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RESUMO 

 

 

Este trabalho procura investigar o mito do Paraíso Terrestre na literatura brasileira em dois 

momentos da literatura brasileira. Por um lado, percorremos a literatura de viagem e crônicas 

dos séculos XVI e XVII que construíram as imagens do Brasil como Paraíso Terrestre e, por 

outro, analisamos a revisão e a remitização deste mesmo mito revisitado pela romancista Ana 

Miranda no final do século XX. Para tal realização são importantes os trabalhos teóricos de 

Michel de Certeau e Hayden White que proporcionam um estudo das relações entre história e 

literatura, uma vez que o corpus do trabalho contempla, por um lado, relatos e crônicas e, por 

outro, as narrativas históricas da romancista. Para o estudo do conteúdo mítico-simbólico 

presente nos discursos destes autores são importantes as contribuições teóricas de Mircea 

Eliade, Joseph Campbell e Gilbert Durand. Para o estudo do mito do Paraíso Terrestre no 

período colonial foram utilizados os autores Sergio Buarque de Holanda e Laura de Mello e 

Souza, referências que sustentam a discussão teórica da tese. Como tarefa de crítica literária, o 

estudo pretende ser uma contribuição para compreensão da fortuna crítica da literatura de 

viagens e, também, da obra romanesca de Ana Miranda. Nos romances demonstramos o ressoar 

de mitos antigos em suas tramas, utilizando-se da fabulação mítica da escritora. Notamos que as 

estruturas narrativas estão comprometidas com certos princípios imutáveis e eternos que 

intermedeiam o referencial cotidiano e as instâncias do imaginário, reimprimindo nos 

protótipos mitológicos em novas configurações. Esta reimpressão em Ana Miranda se reflete na 

paisagem que sugere o paradisíaco em que este é apenas uma miragem, onde surge com maior 

força um espaço que denuncia antes o Inferno do que o Paraíso. O Paraíso americano, uma 

constante na tradição colonial, transforma-se em pesadelo, momento em que o Éden é 

remitizado pela autora, transformando-se num lugar às avessas deste jardim venturoso. 

 

 

Palavras-chave: Tradição colonial; Ana Miranda; Paraíso Terrestre; Mitologia. 

 

 

 

 

 

 



ABATRACT 

 

This work investigates the myth of the earthly Paradise in Brazilian literature in two moments 

of Brazilian literature. On the one hand, we go through the travel literature and chronicles of the 

sixteenth and seventeenth centuries who built the image of Brazil as a terrestrial paradise, and 

secondly, we analyze the review and remitização this same myth revisited by novelist Ana 

Miranda in the late twentieth century. For this achievement are important theoretical work of 

Michel de Certeau, Hayden White that provide a study  of the relationship between history and 

literature, since the corpus of work includes, on de one hand, accounts and chronic and, 

secondly, the historical narratives novelist. For the study of mythical and symbolic content 

present in the speeches of these authors are important theoretical contributions of Mircea 

Eliade, Joseph Campbell and Gilbert Durand. To study the myth of the earthly Paradise in the 

colonial period the authors Sergio Buarque de Holanda and Laura de Mello e Souza, references 

that support the theoretical discussion of the thesis were used. The task of literary criticism, the 

study is a contribution to understanding the critical fortune of travel literature and also of 

novelistic work of Ana Miranda. In the novels demonstrate the echo of ancient myths in his 

plost, using the mythical fable of the writer. We note that the narrative structures are 

compromised whit certain immutable and eternal principles that mediate the benchmark 

instances of the everyday and imaginary, mythological reprinting the prototypes into new 

configurations.  This reprint Ana Miranda reflect on the paradisiacal landscape that suggests 

that this is just a mirage, which emerges most strongly denouncing a space before Hell than 

Heaven. The American Paradise, a constant in colonial tradition, it becomes a  nightmare, at 

which Eden is remitized by the author, becoming a place to reverse this blissful garden. 

 

Key-words: Colonial tradition, Ana Miranda; Earthly Paradise; Mythology. 
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Ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no 

Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem 

que havia criado. 

Gênesis 

 
 
 
 
 

Quanto ao de dentro e de fora, não pode viver senão 

no Brasil quem quiser viver no Paraíso Terrestre. 

Rui Pereira (um viajante) 

 

 

 

Creio, efetctivamente, que um mito nunca desaparece 

– ele pode adormecer, pode definhar, mas está sempre 

à espera do eterno retorno, ele espera uma lingenesia, 

como diria um outro grande romântico – refiro-me a 

Ballanche. 

Gilbert Durand
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Um mito universal  

 

 

 

 

A palavra “PARAÍSO” tornou-se hoje, em toda parte, mera 
metáfora. Fala-se tranqüilamente de um “paraíso de consumo” ou 
de “paraíso fiscal”, e quase ninguém se pergunta o que os hotéis 
“Éden” querem de fato prometer, por meio do nome do jardim 
bíblico. 

 
Henrich Krauss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta tese procura investigar o mito do Paraíso Terrestre na literatura brasileira em 

alguns de seus momentos mais decisivos. Por um lado, percorremos a literatura de viagem dos 

séculos XVI e XVII que construíram a imagem do Brasil como lugar de delícias e, por outro, 

analisamos a revisão deste mesmo mito revisitado pela romancista Ana Miranda no final do 

século XX. É importante dizer que este é o mito central na formação da imagem do Brasil, ou 

seja, o mito do Paraíso Terrestre, construído pelos primeiros viajantes que chegaram ao Novo 

Mundo, foi o discurso fundador da bralisidade. O assombro em relação à natureza exuberante e 

abundante, somado à percepção da inocência do índio, fez com que o homem cristão europeu 

acreditasse que tivesse chegado não apenas às terras incógnitas (desconhecidas do Velho 

Mundo), mas sim ao Paraíso do qual Deus havia retirado do homem, e que eles acreditavam 

que ainda existisse, pois no primeiro livro da Bíblia está escrito que Ele não destruiu o Éden e 

sim o colocou em outro lugar, para as bandas do Oriente, onde os homens não pudessem 

encontrá-lo.  Na “descoberta” do Novo Mundo, a vista da nudez dos índios e da natureza 

intocada pela mão civilizadora serviu como motivo para que a imaginação europeia, a ibérica 
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principalmente, ainda condicionada em termos medievais, formasse esta visão do Éden em 

terras americanas e, também, brasileiras. 

  Dessa forma, retomando estudos anteriores, desenvolvidos no mestrado, em literatura 

luso-brasileira, procuramos demonstrar a presença do mito do Paraíso Terrestre nos primeiros 

escritos sobre o Brasil, ou seja, a tradição das literaturas de viagens. Para tanto, selecionamos 

quatro autores/viajantes do período dos descobrimentos para comporem o corpus da tradição 

colonial do Paraíso. Um deles é o português Ambrósio Fernandes Brandão em seu texto 

Diálogo das grandezas do Brasil (1618). Outro lusitano é o padre jesuíta Fernão Cardim com 

seus Tratados da terra e gente do Brasil (1625 [1847]). E, para encerrar o estudo dos autores 

coloniais, selecionamos os franceses Jean de Léry com seu relato intitulado Viagem à terra do 

Brasil (1578) e Andre Thévet em suas As singularidades da França Antártica (1557). 

Viajantes como Gabriel Soares de Sousa, em Tratado descritivo do Brasil em 1587 e Pêro de 

Magalhães Gândavo com História da Província da Santa Cruz também serão citados, quand 

necessário, para contribuir na composição do imaginário colonial no qual repousam imagens 

edênicas.  

 Nesta tese de doutoramento, em paralelo aos textos coloniais, procuramos investigar o 

romance histórico de Ana Miranda na relação que este gênero mantém com a história, com o 

mito e com a literatura em si. Mas como relacionar a tradição dos textos coloniais ao romance 

histórico? Que relação plausível seria esta? Trata-se, neste momento, de comparar o mito do 

Paraíso Terrestre nas narrativas da tradição colonial, citados acima, com os romances Boca do 

Inferno (1989) e Desmundo (1996) ambientados nos dois primeiros séculos da colonização do 

Brasil. 

 Um objetivo desta tese é demonstrar que há uma visão inaugural e otimista do Novo 

Mundo, que é aquela construída pelo colonizador, e outra revisitada por Ana Miranda em fins 

do século XX, uma releitura crítica na qual está implícita uma postura de reavaliação do 

imaginário construído por nossos colonizadores. Fatores decorrentes destas duas visões são 

aproximações e distanciamentos que são inevitáveis e naturais uma vez que comparamos 

autores dos séculos XVI e XVII com uma romancista que ficcionaliza tais séculos quase 

quinhentos anos depois do descobrimento do Brasil. Mas procuramos evidenciar nos últimos 

capítulos do trabalho os aspectos que nos fazem supor que haja uma reinvenção da “visão do 

Paraíso”, herdada da tradição, nos romances da autora. 

Paralelamente à leitura dos textos de viajantes como Gabriel Soares de Sousa, Fernão 

Cardim, Jean de Léry e cronistas como Ambrósio Fernandes Brandão, descobrimos a existência 

do romance Desmundo, em que o mito edênico, criado e descrito à exaustão pelos europeus, 
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estava revisitado e transformado em ficção, na qual o Éden se converte em imagens anti-

paradisíacas e, até mesmo, em imagens infernais na criação literária de Ana Miranda. Tal 

revisão do mito fundador do Brasil nos incentivou a propor um projeto de doutoramento cujo 

objetivo é o estudo comparado da visão do Novo Mundo na literatura de viagem e a ótica 

remitificada que encontramos nos romances da autora. 

 Em relação à visão edênica dos autores do período colonial são reveladores os estudos 

historiográficos consagrados de Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Visão do Paraíso e, 

também, os textos de Laura de Mello e Souza: O Diabo e a Terra de Santa Cruz e Inferno 

atlântico, que abordam o aspecto edênico de Sérgio Buarque, mas enfatizam o elemento 

demoníaco (não paradisíaco) da vida cotidiana e cultural do Novo Mundo. Como 

desdobramento dessas ideias, apontamos para o fato de que Ana Miranda realiza, na literatura, 

o que os historiadores citados já realizaram na historiografia brasileira da segunda metade do 

século XX, ou seja, a romancista, ao apontar para elementos edênicos na colonização do Brasil, 

via romance, aproxima-se dos estudos de Sérgio Buarque; mas, ao ficcionalizar os aspectos 

negativos ou demoníacos da Colônia, seus romances aproximam-se dos estudos de Laura de 

Mello e Souza. Ana Miranda, portanto, trata na literatura uma temática que, antes dela, já era 

objeto de estudos da historiografia brasileira desde a década de 1930, data da realização dos 

estudos pelo autor de Raízes do Brasil. Assim, Ana Miranda realiza um projeto estético que 

José de Alencar, no romantismo, e Mário de Andrade, no modernismo, procuraram 

desenvolver: a busca das origens da cultura brasileira. 

 É fato que Ana Miranda foi leitora dos viajantes e cronistas do período colonial, isto é 

evidente nas citações presentes nos seus romances. Devido a esse fato, demonstramos a 

releitura mítico-simbólica que essa produção das últimas décadas realiza em relação à literatura 

de viagens do período colonial. Assim, poderemos vislumbrar maneiras convergentes e 

divergentes de representação do Brasil na história da literatura brasileira. A comparação entre 

gêneros literários tão distintos (literatura de viagens e romance) tem o propósito de confirmar-

cotejar a existência de visões distintas do mito do Paraíso americano. 

 Conforme apontamos, para o estudo da tradição colonial do mito edênico, quatro 

cronistas portugueses serão analisados, a saber, Ambrósio Fernandes Brandão, Os Diálogos 

das Grandezas do Brasil; Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil. Quanto à 

cronística de autoria francesa serão examinados os seguintes autores: o Frei André Thévet na 

sua obra  As Singularidades da França Antártica e o calvinista Jean de Léry na sua narrativa 

intitulada Viagem à Terra do Brasil. Pode parecer um número demasiado de textos coloniais 

em face a apenas dois romances de Ana Miranda. Contudo, esta seleção se justifica uma vez 



15 

 

 

que cada autor dedica poucas páginas ao mito aqui estudado, sendo que, para alcançar um 

corpus necessário à análise deste imaginário, é preciso agrupar estes seis autores do período 

colonial, pois é neste conjunto que se forma uma “grande narrativa” sobre o conteúdo mítico-

simbólico que marcou o descobrimento e a colonização do Brasil. Uma vez explicado a escolha 

dos autores, segue uma breve referência biográfica da cada um deles. 

