmo presa no Recolhimento da Conceição, ela é livre por suas palavras. Os 

homens, segundo Isabel, querem prender as mulheres, fingindo protegê-las. Por isso, 

aquelas que se submetem ao poder dos homens, têm suas asas cortadas, “como se 

faz às aves de criação nos galinheiros” (REZENDE, 2019, p. 132). 

Isabel resiste em meio a essas obrigações. Por meio de suas palavras, ela dá 

novos significados ao ser mulher no Brasil colonial. Del Priore (1988) aponta que as 

mulheres respondem aos discursos misóginos da Igreja e do Estado no Brasil colonial 

com práticas ditas desabusadas. Tentam “escrever uma apologia que visa enaltecer 

a mulher para melhor submetê-la” (p. 50). Essas mulheres, porém, ignoram essas 

tentativas de submissão. Sofrem, choram, são abusadas. Mas resistem. Não aceitam 

rótulos de passividade. Isabel, Blandina e a Rainha são apenas alguns retratos de 

mulheres que foram resistência no Brasil colonial. Nomes fictícios e verdadeiros que 

nos ajudam a dar rosto e voz a quem teve seu passado apagado e retratado sob um 

olhar masculino.  

Para Foucault (1992), a escrita de si mesmo pode atenuar a solidão, já que a 

escrita pode configurar-se como uma espécie de companhia. Ademais, o autor 

completa que a escrita de si em formato de carta é uma maneira de auxiliar o 

correspondente e de treinar a si mesmo “tal como os soldados se exercitam no manejo 

das armas em tempo de paz, também os conselhos que são dados aos outros na 

medida da urgência da sua situação constituem uma maneira de se preparar a si 

próprio para eventualidade semelhante” (FOUCAULT, 1991, p.147).  

Entretanto, muito mais que um treinamento, a escrita epistolar é uma forma de 

se fazer presente perante àquele a quem se dirige. Proporciona, segundo Foucault 

(1992), “uma espécie de presença imediata e quase física [...]. Escrever é, pois, 

‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro” (p.150). 

As cartas de Isabel, portanto, fazem-na presente àqueles que leem. Seu 

destinatário final é a Rainha Maria I, contudo, ela não sabe se realmente chegará nas 

mãos dela para que possa ser lida. Do mesmo modo, ela escreve com riqueza de 

detalhes aquilo que viveu tanto para demonstrar para a Rainha sua vivência. Mas, 

ainda, para conectar-se com ela mesma, para não se perder em seus pensamentos 

solitários, como ela mesma diz, não dar razão àqueles que a chamam de louca. Para 

Foucault (1992) a carta “é uma maneira de nos darmos ao olhar do qual devemos 

dizer a nós próprios que penetra até ao fundo do nosso coração (in pectus intimum 

introspicere) no momento em que pensamos” (FOUCAULT, 1992, p. 151). 
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Isabel dá vazão aos seus pensamentos mais profundos, que não deveriam ser 

expostos para ninguém, por meio da escrita. Ela escreve para conseguir sua liberdade 

por crimes que não cometeu, e é por meio dessa escrita que Isabel liberta-se das 

amarras que a sociedade impõe às mulheres. É por meio da escrita que podemos 

conhecer aquilo que está mais profundo em seu ser. Não apenas a mulher que se 

veste de homem, mas a mulher que tem pensamentos críticos sobre a sociedade, os 

homens e aquilo que fazem às mulheres no Brasil colonial.   

O processo de escrita é, portanto, uma forma de salvação para Isabel, dando 

sentido, assim, a sua existência e para sua sobrevivência. Ela mesma afirma em 

diversos pontos das cartas que escrever se tornou o sentido de sua vida, “assim vivo 

destituída de tudo, senão de meus pensamentos e palavras ditas a mim mesma e a 

Deus” (REZENDE, 2019, p.11). Mesmo após perder tudo, Isabel ainda tem seu saber.  