André Thévet nasceu em Angulême em 1502 e faleceu em Paris em 23 de 

novembro de 1590. Ele foi um frade franciscano, explorador, cosmógrafo e escritor que 

viajou ao Brasil no século XVI. Esteve no Rio de Janeiro de novembro de 1555 a janeiro 

de 1556, tendo escrito As singularidades da França Antártica em 1557. Nessa obra, o autor 

descreve as suas impressões acerca das primeiras tentativas francesas de colonizar o Brasil. 

A investida francesa buscou a criação, na América do Sul, na Baía de Guanabara, de uma 

colônia denominada França Antártica, por iniciativa do Almirante Nicolas Durand de 

Villegagnon. 

Thévet é também autor de A cosmografia universal publicada em Paris em 1575. 

Nessa obra, o autor culpa os calvinistas franceses pelo fracasso da colonização das terras 

brasileiras. Esse ataque justificou a escrita da obra Viagem à terra do Brasil em 1577, do 

calvinista Jean de Léry, que se refere à mesma empresa como forma de resposta ao relato de 

Thévet.  A obra de Léry procura exaltar a fauna, a flora e a gente do Brasil e, assim, contribuiu 

para a criação do mito do “bom selvagem”, influenciando autores como Michel de Montaigne 

e Jean Jacques Rousseau acerca dos brasilíndios. 

Jean de Léry, autor de Viagem à Terra do Brasil, nasceu em Cote-d’Or em 1534 e 

faleceu na Suíça em 1611. Ele foi pastor, missionário e escritor francês, membro da Igreja 

reformada de Genebra durante a fase inicial da Reforma Calvinista. Léry era um jovem 

sapateiro e seminarista quando, em 1556, tomou a decisão de acompanhar um grupo de 

ministros e artesãos protestantes em uma viagem à França Antártica, uma espécie de proto-

colônia francesa estabelecida na Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro.  

A França Antártica havia sido estabelecida por Villegagnon, da marinha francesa, 

convertido ao calvinismo. Este, embora inicialmente aceitasse os protestantes, passados oito 

meses da chegada destes, expulsou-os acusando-os de heresia. Léry e os demais protestantes 

passaram mais dois meses na região da Baía de Guanabara, acolhidos pelos índios 

Tupinambás. Léry e parte dos missionários retornaram à França e quase morreram de fome na 

viagem de volta. 

A França Antártica foi conquistada pelos portugueses em 1567. Em seu lugar, 

criaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma querela entre Léry e Thévet ficou 
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famosa nesse período: Thévet acusou os protestantes pelo fracasso da colônia. Em resposta a 

essa acusação e, atendendo a pedidos de amigos, Léry publica sua obra e, numa longa 

introdução, acusa Thévet de ser um grande mentiroso e pouco conhecedor da realidade 

brasileira. 

Segundo Massaud Moisés, a biografia de Ambrósio Fernandes Brandão, autor de 

Diálogo das grandezas do Brasil, é incerta. Ignora-se as datas e os locais de nascimento e 

de morte do lusitano. Era português, um cristão-novo, que veio para o Brasil em 1583 e 

permaneceu até 1618, tornando-se senhor de engenho. Ele compõe a obra que permanece 

inédita até 1848. José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha publicou um trecho do texto 

no semanário Íris (Rio de Janeiro, jan. 1848 – jun. 1849, tomo III. N º 24, 25 e 26). A obra 

é reeditada no Diário Oficial do Rio de Janeiro, graças às diligências de Capistrano de Abreu a 

quem se deve, ainda, a primeira edição da obra em formato de livro, sob a tutela da 

Academia Brasileira de Letras, em 1930 (MOISÉS, 1985, p. 86).  

Dos autores da tradição colonial que elencamos para estabelecer a imagem edênica 

do Brasil, Brandão se diferencia dos demais, pois seu texto é fruto de alguém que se fixou no 

Novo Mundo e o conheceu bem, e não apenas o visitou como os demais autores. Assim, o 

Diálogo das grandezas do Brasil se difere dos demais textos, ele é o que se chama de crônica 

e não literatura de viagens como os outros textos que selecionamos. Este e outros cronistas 

portugueses estão na bibliografia de um estudo de fôlego de Pedro Carlos Louzada Fonseca 

intitulado Bestiário e discurso do gênero no descobrimento da América. Apesar da 

contribuição crítica deste estudo, não é propósito do a diferenciação dos gêneros “literatura de 

viajem” e “crônica”, distinção esta que será objeto de estudo de Jean Marcel Carvalho França 

em A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Fernão Cardim nasceu em Viana do Alentejo em 1549 e faleceu nos arredores de 

Salvador em 1625. Era padre jesuíta, entrou para a Companhia de Jesus em 1566 e embarcou 

para o Brasil em 1583 como secretário do visitador da companhia, visitando as regiões que 

hoje pertencem os estados da Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo. Foi eleito procurador pela província do Brasil em 1598, mas voltou a Portugal. 

Quando do seu regresso ao Brasil, em 1601, foi aprisionado pelo corsário inglês Francis 

Cook.  Após a sua libertação, voltou ao Brasil em 1604 como provincial da companhia, cargo 

que desempenhou até 1609. 

A obra de Cardim foi elaborada ao longo da década de 1580, quando desempenhava o 

cargo de secretário do padre visitador. Os seus dois primeiros textos "Do clima e terra do 

Brasil" e "Do princípio e origem dos índios do Brasil" foram publicados, inicialmente, em 
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inglês, na coleção dirigida por Samuel Purchas, em Londres, 1623. O terceiro tratado, 

intitulado “Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica” , foi publicado em Lisboa 

em 1847.  

Os seus três tratados só vieram a lume, juntos pela primeira vez, em pleno século 

XX, denominados Tratados da Terra e da Gente do Brasil pelos esforços de Afrânio 

Peixoto, a partir do trabalho pioneiro de Capistrano de Abreu. Cardim se encantou com a 

fauna e a flora do Brasil a ponto de exagerar em muitas descrições, sempre com muito amor 

pelo país que escolheu para pregar. A fácil adaptação dos animais e árvores transplantados 

para o Brasil fez com que o jesuíta realçasse a grandiosidade da natureza: ingredientes para a 

construção das imagens edênicas. 

Gabriel Soares de Sousa, autor de Tratado descritivo do Brasil em 1587, nasceu 

em Portugal na década de 1540 e faleceu na Bahia em 1591. Ele foi agricultor e 

empresário. Veio para o Brasil entre os anos de 1565 e 1569. Na Bahia estabeleceu-se 

como colono agrícola. Alí casou e prosperou a ponto de, nos 17 anos de estada, se fazer 

senhor de um engenho de açúcar abastado, como do seu testamento se depreende. O irmão 

do autor, que o precedera, havia feito explorações no sertão do rio São Francisco, onde 

presumira haver descoberto minas preciosas. Falecido o i rmão, quis Gabriel Soares 

prosseguir as suas explorações e descobrimentos. Com esse propósito, passou à Europa em 

1584, a fim de solicitar à Corte de Madri autorização e favores para o seu empreendimento de 

procura e exploração de tais minas. 

Obtidas as concessões e favores requeridos, nomeado capitão-mor e governador da 

conquista, foi concedido que se fizesse proprietário das minas que descobrisse; voltou ao 

Brasil em 1591, com uma expedição de 360 colonos e quatro frades. Malogrou-se-lhe 

completamente a empresa, pois não só naufragou nas costas de Sergipe, mas depois veio, 

com o resto da expedição que conseguira salvar do naufrágio, a perecer nos sertões pelos 

quais se internara na faina da descoberta das minas. Faleceu no final de 1591, perto das 

cabeceiras do rio Paraguaçu. 

Pêro de Magalhães Gândavo nasceu em Braga em 1540 e faleceu em 1580 em 

local ignorado. Ele foi historiador e cronista português. Era filho de pais flamengos oriundos 

da cidade de Gand, daí o seu apedido Gândavo. Foi professor de Latim e Português no norte 

de Portugal. É autor do livro História da província de Santa Cruz: a que vulgarmente 

chamamos Brasil editado em Lisboa por Antônio Gonçalves em 1576. Essa obra é 

conhecida pela famosa descrição do suposto monstro marinho, que teria aparecido na capitania 

de São Vicente e que fora morto pelos portugueses da localidade. 
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Além da fauna e flora, Gândavo relata a descoberta do Brasil por Pedro Álvares 

Cabral, assim como os primórdios da colonização. Seu texto descreve tribos indígenas e, 

ainda, as diversas capitanias em que se dividia o território brasileiro. Ele traça, por fim, um 

retrato das potencialidades que esta terra reservava aos portugueses, tal como a vastidão do 

território e dos seus recursos econômicos. 

Cabe, ainda, dizer que a escolha dos autores citados, em detrimento de outros na 

composição do corpus do estudo, justifica-se por haver nas suas descrições uma maior 

atenção aos aspectos paradisíacos do Novo Mundo. Assim, outros cronistas, a exemplo do 

alemão Hans Staden, não foram objeto desse estudo, embora haja em suas obras outros 

aspectos também relevantes e instigantes acerca do Novo Mundo, a exemplo dos rituais de 

antropofagia. 

É importante dizer que os relatos cronísticos dos princípios do período moderno não 

se limitam aos elementos edênicos da fauna e flora do Novo Mundo. Outros aspectos naturais 

e não menos importantes relativos aos índios das terras brasileiras mereceram igualmente a 

percepção e o interesse destes textos. Assim, a questão do índio, dividido entre o animal e o 

humano, será abordada quando tratarmos da ausência do Mal no Novo Mundo.  

Em relação à visão mítica do espaço do Novo Mundo, podemos interpretá-la 

como aspecto metafórico para ilustrar as grandezas da nova terra. Dessa forma, a 

representação das terras americanas em termos de um suposto locus que abrigaria o Paraíso 

Terrestre teria promovido a exploração e o aproveitamento material do Novo Continente por 

parte dos viajantes europeus. Portanto, a visão paradisíaca, no período da conquista e 

colonização do Novo Mundo, poderia ser compreendida como uma espécie de argumentação 

retórica dos cronistas e, ainda, tal visão poderia constituir, em última instância, a intenção da 

chamada “conquista do Paraíso” americano. 

Neste ponto uma pergunta parece pertinente e inevitável, poder-se-ia questionar até 

que ponto o racionalismo renascentista teria abalado as profundas crenças do pensamento do 

período medieval. Na perspectiva deste estudo, a crença na materialidade do Jardim do Éden 

deixou suas marcas nos séculos seguintes ao marco cronológico que divide a Idade Média e 

a Idade Moderna. Essa afirmativa baseia-se na essência deste estudo, cuja meta principal é 

demonstrar e comprovar que a visão edênica está presente na representação do espaço 

maravilhoso que é o Novo Mundo. Assim, seria pautado nesse imaginário medieval, que se 

torna também imaginário colonial, que haveriam os desbravadores europeus de descrever e 

compreender o espaço americano.  
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Em relação à romancista, Ana Miranda é desenhista, poeta e até chegou a atuar como 

atriz no conhecido filme Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos. Mas é 

principalmente no romance que a escritora se realiza, pois é o gênero ao qual mais se dedicou 

nos últimos anos. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1951, e mudou-se para o Rio de Janeiro 

aos cinco anos de idade. Em 1959, foi para Brasília onde seu pai, engenheiro, foi contratado 

para trabalhar na construção da nova capital. Em 1969, voltou para o Rio de Janeiro com o 

propósito de estudar Artes e, em 1978, iniciou sua trajetória literária ao publicar o livro de 

poesia Anjos e demônios. Em 1983, lançou o segundo livro de poemas Celebrações do outro. 

Desde a infância, a autora se envolveu nas mais variadas produções artísticas, juntamente com a 

irmã, a musicista Marlui Miranda.   

O primeiro romance da autora, Boca do Inferno (1989), é uma recriação histórica e 

literária do Brasil colonial no século XVII. Ele tem como personagens centrais o poeta 

Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. Foi por este romance publicado em 

diversos países (França, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Noruega, Espanha, Suécia, 

Dinamarca, Holanda e Alemanha), que Ana Miranda recebeu o prêmio Jabuti de literatura, em 

1990.  

O segundo romance da autora, O retrato do rei, publicado em 1991, é uma narrativa 

ficcional da Guerra dos Emboabas na região do ouro nas Minas Gerais do século XVIII. Depois 

deste romance, a autora escreveu Sem pecado (1993), sua única obra de ficção sem vínculos 

diretos com fatos históricos. Em 1995, Ana Miranda lançou A última quimera, que tem como 

personagem central o poeta Augusto dos Anjos e, como contexto histórico, o Rio de Janeiro do 

final do século XIX e início do XX. 