Leonardo Pinto de Almeida (2007) afirma que por meio da linguagem “lidamos 

com as coisas, com nós mesmos e com a vida. Ela preexiste ao homem, e poderíamos 

acrescentar: direciona as manifestações da vida humana em todas as suas 

peculiaridades” (p. 47). Dessa forma, Isabel encontra forças e sobrevivência por meio 

das palavras, como a literatura é para muitos escritores. Ela escreve para não 

enlouquecer, para revelar à Rainha Maria I aquilo que havia passado.  

Isabel assume muitas posições e identidades ao longo de sua vida. Ao viver no 

Engenho, ela vivia à sombra de Blandina, mas não se importava com isso. Via a 

menina como sua irmã mais nova, de quem cuidou e zelou, cogitando até mesmo 

assumir um filho dela para a proteger. Ao irem ao Convento do Desterro, da mesma 

forma Isabel continua com seu papel de proteger a irmã postiça. Devido às 

experiências vividas, Isabel afirma não ter mais medo dos desafios que surgem, “saí 

eu, então, para os matos por detrás do Recolhimento, afastei-me o mais que pude até 

topar com o alto muro – sem temor algum, que, por causa do bastardo que me 

desgraçou, fiz-me useira e vezeira de andar pelos baldios, sozinha, no escuro” 

(REZENDE, 2019, p.49). Mesmo não tendo sido mãe, Isabel assume uma 

responsabilidade quase maternal sobre Blandina.  

 

 

Nem vi mais passar o tempo nem tomei tento das juras de amor que 

trocavam, assim como eles ignoravam minha presença, meu 

pensamento se enrodilhava a buscar salvação para minha Sinhazinha, 



93 
 

 

de cuja desgraça me sentia mais culpada do que ela por ser eu mais 

velha e mais sapiente (REZENDE, 2019, p. 80). 

 

 

Segundo Stuart Hall (2014), as identidades “não são, nunca, singulares, mas 

multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, 

estando constantemente em processo de mudança e transformação” (HALL, 2014, p. 

108). Assim, prefere-se o termo identidades, pois elas estão sempre em movimento e 

em constante construção. De acordo com Zygmunt Bauman (2005) “as ‘identidades’ 

flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas 

pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas” (p.19). Já a subjetividade é parte constituinte das 

identidades que construímos. Para os autores Ariane Patrícia Ewald e Jorge Soares 

(2007), “subjetividade diz respeito à constituição, isto é, ao fundamento, aquilo que 

viabiliza essas identidades, mas que fica subjacente” (p.24).   

Após a morte de Blandina, Isabel assume outra identidade: Joaquim. Por 

necessidade de sobrevivência, Isabel veste-se de homem para viver de seus escritos, 

já que como mulher não seria contratada para forjar os documentos que faz como 

Joaquim. “Assim permaneci ainda um ano na cidade de Salvador, abrigando-me por 

um punhado de réis na água-furtada da casa de uns comerciantes, que me tomavam 

por um estudante tímido e calado, a preparar-me para partir a Coimbra” (REZENDE, 

2019, p. 114). Depois, foi para as Minas, “montando a mula que recebi em pagamento 

de várias ordens régias falsificadas com perfeição para um rico clérigo, juntei-me a 

um bando que para lá [região das Minas] se dirigia pelos longos caminhos do sertão” 

(REZENDE, 2019, p.115). Até que, pelo sangue de sua menstruação, foi condenada 

sua verdadeira identidade.  

 

Tão bem me acostumara a ser Joaquim que me descuidei de meu 
corpo feminino, dos efeitos que ele tem a Lua e, já às portas da vila de 
Sabará, traiu-me a natureza: ao saltar da montaria para apresentar 
aos oficiais de guarda minha perfeitamente falsificada certidão de 
batismo, viu-se um jorro de sangue manchar e escorrer pelo couro da 
sela e por entre as pernas de meu calção que já fora branco. 
Agarraram-me todos, por bem ou por mal, não sei, despiram-me das 
botas e do calção, não pude mais esconder quem sou e as vestes 
arrancadas me tomaram Vossos homens (REZENDE, 2019, p. 116).  
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A menstruação era um tabu na época. Segundo Estelina Nascimento, Anamaria 

Medina e Cláudia Teixeira (1998), havia um grande preconceito contra o sangue 

menstrual. Se o sangue menstrual não aparecesse, era preciso fazer sangrias, para 

que o não subisse à cabeça da mulher e ela, então, enlouquecesse. Segundo as 

autoras, “Por ser diferente, era ameaçadora; consequentemente, precisava ser 

adestrada” (NASCIMENTO, MEDINA e TEIXEIRA, 1998, p. 20).  