Em 1996, são publicados Desmundo, mais um romance de ficção histórica, e a novela 

Clarice, da coleção “Perfis do Rio”, da editora Relume Dumará. Em 1997, a autora retorna à 

ficção histórica com Amrik, um romance sobre a intensa imigração de italianos, turcos e 

libaneses para a cidade São Paulo nos fins do século XIX. Depois de ficcionalizar Gregório de 

Matos e Pe. Antônio Vieira (Boca do Inferno) e Augusto dos Anjos (A última quimera), ela 

volta a personificar autores da literatura brasileira, tal como no romance Dias & dias (2002), 

cujo personagem central é, mais uma vez, um poeta: Gonçalves Dias.  

Ana Miranda publicou e organizou uma coletânea de poemas intitulada Que seja em 

segredo (1998); o livro de contos Noturnos (1999); crônicas em Deus dará (coleção de textos 

publicados na revista Caros Amigos) em (2003) e as poesias de Prece a uma aldeia perdida 

(2004). Nesta sequência cronológica, segue a publicação de Flor do cerrado: Brasília (2004), 

livro que marca a estreia na literatura infanto-juvenil, em que ela se volta para sua infância e 
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narra passagens da construção da nova capital sob a ótica e as observações de uma garota de 

oito anos. A última narrativa publicada é Yuxin-Alma (2009), em que o enredo foca o ciclo da 

borracha no inicio do século XX, revelando a resistência indígena contra os seringueiros, numa 

espécie de recolonização do interior do Brasil. 

Neste percurso literário, percebemos uma tendência marcante em Ana Mirada: a busca 

pelo passado comum da colonização do Brasil, em que os séculos XVI, XVII da história 

brasileira são romanceados respectivamente em Desmundo e Boca do Inferno. A representação 

romanesca do Novo Mundo foi algo realizada há bastante tempo na Europa no início dos 

tempos modernos. Isso se deve aos primeiros romancistas europeus que já representavam o 

Novo Mundo desde que surgiram na Europa as primeiras notícias sobre as descobertas 

ultramarinas 

 
 

O francês François Rabelais, sábio interessado pelas viagens marítimas e leitor de 
Martire, ainda que não tenha dedicado grande espaço ao assunto em sua obra – 
Rabelais parece muito mais próximo da literatura de viagens que antecede as grandes 
navegações –, não escapou igualmente [ref. Montaigne e Rousseau] a umas tantas 
referências às terras que começavam a ser incorporadas ao repertório intelectual 
europeu. Uma delas, contida no livro V do seu Pantagruel, envolve um personagem 
bastante curioso de nome Oüy-Dire (Ouvir-Dizer) e remete diretamente às descobertas 
portuguesas. (FRANÇA, 2012, p. 28) 
 
 

  
 A expressão “ouvir dizer” é sintomática nos estudos sobre as terras incógnitas porque 

os aventureiros, a exemplo de Cristovão Colombo, descreviam e narravam um mundo 

maravilhoso que não viram com os próprios olhos, mas coisas que ouviam dizer como relatos 

de outros viajantes ou de famosas narrativas como o Livro das Maravilhas, de Marco Polo. É 

importante ressaltar que a cultura francesa não foi a única a tematizar em romance as novas 

terras descobertas das Grandes Navegações. O Novo Mundo torna-se tema recorrente em 

diversos outros romances da cultura europeia. Jean Marcel Carvalho França cita, além de 

Rabelais, o imenso impacto das descobertas espanholas e portuguesas em romancistas de 

diversas nacionalidades 

 
 

Ainda nos séculos XVII e XVIII, o Novo Mundo marcará, direta ou indiretamente – 
muitos desses romances são ambientados em países imaginários, na Groelândia, na 
Austrália ou em outros lugares, mas carregam a marca das descrições do Novo Mundo 
que então circulavam pela Europa –, vigorosa presença nos denominados romances 
“exóticos”, “utópicos” e “sentimentais”, romances saídos da pena de escritores como 
Cyrano de Bergerac, Denis Vairasse d’Allais, Grabriel de Foingy, Marc-Antoine 
Legrand, François Fénelon – cujo irmão foi missionário no Canadá – do célebre 
Daniel Defoe – imortaizado por seu Robinson Crusoe (1719) –, de Ambrose Evans, 
Alexader Vendchurch, William Cherwood – The voyages of Captain Robert Boyle 
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(1726) –, de Charles-Hippolyte Lebeau, Montesquieu, Richar Muller, Edwar Kimber, 
do mensionado abade François Prévost – autor dos conhecidos Manon Lescault (1731) 
e Clevland (1731-1739) [...] (FRANÇA, 2012, p. 28). 
 
 

  
A lista, ainda, é mais extensa. De fato, os chamados “romance exótico” e “romance 

utópico” publicados dos séculos XII a XVII tiveram como espaço representado as terras 

imaginárias. É conhecida, por exemplo, a passagem do romance Manon Lescault em que o 

casal apaixonado chega às desconhecidas treze colônias, futura América do Norte. 

Evidentemente, a caracterização da América desconhecida fica por conta da imaginação do 

abade François Prévost que a descreve valendo-se do conhecido recurso do “ouvir dizer”. 

Mesmo que tardiamente, Ana Miranda parece preencher a lacuna de um romance em língua 

portuguesa sobre a descoberta das Américas, algo que não se deu no passado, se materializa 

com a autora cearense nas últimas décadas do século XX. Nesse aspecto, sua obra é inaugural 

na literatura brasileira do século XX. A ficcionalização do período colonial e do seu imaginário 

peculiar torna-se um projeto estético ambicioso e original por parte da autora. 

De fato, na obra de Ana Miranda é notável uma obsessão em romancear o período da 

conquista e colonização do Brasil. Em Boca do Inferno, romance de estreia, o tempo narrado é 

o século XVII. Em O retrato do rei, o início do século XVIII, a guerra dos Emboabas, evento 

que permeia toda a narrativa, o conflito de interesses entre paulistas, reinóis e os outros 

habitantes do Brasil colonial pelas recém descobertas jazidas de ouro nas regiões das Minas 

Gerais. O século XVI é o tempo da narrativa em Desmundo, romance que busca, a partir de 

uma revisão histórica, uma reconstrução do modus vivendi dos nossos primeiros habitantes. 

Este romance traz o espanto inicial dos olhares de europeus de diversas nacionalidades sobre o 

Novo Mundo, em que a fauna, a flora e os índios ainda causavam o estranhamento do exótico, 

do mítico, um mundo escondido por Deus, o reencontro do Paraíso perdido.  

Em Ana Miranda, os romances Boca do Inferno e Desmundo tratam exclusivamente 

do universo da conquista e colonização do Brasil, fato que nos chamou a atenção, pois, em 

nossa dissertação de mestrado, orientada pelo especialista em Bestiário Prof. Dr. Pedro Carlos 

Louzada Fonseca, estudamos este período da história brasileira. Na ocasião, tínhamos como 

objeto de estudo apenas a literatura de viagens e os cronistas dos séculos XVI e XVII e o 

recorte que fizemos foi o estudo do imaginário medieval presente em tais textos, mais 

especificamente o mito do Paraíso e o simbolismo dos bestiários que construíram a imagem da 

Colônia como um lugar de delícias, onde Deus havia plantado o Paraíso Terrestre depois da 

queda de Adão e Eva.  
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Ao percebermos a presença do mito do Paraíso em Desmundo, e seus desdobramentos 

em Boca do Inferno, um primeiro problema se apresentou: além das imagens de um lugar em 

que a Graça de Deus reinava, ou seja, o Paraíso Terrestre, notamos, também, imagens de um 

lugar infernal, em que os vícios e os pecados imperavam, transformando o reino de Deus em 

reino do Demônio.  

Qual a configuração estético-ideológica do mito do Paraíso americano na tradição 

colonial e na sua releitura romanceada em Ana Miranda? A hipótese para esse problema é que 

haja uma mudança de visão (Do Éden ao Inferno), ou seja, o olhar benigno do europeu dos 

quinhentos, que via na natureza e no homem o reflexo da criação divina, em Ana Miranda 

ocupa apenas as primeiras páginas de Desmundo, transformando-se em imagens anti-

paradisíacas ou mesmo demonológicas no decorrer da narrativa. Embora Boca do Inferno 

(1989) preceda Desmundo (1996), a transição do edênico para o infernal é mais fácil de ser 

percebida ao se iniciar a leitura, primeiramente, do segundo romance para o primeiro: esta será 

a ordem de análise a ser empreendida no decorrer deste trabalho.  

Na ordem dessas ideias, o lugar venturoso dá lugar a um retrato inverso do Paraíso, ou 

seja, há a predominância da visão infernal da Colônia no conjunto dos romances sobre a 

conquista e colonização do Brasil. Para sustentar tal hipótese, é importante dizer que já no 

primeiro romance da autora, Boca do Inferno, há uma representação anti-paradisíaca da Bahia 

de Gregório de Matos, uma cidade repleta dos vícios humanos, pecados e transgressões dos 

valores cristãos. Nessa perspectiva, da transformação do Éden em Inferno, ocorre a formação 

do que denominados de Anti-paraíso, em que o Novo Mundo surge como Éden, mas, na 

perspectiva globalizante dos dois romances, ele se transforma em Anti-paraíso. 

Para deixar claro o que dizemos sobre as imagens edênicas e demoníacas em Boca do 

Inferno e Desmundo, é oportuno apresentarmos, de maneira breve, o enredo dos dois romances 

abordados nesta tese. Em Boca do Inferno, a narrativa concentra-se no assassinato do alcaide-

mor da cidade da Bahia, o senhor Francisco Teles de Menezes, evento em que estão envolvidos 

o poeta Gregório de Matos e a família de padre Antônio Vieira. O poeta está envolvido 

diretamente no caso, ao passo que padre Vieira é apenas suspeito de envolvimento por fazer 

oposição ferrenha à administração política da época e por pertencer à família Ravasco, inimiga 

da família Menezes. O trecho inicial do romance faz uma descrição do espaço, da cidade da 

Bahia. Após a descrição, o narrador situa o leitor no tempo a ser narrado, a saber, o período 

colonial, quase sessenta anos após a guerra contras os holandeses.  

O romance Desmundo traz para o plano da ficção o primeiro século da colonização do 

Brasil, ou seja, o XVI. A narrativa de Ana Miranda possui, como suporte histórico, diversos 
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documentos e estudos historiográficos constantes da bibliografia no fim do romance, uma 

memória arquivada que aparece, também, em Boca do Inferno. Assim, Desmundo tem como 

mote um trecho da carta verdadeira do Padre Manoel da Nóbrega a El-Rei D. João, na qual ele 

pede que Vossa Alteza envie para o Brasil muitas órfãs cristãs para se casarem com os colonos 

aqui estabelecidos e, assim, coibir as relações destes com as mulheres nativas, livrando-os do 

pecado da luxúria.  

Dessa forma, o romance, de base claramente histórica, é narrado em primeira pessoa 

por uma dessas órfãs, a jovem e rebelde Oribela, que, logo ao chegar ao Brasil, é obrigada a se 

casar com o sobrinho do governador, um colono grosseiro chamado Francisco de Albuquerque. 

Após o casamento, a protagonista conhece mais profundamente a Colônia e passa a descrevê-la 

como lugar inóspito, império da miséria e da maldade humana. Ela se decepciona com a 

Colônia e constata que aqui não é o Paraíso Terrestre, do qual se falava e lhe fora prometido na 

Europa, trata-se em verdade de um lugar infernal.  

Oribela é subjugada pelo marido cruel, uma sádica sogra e por esse locus horrendus. 

Como consequência, ela decide fugir, momento em que conhece o mouro Ximeno Dias e tem 

um momento de idílio em meio à vida infernal que levara no Anti-paraíso. A percepção da 

protagonista sobre o mouro Ximeno Dias opera um processo de revisão do discurso cristão, 

porque o personagem demonizado, inimigo histórico do cristianismo, revela-se, no romance, 

como um homem de extrema bondade e humanidade, atributos que a protagonista não 

encontrou nos cristãos com os quais conviveu na Colônia. Portanto, há uma revisão da dialética 

do Bem e do Mal, uma inversão de valores fixados pela história do cristianismo. Revisão e 

relativização dos valores cristãos, do Bem e do Mal, do Paraíso e do Inferno parece ser uma 

recorrência na obra de Ana Miranda. 

Para analisar as imagens que representam o Novo Mundo como lugar de delícias, nós 

nos concentramos nos textos dos séculos XVI e XVII e, ainda, no romance Desmundo e, 

posteriormente, em Boca do Inferno iremos explorar as imagens infernais da Colônia. As 

imagens positivas estão presentes em Desmundo, principalmente no início da narrativa, em que 

no olhar de Oribela sobre a natureza ressoa a visão extasiada dos viajantes dos quinhentos. Por 

esse motivo, ao buscarmos a representação do Paraíso Terrestre, é esta narrativa que sustenta tal 

análise. Como romance que transforma o Éden em Inferno, Boca do Inferno é exemplar no que 

se refere à predominância de um ambiente de vícios, um reino do demônio com predomínio de 

imagens anti-paradisíacas e infernais, reforçando a visão negativa do período colonial do Brasil. 

No primeiro capítulo procuramos preparar o leitor para a imersão no mito no contexto 

do século XX. Assim, nos valemos de teóricos como Gilbert Durand, cuja teoria e metodologia 
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de abordagem dos mitos nos permitem entender suas transformações através dos tempos.  

Procuramos teorizar os conceitos necessários ao estudo mitológico, recorrendo a autores como 

Mircea Eliade, Carl Gustav Jung e, ainda, o mitólogo norteamericano Joseph Campbell. Ainda, 

discutimos as relações entre literatura, história e mito para compreender o entre-lugar do 

romance histórico e sua relação com o discurso mítico. Assim, outros autores são relevantes, 

tais como Hayden White em seu livro Trópicos do discurso e Michel de Certeau em seu texto A 

escrita da história. Este arcabouço teórico nos ajuda a compreender o manejo do artista neste 

terreno movediço do gênero que abarca tanto o discurso histórico quanto o literário e o mítico. 

No segundo capítulo procuramos resgatar a cultura medieval e a interpretação dos 

teóricos medievais sobre a existência e localização do Paraíso Terrestre. O texto Visão do 

Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, nos fornece uma riqueza documental e erudita sobre 

este mito no contexto das Grandes Navegações. Procuramos, também, realizar um exame 

crítico dos relatos de viajantes portugueses e franceses, gênero cujas características são a 

repetição das descrições e a falta de originalidade (FRANÇA, 2012, p. 144). É neste momento 

que o discurso do europeu constrói a visão do Paraíso na colonização do Brasil. Buscamos 

nestes textos as descrições, os diálogos e as passagens do discurso europeu sobre a terra e a 

gente do Novo Mundo e tudo o que pode nos conduzir e identificar a presença de uma tradição 

colonial do elemento paradisíaco nestes primeiros escritos sobre a vida cultural e literária do 

Brasil. 

No terceiro e último capítulo, partimos para a análise dos romances de Ana Miranda. 

Aqui se estabelece o que chamamos de remitização do mito do Paraíso e da revisão atualizada 

do passado colonial brasileiro. A proposta, em última instância, é mostrar a construção do mito 

do Paraíso americano na tradição colonial e; por outro lado, identificar a utilização que os 

romances de Ana Miranda fazem deste mito. Dizemos que autora (re)cria outras imagens do 

Brasil edênico, mostrando como o imaginário colonial produzido pelo conquistador europeu 

pode ser ressignificado pela autora brasileira. 

O romance histórico é um gênero profícuo. Grande parte dos estudos da obra de Ana 

Miranda aborda as relações evidentes entre a literatura e a história. O presente trabalho, 

inicialmente, aponta para dissertações e, ainda, raros livros publicados que, panoramicamente, 

falam da obra da autora. Trata-se de uma fortuna crítica ainda incipiente em relação a autores 

consagrados da literatura brasileira. Uma das propostas deste estudo é discutir a viabilidade da 

reconfiguração do mito do Paraíso Terrestre na obra da autora. Assim, este estudo pretende ser 

uma contribuição para a fortuna crítica de Ana Miranda.  
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Nesta introdução é necessário adiantar o que suscita a obra desta autora por parte dos 

estudiosos da literatura. Poucos estudos, que ainda não saíram do espaço acadêmico, abordam 

as relações evidentes entre a literatura e a história nos romances de Ana Miranda, outros 

acentuam na obra seus aspectos biográficos em que o foco recai sobre os indivíduos-

personagens como Gregório de Matos, Gonçalves Dias, Pe. Antônio Vieira entre outros. Os 

estudiosos do discurso do gênero, por sua vez, dedicam-se à presença feminina na obra (e na 

autoria).  Outras leituras pretendem ver nos romances da autora uma reescrita da história. Trata-

se de uma leitura teórica do romance contemporâneo, o qual seria uma revisão da memória 

oficial por meio da ficção.  

Tais estudos têm como suporte teórico os pressupostos da Nova História e apóiam-se 

em autores como Hayden White, Michel de Certeau e Jacques Le Goff como fundamentação 

teórica para atenuar esta relação tradicionalmente conflituosa entre a escrita historiográfica e a 

escrita literária, eis a tônica da dissertação de Luciana R. Jabour (2006) e o livro de Antônio 

Roberto Esteves (2010). Ainda, encontramos uma perspectiva, próxima do trabalho sobre 

reescrita da história, que tende ao estudo do romance contemporâneo como reescrita da 

biografia de autores da literatura brasileira e não apenas a reescrita dos fatos históricos. Nesta 

perspectiva, do romance biográfico, costumam ser estudados os romances Boca do Inferno, 

Dias e Dias e A última quimera, conforme as teses de Anne Greice Macedo (2013) e Cinthya 

Costa Santos (2009) buscam demonstrar. 

A maioria desses estudos ignora ou toca muito timidamente nos aspectos míticos e 

imagens paradisíacas do Brasil. Poucos trabalhos apontam para a presença do elemento 

paradisíaco em Desmundo, mas não o fazem em Boca do Inferno, e, ainda, não apontam para 

este retrato às avessas do Éden que denominamos de “Anti-paraíso”. Portanto, a nossa tese é 

uma tentativa de investigar o discurso mítico que serve como suporte arquetípico para a 

narrativa dos fatos históricos.  

Ante estes diversos estudos, a presente tese procura se inserir nesta relação entre a 

literatura e história. Contudo, a preocupação maior deste trabalho é mapear e analisar os 

substratos mítico-simbólicos, e não apenas os fatos históricos e a forma de sua reescrita, 

presentes nos romances de Ana Miranda. Assim, a tese é investiga o discurso mítico que serve 

como suporte arquetípico tanto para a narrativa dos históricos nacionais quanto para a escritura 

do romance histórico. Pretendemos confirmar a viabilidade de nossa tese: a reconfiguração ou 

remitização do Paraíso Terrestre na obra da autora como um projeto estético de revisita do 

universo mítico-simbólico que constituiu o discurso sobre o Brasil colonial. Assim, esperamos 

contribuir para o enriquecimento da fortuna crítica da obra de Ana Miranda e, também, para o 
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resgate da tradição colonial, pois um dos “serviços prestados” por Ana Miranda é o exercício da 

memória cultural brasileira e a luta contra o seu esquecimento.  

Em suma, antes de encerrar esta apresentação, é necessário não perder de vista as 

pretensões deste estudo. Procuramos comprovar que há dois momentos importantes na história 

da literatura brasileira em que o universo mítico-simbólico dos séculos XVI e XVII é o tema 

principal: a visão primeira dos discursos sobre o Brasil contidos nas literaturas dos europeus 

conquistadores e, em outro momento, a visão remitizada nos séculos XX e XXI em que a 

colonização é transposta para o plano ficcional. Também, o estudo pretende realizar uma leitura 

crítica dos dois romances de Ana Miranda, como romances históricos, na perspectiva do 

rastreamento das imagens edênicas, anti-paradisíacas e infernais. E, ainda, pretendemos discutir 

a articulação teórica entre literatura, história e mitologia como possibilidade para os estudos 

literários, esta é a tarefa que passamos a realizar no próximo capítulo. 
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Capítulo 1 – Mito, História e Literatura: novas perspectivas 

 

 

 

 

 

O mito é o nada que é tudo 
O mesmo sol que abre os céus 
É um mito brilhante e mudo –  
O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo 
Este que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos braços. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos creou 
Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade, 
E a fecundá-la decorre 
De nada, morre.  

Fernando Pessoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As relações entre a literatura e a história, no percurso da cultura ocidental, em maior 

ou em menor grau, sempre foram conflitantes. A primeira é marcada, desde a tradição clássica, 

pela natureza mimética de sua linguagem, pela prática de recriação da realidade e, ainda, pela 

sua capacidade de criar uma suprarrealidade. A segunda, ao contrário, tem o prestígio de ser, 

supostamente, uma visão objetiva, verdadeira do mundo e dos fatos concretos. Desse modo, 

literatura e história sempre tiveram, entre si, uma relação antitética que as distinguiam como 

manifestações inconciliáveis. 
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No enunciado célebre de Aristóteles, em sua Arte Poética, a literatura é o discurso 

sobre aquilo que poderia ter acontecido, ficando a história como a narrativa dos fatos que 

realmente aconteceram (ARISTÓTELES, 1997 [VIII a.c.], p. 28). Mas o que vemos, a partir da 

segunda metade do século XX, são historiadores, tais como Hayden White e Michel de Certeau, 

dentre outros, que buscam, cada um a sua maneira, amenizar as fronteiras clássicas entre 

literatura e história. White, por exemplo, insiste no caráter subjetivo de ambas as disciplinas, 

questionando a tradicional fronteira entre a narrativa histórica e a narrativa ficcional. Assim, 

fronteiras são abaladas por tais teóricos ao ponto de White afirmar que o texto histórico pode 

ser compreendido como um “artefato literário”.  

White aponta para o fato de que os acontecimentos factuais são convertidos em 

narrativas ficcionais pelos historiadores, ou, nas palavras do teórico, são “ficções verbais cujos 

conteúdos são tão inventados quanto descobertos e cujas formas têm mais em comum com os 

seus equivalentes na literatura do que com os seus correspondentes na ciência” (WHITE, 2001, 

p. 98).  

Mesmo sendo objeto de novas teorias, a história continua tendo uma maior obrigação 

na representação dos fatos reais do que a literatura. Não se trata de igualar a natureza das 

disciplinas, pois deve-se fugir a qualquer fórmula simplificadora que queira realizar uma fusão 

entre elas. Há, por exemplo, maior liberdade criativa do artista literário que é vetada ao 

historiador, isto mostra semelhanças, mas também diferenças na prática e no estudo tanto da 

literatura quanto da história. Contudo, White coloca em xeque a epistemologia da história, 

assumindo a subjetividade da escrita historiográfica e, também, aponta para um vínculo da 

literatura com os fatos históricos. 

Há, ainda, que considerarmos os apontamentos de Michel de Certeau em seu texto A 

escrita da história, que procura rever a suposta veracidade da historiografia positivista, a qual 

busca legitimar o discurso histórico como verdade inquestionável. O teórico francês se opõe a 

essa “vontade de verdade” da história do século XIX, afirmando que a subjetividade do 

historiador é inevitável, uma vez que ele possui interesses e preocupações subjetivas e, acima 

de tudo, é de um lugar específico que ele produz seu discurso 

 
 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, 
político e cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações 
próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria 
de letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada 
em uma particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se 
delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que lhes serão 
propostas, se organizam (DE CERTEAU, 2008, p. 66). 
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Assim, segundo o autor, toda pesquisa historiográfica se baseia num posto de 

observação e num lugar sócioeconômico e político-social, estando ela sujeita a imposições, 

privilégios, particularidades e subjetividades. Enfim, o que nos interessa nessas novas teorias da 

história é a constatação de que a narrativa historiográfica é limitada e subjetiva, podendo, em 

maior ou menor medida, conter lacunas preenchidas pelo elemento ficcional, perdendo a 

pretensão de representar fielmente os fatos. Assim, o historiador pode acrescentar, aos 

documentos disponíveis, invenções que possam conter interesses próprios ou da instituição à 

qual pertence. 

Nesta relação entre a história e a literatura, outro discurso deve ser considerado, o 

discurso mítico. Na visão desta tese, o mito não é um resultado, um produto da história ou da 

historiografia, mas sim um elemento que dá suporte para as narrativas históricas. Gilbert 

Durand procura inserir o mito nesta discussão, ainda polêmica, sobre a literatura e a história. 

Nesta perspectiva o autor afirma que “é o mito que, de algum modo, distribui os papéis da 

história e permite decidir aquilo que ‘faz’ o momento histórico, a alma de uma época, de um 

século, de uma idade da vida” (DURAND, s/d, p. 87). Durand insiste, ainda, no papel do mito 

como substrato dos fatos e das figuras históricas 

 
 

Ora é o mito que é o referencial último a partir do qual a história se compreende, a 
partir do qual o ‘mister do historiador’ é possível e não o inverso. O mito vai ao 
encontro da história, atesta-a e legitima-a, tal como tal como no Antigo Testamento e 
as suas ‘figuras’ garantem a autenticidade histórica do Messias para um cristão. 
(DURAND, s/d, p. 87). 
 