Mesmo depois de ter sua identidade revelada pelo sangue da menstruação, 

continuou a vestir-se de homem para conseguir sobreviver. Agora, além de cópias de 

documentos, fazia cópias de poemas “despudorados”, como ela mesma afirma 

“completando-os com versos obscenos de minha própria lavra quando me falhava a 

memória. (REZENDE, 2019, p. 129). Até que, cansada de fingir e após quase ser 

estuprada, Isabel decide criar a identidade de beata. 

 

 

Pedi a Gregório que, com os recursos que tínhamos ainda bastantes 
em nossa bolsa, me comprasse duas batas simples de burel, panos 
brancos para servir-me de véus e mandasse fazer por um bom 
carpinteiro um pequeno e leve oratório de madeira [...] Sem muito 
esforço, logo tive em mãos essas prendas e pude trajar-me como uma 
inocente e santa beata andarilha, das que não faltam nessa colônia 
(REZENDE, 2019, p. 135). 

 

Suas identidades flutuam a sua volta, como afirma Bauman (2005), e ela 

escolhe ao longo de sua vida quais assume. Ao escrever a carta, Isabel escolhe uma 

delas para ser a voz principal “É, pois, mister que eu me defenda de mais desvarios e 

agora me esforce para esclarecer-Vos, ordenadamente, sobre quem eu penso que 

sou” (REZENDE, 2019, p. 51), mas mesmo assim, explica todas as outras ao longo 

das cartas, de acordo com o desenrolar da história. Para Manuel Veronez (2015), a 

escrita epistolar se assemelha a essa identidade fragmentada, porque para o autor 

“nas missivas, a narrativa é repleta de movimentos e imagens, tanto por dentro, quanto 

por fora, apresentando um processo de composição multifacetado e laboriosamente 

construído” (VERONEZ, 2015, p.207). 

Essas identidades que Isabel apresenta são formadas, em especial, pelo grupo 

social que a cerca. Ewald e Soares (2007) pontuam que a “subjetividade pode ser 

definida como o fundamento da identidade, social e individual, o que nos remete 
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também à questão da alteridade. [...] O outro é, fundamentalmente, parte de mim 

mesmo [...]. Nossa subjetividade é, portanto, atravessada pela alteridade” (p. 25). 

Cornelius Castoriadis (1999) conceitua a subjetividade como “a capacidade de 

receber o sentido, de fazer algo com ele e de produzir sentido, dar sentido, fazer com 

que cada vez seja um sentido novo” (CASTORIADIS 1999, p. 35 apud EWALD, 

SOARES, 2007, p. 25), assim, um texto literário pode ser marcado tanto pela 

subjetividade do autor, ao deixar certas marcas em seu texto, quanto ao leitor, num 

exercício de leitura, recebe e produz sentido. Almeida (2008) aponta que “a leitura, 

seguindo o potencial criativo da literatura, pode possibilitar um encontro que cause a 

mudança do estado de coisas, sendo assim uma atividade política de resistência e um 

acontecimento que produz singularidades” (p. 2). Assim, é possível perceber que, com 

esse caráter, a literatura produz formas de subjetivação.  

A subjetividade, então, não está na superfície dessa mulher que assume 

diversas posições e identidades ao longo da vida, mas é aquilo que está no fundo de 

seus pensamentos, formados por todos aqueles que a cercam. São esses 

pensamentos, e subjetividade, que Isabel demonstra em suas cartas à Rainha Louca.  
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6 ATÉ BREVE, ISABEL 

 

 Caríssima Isabel, 

Sua memória nos ajuda a compreender o mundo que vivemos. Percebemos 

que nossa sociedade ainda carrega vestígios de uma colonização patriarcal. Ao 

homem, a tarefa de prover o sustento para a família, à mulher, procriar, cuidar dos 

rebentos e da casa. Contudo, hoje, as mulheres se desdobram em ainda mais 

funções. Além do trabalho doméstico (que em poucos casos é realmente dividido com 

o parceiro), as mulheres ainda trabalham fora de casa. Aos homens cabe chegar em 

casa após um longo dia de trabalho, tomar banho, deitar-se para descansar. Às 

mulheres, preparar as refeições, cuidar das crianças, manter a casa limpa e 

organizada e ainda ser uma boa esposa para seu marido. Se a mulher conquistou o 

mercado de trabalho, falta ao homem conquistar o trabalho doméstico, dominar o 

cuidado com a casa e os filhos de forma equitativa. Não como uma ajuda às mulheres, 

mas como parte de suas rotinas também.  

Diana Klinger em Literatura e Ética (2014) diz que que o ato de escrever 

reverbera na vida. Na de quem escreve e na dos outros também, dando sentido à 

vida. A sua escrita lhe dá sentido para a vida e expõe as condições de outras mulheres 

que sofreram como você. Minha escrita reverbera a sua, mesmo sem ser literária. 

Minha escrita acadêmica deve obedecer às normas pré-estabelecidas, e quebro uma 

delas ao introduzir e finalizar meu texto com uma carta a você.  

Quando eu e a professora Níncia nos propusemos a escrever sobre, definimos 

alguns objetivos. Gostaríamos de analisar sob as teorias da memória os seus escritos. 

Encontramos muito material para isso. Sua memória é parte constituinte do seu ser, 

constrói suas identidades. Suas cartas são lugares de memória, como descreveria o 

teórico Pierre Nora (1994). Elas se constituem a partir das lembranças que você 

carrega consigo, daquelas que lhe contaram, por exemplo de Gregório, de Blandina, 

de Diogo e de toda a sociedade que você viveu. São suas memórias individuais e 

coletivas, segundo o Maurice Halbwachs (2004). Algumas coisas, eu sei, ficam difíceis 

de rememorar. Por isso você não tem certeza se viveu, ainda mais depois de tantas 

dificuldades enfrentadas. Seria melhor esquecer, não é mesmo? Mas essas memórias 

são importantes para que possamos compreender o período histórico em que você 

esteve. 
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Por muito tempo, nós mulheres, não podíamos contar nossa história. Éramos 

imaginadas, descritas como bem entendiam os homens. Por isso muitos estereótipos 

foram criados. Como sermos o sexo frágil. Alguém que suporta as dores do parto não 

pode ser frágil, não é mesmo? Você é a prova de que sempre resistimos, mesmo nas 

maiores adversidades. Se fomos subjugadas ao longo da história, suas memórias nos 

mostram que desde sempre as mulheres lutam para ocupar os espaços na sociedade. 

Não aceitamos viver como nos obrigam. Criamos nossas regras, nossos espaços e 

temos voz. Por seu conhecimento você foi capaz de expor as condições das mulheres 

no Brasil colonial. E essas condições reverberam nas condições que vivemos hoje, 

ainda com muitos resquícios da sociedade patriarcal de outrora.  

Você ficaria surpresa ao saber que, ainda hoje, as mulheres morrem por serem 

mulheres? Notícias demonstram que, entre março e agosto de 2020, uma mulher 

morria a cada nove horas no Brasil8. Enfrentamos uma pandemia causada por um 

vírus, mas as mulheres não estão seguras nem mesmo dentro de suas casas. Seus 

companheiros são seus maiores algozes. Além da Covid-19, precisamos enfrentar o 

medo de morrer pelas mãos de um ex-namorado, ex-marido. Homens ainda pensam 

que somos propriedades, não pessoas. 