 

  
Durand continua a dar exemplos mítico-históricos para comprovar a antecedência do 

mito em relação à ocorrência do fato histórico. Dessa forma, a compreensão da história é 

favorecida, observando-se o substrato mítico nos fenômenos históricos. Na teoria do 

antropólogo francês, a figura mítico-histórica de Jesus Cristo é um exemplo recorrente desta 

antecedência do mito em relação à história. Assim, a expectativa ou a espera do Messias é antes 

mítica do que histórica, porque Jesus Cristo é a realização histórica do mito do redentor de um 

povo.  

Outra figura histórica elencada por Durand, para mostrar o substrato mítico do fato 

histórico, é Napoleão Bonaparte que, assim como Jesus Cristo, é uma espécie de Titã cativo 

num rochedo, numa referência ao declínio e posterior degredo de Bonaparte na ilha de Elba. 

Por sua vez, Jesus Cristo é crucificado por trazer a “boa nova” à humanidade, assim como 

Prometeu é cativo no rochedo por ser o defensor dos mortais. Assim, para Durand, Napoleão 
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Bonaparte e Jesus Cristo são encarnações históricas do mito de Prometeu (DURAND, s/d, p. 

88). 

Algo importante para o método de estudo do mito em Durand é a ideia de que um 

determinado mito que dominou um momento histórico não desaparece na sucessão das épocas. 

Durand dá um exemplo desta permanência de um mesmo mito dominante que pode perdurar 

em diversos períodos históricos 

 
 
Certos mitos de época – isto é, que explicam uma época – não se extinguem com a 
época que o gerou: Unamuno demonstrou de forma clara que o “quixotismo” não 
tivera necessidade de uma encarnação histórica do Cavaleiro-de-triste-figura, e que 
Dom Quixote ainda vivia no nosso século, bem longe dos feitos cavalheirescos 
(DURAND, s/d, p. 88).  
 
 
 

 O raciocínio para o quixotismo pode se estender ao paradisíaco. Este exemplo pode 

servir para corroborar a nossa tese de que o mito do Paraíso Terrestre nunca desapareceu da 

literatura brasileira depois de sua presença patente no período colonial. Mesmo depois de sua 

presença dominante no período da conquista e colonização do Brasil ele ressoou, por exemplo, 

na pena de Sérgio Buarque de Holanda na década de 1960 e na obra de Ana Miranda, mais 

recentemente. 

Podemos ilustrar a relação entre literatura, história e mitologia tomando como exemplo 

a opinião de dois críticos literários sobre a complexa classificação da literatura de viagem e da 

cronística sobre o Brasil colonial. De início, há uma grande polêmica em relação a estes textos, 

os primeiros escritos sobre o Brasil e sua gente. Os textos produzidos por autores como Pero 

Vaz de Caminha com sua Carta de achamento, passando por cronistas como Fernão Cardim até 

chegar a Pe. Simão de Vasconcelos, já no período barroco, são considerados pelos historiadores 

da literatura brasileira como textos históricos e não como literatura.  

Estudiosos como Alfredo Bosi e Antonio Candido não reconhecem os escritos de 

viajantes e cronistas dos séculos XVI e XVII como literatura, mas como documentos históricos. 

Bosi, em sua História concisa da literatura brasileira, afirma que 

 
 

os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instauração do 
processo: são informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre a 
natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação não pertencem à categoria do 
literário (BOSI, 1994, p. 13, grifos do autor)  
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Na ordem dessa ideia, apenas o valor histórico destes textos é reconhecido, mas os 

elementos míticos e literários que os suportam são desprezados. Segundo Bosi, o valor destes 

textos restringe-se ao documental como se eles fossem apenas fonte de influências para futuras 

obras literárias como o romantismo de Alencar e Gonçalves Dias, o modernismo de Oswald e 

Mario de Andrade e, para nossa tese, o percurso de Ana Miranda.  

Antonio Candido, em sua Formação da literatura brasileira, faz distinção entre 

manifestações literárias e literatura propriamente dita. Segundo o autor, para haver literatura, é 

necessário existir um sistema composto por: autor, obra e público. Assim, as produções que vão 

do século XVI, com os autos e cantos de Anchieta, à Academias do século XVIII são 

manifestações literárias, não literatura (CANDIDO, 2000, p, 23-24). Nessa ordem de ideias, 

textos do quinhentismo não seriam literatura uma vez que, para sê-la, haveria a necessidade de 

pertencerem a este sistema literário formado por um organismo composto por um movimento 

organizado de autores que produzissem obras semelhantes destinadas a um determinado 

público. Assim, nesta perspectiva de Antonio Candido, só há literatura no Brasil a partir do 

Arcadismo.  

Afrânio Coutinho em Conceito de Literatura Brasileira é o primeiro crítico literário a 

pôr em xeque o conceito de “formação” da literatura brasileira proposto por Antonio Candido, 

seguido por Haroldo de Campos em O seqüestro do barroco na formação da literatura 

brasileira: o caso Gregório de Mattos. Coutinho tece comentários que justifica formação de 

literatura já no período dos descobrimentos, no século XVI antes do período arcádico-

romântico como quer Candido. 

Coutinho diz que a tese de Candido segue princínpios sociológicos e não estéticos para 

estabelecer o conceito de “formação” da literatura nacional. Para sustentar sua argumentação 

Coutinho invoca historiografias literárias “irmãs” como a hispanoamericana e norteamericana 

em que o período da literatura de viagens e o barroco são consideradas como literaturas 

nacionais.  

Para as pretenções desta tese o que mais importa nas considerações de Afrânio 

Coutinho é o fato de o autor admitir que, das literaturas informativas, passando à lírica de 

Gregório de Matos e à sermonística de Pe. Antônio Vieira, já termos uma literatura em 

formação. O que se pode dizer sobre a tese de Candido é que o conceito de “autonomia” da 

literatura brasileira seria mais apropriado do que o de “formação”.  

Ainda segundo Coutinho, desde a Carta de Caminha, desde que o europeu dedicou sua 

pena e atenção à realidade brasileira se pode falar em literatura brasileira. Na ordem destas 

ideias, a literatura é expressão subjetiva do homem que descreveu a fauna, a flora e o homem 
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brasileiro com sentimentos e emoções diante da realidade nova (COUTINHO, s/d, p. 40-41). 

Assim, neste encontro com o Novo Mundo houve a criação (literária) de um novo homem e de 

um novo mundo, surgindo, portanto, uma nova literatura. Coutinho não aborda diretamente os 

elementos mítico-simbólicos dos textos dos séculos XVI e XVII, como nós fazemos aqui, mas 

deixa implícita a criação de uma nacionalidade brasileira e abre caminho para a relativização da 

tese de Antônio Cândido, merecedora de nosso respeito, mas que não consegue mais explicar 

certos fenômenos literários.  

Se Bosi e Candido não reconhecem o valor literário dos textos quinhentistas, o que 

fazer com o conteúdo mítico, o fantástico e o simbólico presentes em tais escritos? Além de 

suas características documentais, eles revelam-se como verdadeiros imbricamentos de 

descrições fictícias e imaginárias acerca da natureza (animal, vegetal e mineral) e dos 

habitantes nativos, descrições que concernem antes ao domínio da literatura do que ao da 

história. Portanto, muito dos elementos documental e histórico desses escritos apresenta-se 

mesclado com substratos próprios da natureza literária, numa coexistência de documentalismo e 

ficção. 

Podemos, ainda, citar outros exemplos da presença da história no discurso literário. No 

século XIX, durante o romantismo, assistimos ao surgimento do romance histórico brasileiro, 

ou seja, de uma relação explícita entre a literatura e a história. Gonçalves Dias, na poesia, e 

José de Alencar, em seus romances indianistas, apresentam um profundo amor ao Brasil por 

meio de exaltações das grandezas da terra e da gente brasileira, numa tentativa de construção, 

pela literatura, de uma cultura brasileira. No meio da diversidade da obra alencariana, podemos 

pensar suas três vertentes – romance indianista, romance urbano e romance regional – como 

bons exemplos da relação entre história e literatura. 

No romance O guarani, por exemplo, Alencar promove a formação histórica da 

brasilidade ao representar, de maneira idealizada, a relação entre colonizador e colonizado. 

Assim, o índio torna-se a imagem do brasileiro nos ideais românticos: forte, digno e honrado. 

Na ordem destas ideias, como discute Benedict Anderson em Nação e consciência nacional, a 

literatura romântica, por meio do romance, realiza, pela imaginação, a construção de uma 

nação. Desta maneira, a história e a identidade de um povo, e mesmo a noção de uma 

comunidade ligada por laços comuns, são criadas pela imaginação de um autor ou de um 

movimento literário. Assim, o romantismo brasileiro contribui para a construção da história do 

país. 

O exemplo da literatura romântica vai ao encontro do que aqui tentamos expor: a 

nação brasileira é resultado de uma criação discursiva dos letrados pertencentes à tradição 
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europeia e, posteriormente, por intelectuais cujo nome de José de Alencar talvez seja o de 

maior expressão. Portanto, o discurso do colonizador forjou uma imagem edênica do Brasil e o 

romantismo, por sua vez, cantou o homem e a natureza brasileira, idealizando uma nação 

liberta de laços europeus. O conceito de nação se forjou pelo discurso literário no romantismo, 

do trabalho de transmissão, através das gerações, de uma herança coletiva e inalienável que foi 

construída a partir de referências que tocavam o povo a ponto de fazê-lo sentir-se como parte 

integrante de uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008). 

Ainda no século XIX, o realismo literário brasileiro, por seu turno, também manteve 

uma relação com o contexto histórico nacional. Fortemente ligado às transformações sociais, 

políticas e científicas do cenário mundial, o realismo brasileiro enfoca a luta de classes e 

realiza, no plano do romance, uma análise social típica dos romances de temas sociais pós-

romantismo. Com as análises sociais de Aluízio Azevedo no naturalismo e de Machado de 

Assis no realismo, temos romances que procuram analisar as relações humanas numa sociedade 

economicamente constituída.  

Machado de Assis, em seus romances da chamada “fase realista”, de forma mais ou 

menos explícita, contempla o momento histórico narrado, seja por meio das inúmeras 

referências a eventos históricos, seja na descrição do ambiente burguês do Rio de Janeiro na 

passagem do regime monárquico ao republicano. Nessa visão crítica da história político-social 

do Brasil, Machado de Assis é, como diz Roberto Schwarz, um mestre na periferia do 

capitalismo. 

Se no romantismo temos uma espécie de “construção” da história nacional, no 

modernismo do século XX temos a revisão ou releitura dessa história construída na literatura 

romântica. Na obra de Oswald de Andrade, um exemplo emblemático da revisão da história é o 

poema intitulado “As meninas da gare” em que o autor discute, no discurso poético, a passagem 

da carta de Caminha em relação à nudez das indígenas brasileiras. O mesmo autor, em “Canção 

do exílio”, discute, de forma irônica, o poema homônimo do romântico Gonçalves Dias. Mario 

de Andrade também empreende essa releitura, pela literatura, da história do Brasil. Em 

Macunaíma: herói sem nenhum caráter, obra complexa em termos formais e temáticos, há a 

caracterização do brasileiro como um “herói sem nenhum caráter”, mas com vários caracteres. 

A imagem do índio e do brasileiro, na perspectiva modernista de Mário de Andrade, se reveste 

de contornos cujos adjetivos mais adequados são: lascivo, enganador e esperto, ou seja, a típica 

imagem do malandro.  

No chamado romance de 30, do século XX, uma espécie de desdobramento das 

propostas modernistas, temos uma intensificação da relação entre o romance e a realidade 
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social do Brasil. As transformações sociais da década de 30, tais como a queda da bolsa de 

valores de Nova Iorque, a crise cafeeira e a decadência do Nordeste, fazem surgir uma literatura 

que representa os problemas sociais e econômicos em diversas regiões do Brasil. José Américo 

de Almeida, Franklin Távora, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos são alguns desses autores 

que se voltaram para as questões sociais em diferentes regiões brasileiras.  

Graciliano Ramos foi um autor que representou, na literatura, de forma singular as 

questões históricas e sociais desse período no nordeste do Brasil. O pesquisador Hermenegildo 

Bastos, num artigo intitulado “Formação e representação”, analisa a relação entre escritor-

narrador/personagem no romance Vidas Secas numa perspectiva da representação mimética da 

realidade. O autor afirma que Graciliano Ramos representa, no romance, as contradições 

histórico-sociais vividas por ele mesmo e seu narrador na compreensão da vida social brasileira. 

(BASTOS, 2006. p. 93) 

Na segunda metade do século XX, ocorreram mudanças profundas nas teorias da 

história e da historiografia, promovendo-se assim, uma revisão sobre as fronteiras entre a 

literatura e história. Trata-se da chamada Nova História, em que certos historiadores começam 

a questionar a epistemologia da ciência histórica. Assim, autores como Hayden White, Jacques 

Le Goff assumem os aspectos ficcionais da narrativa historiográfica. Em linhas gerais, a 

historiografia começa a ser vista como uma representação imaginativa e subjetiva do autor em 

relação aos fatos históricos, fazendo do historiador uma espécie de ficcionista, atenuando a 

escrita da história como verdade absoluta. 

Na ordem dessas ideias e, para finalizar essas considerações sobre a relação 

inquietante entre a literatura e a história, seria interessante citar um comentário feito por 

Hayden White, segundo o qual, eliminando uma infinidade de sutilezas teóricas, o autor afirma 

que sempre há um elemento histórico em toda poesia e, em contrapartida, há um elemento da 

poesia em cada relato histórico (WHITE, 2001, p. 95). 

Nesta busca pela similaridade da escrita histórica e da escrita ficcional surge a questão 

do romance histórico, em que o ficcionista se apropria dos fatos históricos, assim como o faz 

historiador, porém submetendo o conteúdo dos fatos à fabulação criadora sem ter o 

compromisso com a “verdade dos fatos”. Eis que chegamos ao lugar do qual Ana Miranda 

produz o seu discurso. A romancista tem compromisso, prioritariamente, com a literatura e sua 

liberdade de manipular os elementos e documentos históricos. Na reelaboração dos fatos, o 

mito surge como substrato na construção do discurso histórico sendo apropriado pela narrativa 

ficcional. Vejamos o que é, especificamente, o conceito e a natureza do mito e mitologia e 
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como eles podem contribuir para o estudo da tradição colonial e do romance histórico de Ana 

Miranda. 

 

 

1.1. Do mito à mitanálise 
 
 
 

 

O Paraíso Terrestre é concebido como um mito e, portanto, convém fazer algumas 

considerações teóricas sobre a mitologia enquanto um discurso ficcional. O resgate da 

teoria do mito é necessário, pois nesta tese falamos em transposição do paradisíaco para a 

natureza americana e, posteriormente, consideramos a sua releitura em romances de Ana 

Miranda. Inicialmente pretendemos compreender o termo “mito” tal como ele é definido 

pelos mitólogos Mircea Eliade, Joseph Campbell e, ainda, pelo antropólogo francês Gilbert 

Durand. 

Uma questão primordial nesta tese é a relação entre o mito e a história no contexto da 

colonização do Brasil, matérias que se estreitam nos romances de Ana Miranda. Fazemos, 

inicialmente, algumas considerações teóricas elementares sobre a mitologia e suas funções 

para, posteriormente, nos dedicarmos ao imbricamento do mito, da história e da memória que 

“desaguam” nos romances estudados. Tais considerações são necessárias, pois nesta tese 

apontamos para a transposição de mitos e representações do Paraíso nestas narrativas, 

resgatando as literaturas de viagens que são importantes para a construção dos romances, além 

de serem textos e documentos preciosos da chamada “memória arquivada” do Brasil.  

Em Mito e realidade (1972), Eliade diz que o vocábulo “mito” adquiriu, através dos 

tempos, diversos significados, tais como, “fábula”, “ficção”, “invenção” ou história falsa, 

história sagrada e exemplar admitindo, portanto, diversas acepções com o passar do tempo. 

Assim, o mito é uma realidade cultural de complexa conceituação, pois é tarefa delicada e 

arriscada encontrar uma definição única para o termo que seja aceita pelos diversos estudiosos 

do assunto: antropólogos, teóricos da literatura etc. 

Devido a essa complexidade na definição do mito, Eliade tenta encontrar uma 

definição de mito que lhe parece “menos imperfeita” e que pode abarcar o sentido amplo que o 

termo suscita. Portanto, para o autor, o mito seria uma história que narra um acontecimento 

ocorrido num tempo primordial, ou seja, num tempo fora da história cronológica e profana.  

O mito do Paraíso é, portanto, uma história sagrada, pois ele narra as façanhas de 

Entes Sobrenaturais, cujos resultados são as origens de determinada realidade ou 
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comportamento: a origem do mundo e dos entes Adão e Eva, o primeiro casal segundo o 

discurso cristão. Assim, é a partir desses fatos narrados que uma realidade passa a existir, seja 

uma realidade total, tal como o Cosmo, ou então uma realidade parcial como uma ilha, um 

comportamento humano ou uma instituição. Enfim, o mito explica aquilo que o homem é hoje, 

um ser mortal e cultural (ELIADE, 1972, p.11). 

O mito, portanto, narra a criação de alguma realidade concreta do homem, fala de uma 

criação que “realmente aconteceu” para determinada sociedade que tem o mito como história 

verdadeira, não como uma história inventada. Os mitos revelam, portanto, uma atividade 

criadora, algo sagrado ou mesmo sobrenatural em algumas culturas, assim, fundamentam e 

explicam a existência da realidade de uma sociedade. Ainda, segundo a definição de Eliade, o 

mito é uma “verdade” para a sociedade que o concebeu, prova desta veracidade é o mundo que 

aí está para comprovar sua legitimidade. Outro exemplo é a morte que, também, aí está para 

comprovar o mito que explica sua origem, etc. 

O mitólogo norteamericano Joseph Campbell compartilha com Eliade alguns 

pressupostos do discurso mítico. Contudo, Campbell se estende nos aspectos funcionais da 

mitologia. No capítulo primeiro do seu texto Mito e transformação, ele procura examinar as 

funções do mito na formação da sociedade e no comportamento humano. O autor fala sobre as 

quatro funções da mitologia, que são: a mística, a cosmológica, a sociológica e a psicológica 

(ou pedagógica). 

A primeira função é reconciliar a consciência com a vida, a natureza e a existência 

para compreender a presença humana no mundo. Ainda, aceitar a vida como ela é em seu 

espetáculo de misérias. Através dos rituais religiosos, o mito faz o homem se reconciliar com 

sua primitividade, suas origens, auxiliando-o na aceitação da vida e da morte. Assim, diversas 

tribos indígenas aceitam e não questionam a organização hierárquica de sua comunidade. 

Campbell diz que o filósofo Schopenhauer diz que “a vida é algo que não deveria ter sido” 

(CAMPBELL, 2008, p. 36). Esta é uma atitude pessimista em relação à existência e que o mito 

não comporta, pois foram Entes Sobrenaturais, em tempos remotos, que a criaram e, assim, a 

vida torna-se uma conquista, um bem apreciável concedido pelos ancestrais. 

A segunda função do mito, segundo Campbell, é explicar a existência do mundo. O 

autor diz que cabe à mitologia “apresentar uma imagem do cosmos, uma imagem do universo 

que nos cerca, que conserve e induza essa sensação de assombro místico do ad mirare”  

(CAMPBELL, 2008, p. 35). Assim, a mitologia e a religião proporcionam ao homem a 

explicação do significado da vida. Neste ponto a teoria de Eliade e de a Joseph Campbell se 

assemelham, pois ambos destacam a função cosmológica da narrativa mítica. 
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A terceira função do mito, descrita pelo autor, é a de que o mito valida um dado 

sistema sociológico. De fato, a narrativa sobre nossos ancestrais sustenta um conjunto de leis 

que conduz a vida em sociedade. Campbell destaca a mitologia cristã  

 
 
Na tradição bíblica, por exemplo, o mito diz que um Deus único criou o universo. 
Outro exemplo pode ser a lei social dada a Moisés no monte Sinai, os Dez 
mandamentos. Estas são leis que não podem ser mudadas, ninguém pode ir contra 
elas, sob pena de destruir a si mesmo (CAMPBELL, 2008, p. 36).  
 
 
 

Esta função também pode manter e legitimar uma determinada hierarquia social e 

conter revoltas populares, manter o controle social etc. Assim, por exemplo, na monarquia 

cristã medieval, o rei era um representante divino entre os homens, porque isto era a vontade de 

Deus, algo inquestionável. Além de exemplos da mitolgia cristã, Campbell cita, ainda, a função 

sociológica do mito na hierarquia indiana. Para o autor, nesta cultura  

 
 
existe a concepção não de um deus criador, mas de brahman [brâman], uma força 
impessoal que faz o universo vir a ser e deixar de ser. Uma parte desta ordem 
universal são as leis que governam as espécies animais e vegetais, assim como a lei da 
ordem social indiana, o sistema de castas (CAMPBELL, 2008, p. 37). 
 
 
 

A quarta e última função do mito na teoria de Campbell, é a psicológica. O autor 

afirma que “o mito deve fazer o indivíduo atravessar as etapas da vida, do nascimento à 

maturidade, depois à senilidade e à morte” (CAMPBELL, 2008, p. 37). Nesse aspecto, a 

mitologia é objeto de estudo da antropologia, tornando-se um aspecto para o entendimento do 

funcionamento de uma comunidade. Além de psicológica, Campbell também chama essa 

função, também, de “função pedagógica” do mito. O mitólogo afirma que esta é a mais 

constante das funções em todas as culturas, pois se refere à formação quase idêntica de todos os 

indivíduos. Nessa perspectiva “todos seguimos um caminho muito parecido do berço ao túmulo 

no que diz respeito ao desenvolvimento psicológico” (CAMPBELL, 2008, p. 38). 

Campbell fala da relação de “dependência” do ser humano em relação ao mito. Isto 

significa dizer que, desde a infância, o indivíduo encontra-se em dependência psicológica com 

alguma pessoa superior ou mais experiente: dependência dos pais, dependência do orientador e 

dos autores consagrados. Na academia, estamos em dependência ad infinitum em relação aos 

nossos mestres e orientadores, eles são nossos iniciadores no processo de formação e evolução 

psicológica e intelectual. 
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O autor, ainda, faz referência à importância dos rituais da puberdade, pois os ritos de 

iniciação nos fazem assumir responsabilidades “num piscar de olhos”. Eles servem para 

“acordar” o indivíduo, para despertá-lo para a vida adulta. Exemplo disto são os ritos cristãos 

católicos, em que o bispo dá um “tapinha” na cerimônia de crisma – o ato simbólico do 

sacerdote tranforma o fiel. Sobre os ritos indígenas de iniciação dos adolescentes à vida adulta, 

Campbell diz que  

 
 
Os aborígines arandas da Austrália quando garotinhos começam a ficar malcriados e 
difíceis para as mães, as mulheres se reúnem e lhes dão uma boa surra nas pernas, com 
paus. Então, em poucas semanas acontece algo muito interessante. Os homens, 
vestidos com estranhas roupas, parecidas com as dos deuses, as quais os jovens 
sempre souberam ser figuras das divindades, aparecem com berrantes e uivos, fazendo 
um barulho terrível. Os garotos correm para as mães em busca de proteção. Os 
homens os agarram e os levam embora, e assim a mamãe não serve mais; agora eles 
têm de enfrentar algo diferente [...] Todas as imagens anteriores do pai e da mãe são 
transferidas para as imagens ancestrais da própria tribo [...] Quando tudo termina, o 
garoto não é mais o menino que era antes do ritual. Muita coisa acontece. Seu corpo e 
sua psique mudaram, e então o mandam de volta para junto das meninas para formar 
outra família. (CAMPBELL, 2008, p. 40-41).  
 
 
 

Este exemplo diz respeito aos ritos de iniciação, os quais pertencem ao domínio da 

mitologia. Outros rituais também são exemplares na função psicológica ou pedagógica, tal 

como o rito de passagem. No exemplo anterior, o jovem indígena é iniciado ou preparado para 

a vida adulta. No entanto, há rituais posteriores em que o indivíduo não é preparado para iniciar 

a vida, mas preparado para enfrentar outras etapas da vida adulta. Um bom exemplo é a 

passagem da maturidade para a senilidade que, também, é uma transformação psicológica, uma 

“situação de retirada”. Para Campbell “as sociedades antigas se saíram com uma idéia 

maravilhosa: os idosos são sábios.” (CAMPBELL, 2008, p. 41). Assim, todos se aconselhavam 

e pediam o consentimento dos velhos. Havia o conselho dos anciãos, o senado, os velhos 

sempre estavam envolvidos na vida ativa da comunidade.  