Quando você poderia imaginar que, após termos uma Rainha, teríamos um 

presidente que reforça estereótipos machistas, como “o Brasil é uma virgem que todo 

tarado de fora quer”? 9. Tenho certeza que você, Isabel, pensava que iríamos progredir 

muito. E até progredimos! Tivemos uma Presidenta da República! Entretanto, estamos 

vivendo alguns retrocessos.  

Conquistamos o mercado de trabalho. Mas ainda sofremos preconceitos. Nas 

grandes e médias empresas, o salário de um homem pode ser até 30% superior ao 

de uma mulher10. Durante o período de pandemia, o número de mulheres empregadas 

caiu consideravelmente, sendo a menor participação de mulheres no mercado de 

trabalho em 30 anos11. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão 

demonstrou que 40% das 1.500 mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de 

 
8https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-
pandemia-no-brasil Acesso em: 07 de janeiro de 2021.  
9https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-12/a-misoginia-do-governo-bolsonaro-vai-parar-na-
justica.html acesso em: 07 de janeiro de 2021. 
10 https://folhadirigida.com.br/mais/noticias/mercado/sebrae-anuario-perfil-trabalhadores Acesso em: 
08 de janeiro de 2021. 
11https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/07/participacao-das-mulheres-no-mercado-de-
trabalho-e-a-menor-em-30-anos-diz-ipea.ghtml Acesso em: 08 de janeiro de 2021. 

https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-12/a-misoginia-do-governo-bolsonaro-vai-parar-na-justica.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-12/a-misoginia-do-governo-bolsonaro-vai-parar-na-justica.html
https://folhadirigida.com.br/mais/noticias/mercado/sebrae-anuario-perfil-trabalhadores
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/07/participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-em-30-anos-diz-ipea.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/07/participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-em-30-anos-diz-ipea.ghtml
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assédio moral no mercado de trabalho12. Ou seja, foram insultadas, tiveram seu 

trabalho desmerecido por serem mulheres. As coisas mudaram, mas não tanto...  

Ainda bem que existem mulheres, como você, como eu, como a professora 

Níncia, como outras tantas, que não se intimidam com aqueles que tentam nos calar. 

Podem até nos chamar de loucas, mas não vamos silenciar. Resistimos e 

resistiremos. As palavras, que lhe foram tão amigas, são também o refúgio para que 

possamos denunciar as maldades de nosso tempo. A literatura que lhe deu conforto 

e te transportou para outros mundos em meio ao caos ainda tem esse mesmo papel 

na vida de muitas pessoas, inclusive na minha.  

Observamos também, Isabel, que muitas vezes a história se apropria da 

literatura para retratar os fatos do passado. Contudo, suas memórias mostram como 

a literatura pode aproveitar os fatos históricos para se constituir. Muitos 

acontecimentos históricos perpassam suas cartas. As condições na colônia, a 

escravidão, as influências da Coroa na sociedade brasileira, a história da própria 

Rainha Maria I. Por isso, literatura, história e memória estão imbricadas nas suas 

cartas. Elas possuem traços ficcionais e reais, memórias de uma mulher que 

realmente existiu, a imaginação de uma autora que dá voz aos invisibilizados e fatos 

da História de nosso país.  

É preciso observar a história para que os mesmos erros não sejam cometidos. 

Para refletirmos de que maneira nosso tempo pode (e deve) ser melhorado.  Ainda há 

muito para pesquisar, analisar, ler e escrever sobre a história das mulheres. Por isso, 

minha querida, minha grande companheira nesses dois anos de mestrado, não é um 

adeus. Nos vemos em breve, em mais linhas, outras pesquisas e perspectivas. 

Até breve, Isabel das Santas Virgens. 

Com muito carinho, 

 

Walquiria

 
12 https://observatorio3setor.org.br/noticias/40-das-mulheres-ja-foram-insultadas-no-ambiente-de-
trabalho/ Acesso em: 09 de janeiro de 2021.  

https://observatorio3setor.org.br/noticias/40-das-mulheres-ja-foram-insultadas-no-ambiente-de-trabalho/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/40-das-mulheres-ja-foram-insultadas-no-ambiente-de-trabalho/
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