Campbell dá relevância ao rito de passagem para a morte. Assim, esta é uma função 

psicológica do mito para o enfrentamento do futuro inevitável – a morte. O ritual de passagem é 

uma forma de atenuar a passagem dolorosa para o fim da vida   

 
 

Como vocês sabem, a maioria das mitologias diz que do outro lado estão o papai e a 
mamãe, os velhos antepassados, o Deus Pai, a Deusa Mãe: vocês vão adorar; todos os 
seus amigos; vão em frente; não tenham medo de morrer. É uma espécie de maternal 
psicológico (CAMPBELL, 2008, p. 46).  
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O ritual é uma maneira de se retornar ao evento mítico inicial, pois, ao participar de 

um rito, participa-se diretamente do mito. Por exemplo, no  mundo dos navajos, ainda hoje, os 

rituais de pintura de areia são usados para a cura (CAMPBELL, 2008, p. 21). A importância do 

rito para as sociedades primitivas também é ressaltada por Eliade. 

Estreitamente ligado ao discurso mítico, o conceito de arquétipo e de inconsciente 

coletivo é desenvolvido pelo psicanalista Carl Gustav Jung em Os arquétipos e o inconsciente 

coletivo, em toda sua obra estes conceitos são importantes. Segundo o autor, com o 

desenvolvimento do indivíduo, os aspectos não aceitos de sua personalidade, que não penetram 

no campo da consciência, os elementos reprimidos, ficam guardados no “depósito” do 

inconsciente. Porém, para Jung, o inconsciente não abarca somente os aspectos reprimidos da 

personalidade individual, do inconsciente pessoal, mas também uma camada mais profunda, o 

inconsciente coletivo, que compreende padrões determinantes dos comportamentos humanos – 

os arquétipos.  

O autor define o inconsciente coletivo e os arquétipos a partir de experiências 

individuais e pessoais e, ainda, das experiências com seus pacientes. Jung foi percebendo que, 

além das memórias pessoais da infância, estão presentes no inconsciente de cada indivíduo 

outros tipos de fantasias: os constituintes das possibilidades herdadas da imaginação humana. 

Tais estruturas, inatas e capazes de formar ideias mitológicas, foram denominadas arquétipos. 

O mundo dos arquétipos é o mundo da infância, da Grande Mãe, do Herói, do Messias e todos 

os personagens das épocas passadas da humanidade sob as quais foi depositada forte carga 

afetiva. Por meio de elementos simbólicos, os arquétipos mostram como a energia psíquica 

percorreu seu curso invariável iniciado em tempos imemoriais, míticos. Jung comparou o 

arquétipo ao leito de um rio, por onde fluísse a energia psíquica do homem.  

Os arquétipos não apenas dão expressão à energia psíquica, como também possibilitam 

e organizam sua manifestação, fornecendo um significado simbólico. Eles, portanto, constituem 

uma espécie de matriz, uma raiz comum a toda humanidade, que emerge do inconsciente. Essa 

descoberta significou o reconhecimento de duas camadas do inconsciente: a pessoal e o 

inconsciente coletivo. Para conceiturar o termo “arquétipo” Jung recorre à questão do 

renascimento simbólico 

 
 
O “renascimento" é uma das proposições mais originárias da humanidade. Esse tipo de 
proposição baseia-se no que denomino "arquétipo". Todas as proposições referentes ao 
sobrenatural, transcendente e metafísico são, em última análise, determinadas pelo 
arquétipo e por isso não surpreende que encontremos afirmações concordantes sobre o 
renascimento nos povos mais diversos (JUNG, 2000, p. 122). 
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E complementa ao comentar sobre o arquétipo da infância, que ele é “sempre uma 

imagem que pertence à humanidade inteira e não somente ao indivíduo” (JUNG, 2000, p. 162). 

Nesse sentido, o homem já nasce com o inconsciente coletivo, em contraponto ao inconsciente 

pessoal que é formado depois do nascimento. Sendo o depósito e, ao mesmo tempo, a condição 

da experiência do homem, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda do inconsciente e 

corresponde a uma imagem do mundo que levou eras e eras para se formar. Nessa imagem, 

cristalizam-se os arquétipos ou as leis e princípios dominantes e típicos dos eventos que 

ocorreram no ciclo de experiências da alma humana. 

Podemos apenas inferir sobre o inconsciente coletivo, a partir das várias imagens e 

símbolos que, independentemente de raça ou cultura, surgem de modo recorrente nos mitos, nos 

contos de fadas, tal como o arquétipo do herói, nos sonhos e no folclore de todas as épocas e 

lugares. O inconsciente coletivo é, em si mesmo, um campo invisível que pode tornar-se visível 

em situações específicas da história. Os escritos da tradição colonial que analisamos são 

exemplos de realização histórica de conteúdos arquetípicos, ou seja, em se tratando do passado 

feliz da humanidade, ele é visível por meio do Paraíso, atualizado na versão americana deste 

mito. 

Optamos por utilizar o Paraíso como exemplo de mito por ele ser um dos nossos 

objetos de estudo para compreender e exemplificar a teoria utilizada. Portanto, dizemos que 

Eliade dá importância à nostalgia desse passado venturoso e idílico, que é despertado por 

diversos tipos de motivações, tais como um filme, uma música ou um poema. É a nostalgia de 

um tempo feliz e contrário à miséria do tempo presente 

 
 
A mais abjeta “nostalgia” esconde a “nostalgia do Paraíso”. Mencionamos as imagens 
do Paraíso oceânico que assombram tanto o livro como o filme. Podemos também 
analisar as imagens liberadas subitamente por uma música qualquer, às vezes a mais 
vulgar romança. Constataremos que essas imagens invocam a nostalgia de um passado 
mitificado, transformado em arquétipo, que esse “passado” contém, além da saudade 
de um tempo que acabou, mil outros sentidos: ele expressa tudo que poderia ter sido, 
mas não foi, a tristeza de toda existência que só existe quando [...] enfim, o desejo de 
algo completamente diferente do momento presente, definitivamente inacessível ou 
irremediavelmente perdido: o “Paraíso”. (ELIADE, 2002, p 13). 
 
 
 

Toda nostalgia, portanto, evoca um passado feliz e diferente do momento presente, tal 

passado associa-se, sem dúvida, à própria noção do Paraíso no qual o homem não encontrava os 

dissabores do mundo atual. O presente é corrompido por guerras, catástrofes naturais, tais como 

terremotos e alagamentos que dizimam, de uma única vez, um grande número de vidas 

humanas. Em termos mitológicos, toda infelicidade da humanidade é devida ao Pecado e à 
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Queda do primeiro casal do mito judaico-cristão. Esse passado feliz, referido por Eliade, 

reaparece no presente por meio da memória coletiva da humanidade que se manifesta através 

dos arquétipos. 

Neste momento, não há como deixar de mencionar, ao tratar da decadência e 

degeneração do tempo presente, a noção de “tempo sagrado” e “tempo profano” explicitada por 

Eliade na sua obra Lo sagrado y lo profano. De acordo com o autor, tudo aquilo que é sagrado 

se opõe ao que é profano. A noção de tempo sagrado, por exemplo, remete aos primórdios da 

formação do Cosmos, o tempo mítico por excelência. Em oposição ao sagrado, tem-se o tempo 

profano, ou seja, a história cronologicamente concebida pelo homem. O autor usa o termo 

“hierofania” para denominar o momento da manifestação do sagrado no presente profano. 

Segundo o autor, as diversas religiões são constituídas por um acúmulo de hierofanias 

(ELIADE, 1967, p. 19). 

Um bom exemplo dessa erupção do tempo sagrado na realidade temporal profana, na 

religião cristã, é o mito do dilúvio. Em Mito e realidade (1972, p.41), Eliade trata dos “mitos de 

renovação”, comentando que o dilúvio repete a “criação” do mito cosmogônico, pois o Cosmos 

se renova após a destruição arquitetada por Deus. Assim, o dilúvio é uma hierofania: ele resgata 

o tempo sagrado para eliminar algum mal no presente profano, renovando um mundo 

decadente. 

A catástrofe do dilúvio trata-se, assim, da destruição de um mundo decadente com a 

finalidade de poder recriá-lo. É a única maneira de restaurar e restabelecer a perfeição existente 

nos primórdios. Ainda segundo Eliade, essa recuperação do tempo sagrado é possível para o 

homem moderno por meio dos rituais, pois o tempo mítico é cíclico, reversível e recuperável. 

Dessa forma, nos rituais, principalmente religiosos, pretende-se o restabelecimento do evento 

sagrado, assim, esses rituais de invocação são resquícios do mito, atemporal e sagrado, no 

presente. 

A essa concepção de um mundo decadente no presente alia-se, também, o mito 

clássico da Caverna, de Platão, segundo o qual o mundo ideal, ou das ideias, existente em 

algum lugar diferente do mundo degenerado e imperfeito, ou seja, o mundo das sombras no 

qual habitamos. Além do que, os prenúncios, tais como os de um fim próximo do mundo, 

pregados pela doutrina milenarista, corroboraram para solidificar e favorecer a ideia de 

senectude do mundo. Assim, seja na versão ovidiana das metamorfoses, na cristã ou platônica 

do Paraíso Terrestre, a ideia central é a de um mundo que se deteriora cada vez mais e em todas 

as suas partes, prenunciando uma catástrofe cósmica que atingiria o mundo de maneira 

definitiva. 
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Grande parte dos estudiosos da mitologia, como Eliade e Campbell, falam da grande 

importância do mito para as sociedades arcaicas, mais do que para as não arcaicas. Estas 

últimas são chamadas de “sociedades modernas”. Nelas, a relação do homem com o sagrado se 

dá por meio de instituições, tal como a Igreja. Campbell também aborda o significado do mito 

para as sociedades avançadas. Essa relação, que é mais clara nas sociedades primitivas, se torna 

mais tênue e complexa nos nossos dias, uma vez que, para os primitivos, o mito e o ritual fazem 

mais sentido. Campbell se refere à relação do homem moderno com o sagrado da seguinte 

maneira 

 
 

não enfatizamos a experiência interior com o divino. Em vez disso, enfatizamos os 
meios (instituições) para atingir um relacionamento com o divino. Assim somos 
alienados (perder o real sentido do relacionamento com o divino) de nossa divindade. 
Depois somos alienados da instituição que afirma estar em contato com a divindade 
porque não mais acreditamos nela (CAMPBELL, 2008, p. 68).  
 
 
 

Percebemos nas considerações do autor que, nas sociedades avançadas, para se 

relacionar “com a divindade, Jesus por exemplo, é necessário o indivíduo ser membro de uma 

Igreja” (CAMPBELL, 2008, p. 68). Para os primitivos, onde se vive a experiência pura do 

mito, não existe instituição ou intermediário entre o homem e a divindade. O autor afirma, 

ainda, que nos dias atuais “consideramos a humanidade e a divindade simultâneas de Cristo 

como um milagre único” (CAMPBELL, 2008, p. 68). Para os primitivos, apenas existe 

divindade no ser divino. Mas há resquícios do comportamento mítico primitivo na 

contemporaneidade, um exemplo é a “antropofagia” católica. Assim, a antropofagia praticada 

pelos povos primitivos persiste, como resquício desta prática, na antropofagia cristã da 

eucaristia.  

Para dialogar com o que Campbell diz sobre o sagrado na sociedade moderna, há uma 

questão importante apontada por Eliade em O mito do eterno retorno. Trata-se do fato de que o 

homem primitivo não conhece atividade profana, pois para ele tudo aquilo que existe e faz parte 

de sua realidade material tem uma origem divina, mítica e, portanto, sagrada. (ELIADE, 2007, 

p. 33). Podemos, ainda, apontar para o fato de que o sagrado e o profano podem ocorrer 

concomitantemente. O europeu, por exemplo, no início da Idade Moderna, procurou entender a 

América e o Brasil por meio de visões distintas: ora como espaço sagrado, ora como espaço 

profano a ser destruído com finalidade econômica. No primeiro caso, podemos afirmar que a 

visão de um Pero Vaz de Caminha, no primeiro contato com o Novo Mundo, tende para a 

representação de um espaço sagrado em tudo semelhante ao Éden bíblico; por outro lado, frei 
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Vicente do Salvador tem uma outra visão da Colônia, mais ligada ao Inferno do que ao Paraíso. 

Assim, o profano e o sagrado se fundem num amálgama cujo cunho demoníaco ou divino varia 

de acordo com o olhar de quem o descreve. 

Na ordem dessas ideias, podemos dizer que o homem projeta, na linguagem e nas 

ações, os elementos míticos que nos constituem e, na maioria das vezes, ele nem mesmo se dá 

conta disso. Contudo, o desconhecimento do conteúdo mitológico presente na humanidade 

pode escondê-lo, mas não eliminá-lo. Durand, citando George Dumezil, comenta a constituição 

mítica de uma sociedade 

 
 
Dumezil esboçava os três postulados de uma temática: toda a intenção histórica de 
uma dada sociedade se converte em mito; toda a sociedade repousa sobre um alicerce 
mítico diversificado; e todo o mito é, ele próprio, um ‘recital’ de mitemas delemático 
(DURAND, s/d, p. 126).  
 
 
 

Durand, ao relembrar o antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss, diz que o mito 

é a “procura do tempo perdido, e, sobretudo esforço compreensivo de reconciliação com um 

tempo eufemizado e com a morte vencida ou transmutada em aventura paradisíaca, tal aparece 

de fato o sentido indutor último de todos os grandes mitos” (DURAND, 2002, p.374). Sobre a 

recorrência dos mesmos mitos na literatura, Maria Tereza Strôngoli diz que  

 
 
a criatividade literária não apresenta fatos diferentes, pois o objetivo do homem – pôr 
ordem no caos de sua relação com o ego e a cultura – é sempre o mesmo. Há somente 
mudança na ficção, ou seja, na escolha da sintaxe das imagens que presentificam os 
fatos (STRÔNGOLI, 2003, p. 119).  
 
 
 

A fala dessa autora ressoa a visão de Lévi-Strauss sobre a mitologia. Para o 

estruturalista francês, a história, e, por extensão, a literatura, sempre trabalham com os mesmo 

mitos, desde a Antiguidade clássica 

 
 
A Mitologia é estática: encontramos os mesmos elementos mitológicos combinados de 
infinitas maneiras [...]. Isto demonstra-nos que, usando o mesmo material, porque no 
fundo é um tipo de material que pertence à herança comum ou ao património comum 
de todos os grupos, de todos os clãs, ou de todas as linhagens, uma pessoa pode 
todavia conseguir elaborar um relato original para cada um deles. (LÉVI-STRAUSS, 
s/d, p. 60). 
 
 
 

Para o autor, portanto, os mitos mudam de configuração e são passíveis de serem 

reelaborados infinitas vezes. Vale, ainda, ressaltar a liberdade de criatividade no trato do mito, 
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sendo que o remanejamento de uma narrativa herdada não interfere na novidade e originalidade 

de sua nova configuração. De Lévi-Strauss voltemos a Gilbert Durand, que apresenta uma 

metodologia mais dinâmica que o estruturalismo do compatriota.  

A abordagem do mito proposta por Durand não ignora a importância do outro autor, ao 

contrário, termos caros à antropologia do imaginário durandiana, tais como o “mitema” – 

menor unidade significativa que sustenta o mito (DURAND, 1983) – são heranças de Lévi- 

Strauss. Contudo, para Durand, o mito deixa de ser um sistema linguístico fechado, pois dialoga 

com outras disciplinas como a sociologia e a psicologia, por exemplo. Assim, o estudo do mito 

ganha maior espaço e valor como ciência e sai do limbo no qual figurou no pensamento 

ocidental. 

 Da mitologia durandiana são importantes para esta tese os conceitos da mitocrítica e 

da mitanálise como métodos de estudo do discurso mítico. Para Durand, a mitocrítica é o 

estudo do mito na obra de um autor ou de um texto específico, sem relacioná-lo a contextos 

externos ou a outras narrativas. A mitanálise, por seu turno, é o estudo do mito que extrapola o 

texto literário de um autor e vislumbra, na cultura, a presença do discurso mítico. Maria Zaira 

Turchi se refere, metaforicamente, a estes métodos e, principalmente, a possível passagem de 

um para o outro 

 
 
A passagem da mitocrítica à mitanálise corresponde ao momento em que, após o 
estudo completo do curso de um rio, torna-se necessário o estudo de todos os rios que 
formam uma bacia hidrográfica, no espírito mesmo da metáfora de Durand (bassin 
semantique) (TURCHI, 2003, p. 42).  
 
 
 

O que propomos em relação ao paradisíaco em Ana Miranda é uma espécie de 

mitanálise. Além de outros aspectos dos romances, é importante para nós o estudo da 

recorrência deste elemento edênico que está presente no contexto colonial e se torna matéria 

temática nos romances da autora. Como fazemos estudo comparativo entre os textos dos 

séculos XVI e XVII, textos sobre a Colônia, e romances de Ana Miranda não podemos dizer 

que o trabalho seja uma mitocrítica, pois não se restringe à revisão romanceada do Éden em 

Ana Miranda. Buscamos o estudo da poética da autora sem perder de vista outros textos com os 

quais ela dialoga e, portanto, a mitanálise é o método mais viável para as pretensões deste 

trabalho. 

Fazer mitanálise é encontrar o mito disperso no comportamento da sociedade e, ainda, 

em textos diversos, o que implica modos de reconhecimentos do elemento mítico. Para tanto, é 

necessário reconhecê-lo em meio aos demais discursos. Para esta busca, Maria Zaira Turchi 
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aponta para as singularidades do discurso mítico, que o distingue dos demais discursos. Uma 

das principais diferenças, de acordo com a autora, é a sua repetição  

 
 

Até o século passado, mal se distinguia a linguagem mítica em relação aos outros tipos 
de discurso, porque não se havia, ainda, notado a peculiar estrutura deste tipo de 
construção que faz da insistência e da redundância sua característica principal. A 
presença de repetições prenhes de símbolos possibilita à narração mítica diferenciar-se 
dos relatos históricos, éticos, políticos e científicos (TURCHI, 2003, p. 43). 

 
 
 
Para os propósitos desta tese, a “repetição” é fundamental, pois apontamos para o 

retorno de mitos ancestrais em uma autora que escreve romances a partir da década de 1980. 

Para reconhecer o mito no romance, a repetição e a redundância são fundamentais, pois é pela 

repetição das unidades míticas que o mito pode ser reconhecido e, ainda, é pela sua redundância 

que podemos sugerir o seu “eterno retorno”. Assim, os mitos da tradição colonial se repetem e 

ressoam na obra de artistas que se propõem a fazer uma releitura de “velhos temas”, tal como 

ocorre nos romances de Ana Miranda.  

Zaira Turchi ainda considera que, apesar das transformações formais e temáticas pelas 

quais passou a literatura brasileira, especialmente depois das experimentações do modernismo 

da primeira metade do século XX 

 
 

Nota-se, a partir dos dois últimos decênios, após experimentos formais exaustivos das 
correntes vanguardistas, a volta ao texto legível e a preferência pelos temas 
tradicionais, podendo-se concluir que não apenas a literatura sobreviveu, mas também 
se enriqueceu sob muitos aspectos e formas, absorvendo, regulando e dando vida nova 
aos velhos temas da humanidade, aprofundados por análises mais ligadas aos 
problemas modernos (TURCHI, 2003, p. 45). 
 
 
 

Na ordem dessas ideias, podemos dizer que o mito edênico se mescla com os diversos 

contextos históricos da cultura e da literatura brasileira. O mito introduzido pelo europeu, na 

tradição dos cronistas coloniais, é retrabalhando esteticamente na obra de Ana Miranda. Ela dá 

nova forma a estes “velhos temas” da literatura brasileira, tal como ocorre com o mito do 

Paraíso americano, o simbolismo dos bestiários medievais, a demonologia e outros temas que 

alimentaram a cultura colonial e retornam na obra da autora. 

Um mito sempre ressurge do passado, ele não morre, adormece, mas desperta de 

tempos em tempos. Durand utiliza o termo “perenidade” para corroborar essa ideia do mito que 

ressurge. O termo “perenidade” é definido por Durand como aquilo que permanece do lado dos 

“resíduos, enquanto as mudanças e as metamorfoses no interior do mito se encontrariam do 
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lado das derivações”, ou seja, as diversas releituras do mito são formas de se derivar. 

(DURAND, s/d, p. 97). Assim, termo caro à teoria do antropólogo francês é o de “derivação” 

do mito: “Eu diria que o mito é, em última análise, um quadro, se não formal, pelo menos 

esquemático e que ele é incessantemente preenchido por elementos diferentes. É a isto que 

chamo derivação” (DURAND, s/d, p. 97). O mito se desgasta com o tempo e pode até adquirir 

novos elementos constitutivos, mas ele não perde sua estrutura original. 

 A remitização acaba sendo uma derivação, estes termos estão extremamente 

imbricados e abandonam a separação entre mitos, símbolos e arquétipos. Nem sempre há 

“descontrução” do mito, pois ele sempre continuará resiste a qualquer “desconstrução”, nunca 

perdendo a sua dinâmica simbólica. Portanto, o mito sofre derivações, mas mantém uma 

perenidade, ou seja, a sua essência. Tudo isto acontece com o mito do Paraíso Terrestre. Assim, 

a imagem do Brasil como lugar de delícias tem início, como foi dito, no período colonial. Mas 

tal imagem não tem fim, dura e vive sempre. Um Paraíso eterno, perene, infinito, mas que 

constantemente sofre modificações, conforme as circunstâncias históricas: “Mas ele desgasta-

se, o que significa que existem, no movimento temporal do mito, períodos de inflação e 

deflação” (DURAND, s/d, p. 97). Nos romances históricos de Ana Miranda, por exemplo, em 

cada momento histórico narrado, o mito pode ser reconhecido pelos seus mitemas se revestindo 

de variados contornos. 

Outro processo pelo qual o mito pode passar com o decorrer do tempo é a sua 

“dessacralização”. Durand dá vários exemplos de como um mito pode dessacralizar-se. Talvez 

o exemplo mais emblemático seja o mito de Prometeu presente no romance de André Gide, 

Prométhée mal enchaîne, de 1899. Durand considera, a respeito de tal narrativa, que: “não há 

apenas uma dessacralização de Prometeu, um blasfemo, mas também o desaparecimento de 

mitemas clássicos do mito” (DURAND, s/d, p. 110).  

Um pouco mais adiante, Durand diz que o Prometeu de Gide despreza a humanidade, 

um traço essencial para a existência do mito prometeico, o amor pelo gênero humano, se perde 

nessa narrativa. Assim, trata-se não de um Prometeu clássico, mas de uma espécie de anti-

Prometeu. Nessa metamorfose do mito clássico, o autor conclui que: “Assim se vê como, pela 

simples conservação do nome, do nome próprio [Prometeu] [...] por esvaziamento da substância 

mitêmica, temos um desgaste do mito mas não um desaparecimento, porque a semente mítica 

por germinar de novo” (DURAND, s/d, 111). Nestes termos, apenas a conservação do nome 

próprio de um mito não basta para que ele exista, é necessário haver os mitemas que o 

constituem. 
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Para apoiar teoricamente a discussão sobre a relação entre mito e história, na literatura 

contemporânea, recorremos a outros conceitos durandianos. De início, na obra de Durand nos 

chama a atenção para um conceito, tipicamente contemporâneo que é denominado de 

“remitização”. Tal fenômeno consiste na releitura de antigos mitos, tais como o mito do Paraíso 

Terrestre, na cultura e literatura de nossos dias.  

Remitização é o termo utilizado por Durand em A imaginação simbólica. Segundo o 

autor, trata-se de um gigantesco processo pelo qual passa a sociedade moderna onde os meios 

de comunicação, entre eles a literatura, confrontam e dinamizam temas comuns, de diversas 

culturas, de maneira que imagens simbólicas de mitos ancestrais possam ser reconhecidas de 

maneira ressignificada na literatura do século XX (DURAND, s/d, p. 103-104). Fazemos o uso 

deste conceito para mostrar o processo de remitização, de retorno de temas e mitos antigos na 

sociedade e, sobretudo, nos textos da colonização e nos romances de Ana Miranda. 

Na ordem destas ideias durandianas, podemos dizer que o mito do Paraíso Terrestre 

não desapareceu da cultura brasileira, e, por extensão, da literatura nacional com o fim do 

período colonial. O reaparecimento de temas se deve ao fato de que  

 
 

[...] a história é feita do eterno retorno e do eterno eclipse de mitos que emergem 
lentamente do inconsciente colectivo, pactuam e enganam os mitologemas das 
instituições e numa longa duração fagocitam, mitema atrás de mitema, os magistérios 
racionalizados, os seus códigos e as suas instituições (DURAND, s/d, 139).  
 
 
 

O eterno retorno, expressão que Durand toma de empréstimo a Eliade, faz com que o 

paradisíaco retorne em Ana Miranda e, ainda, possa ser convertido no seu avesso, ou seja, o 

infernal. Em Desmundo, por exemplo, a visão paradisíaca do Brasil, presente nos textos 

quinhentistas, é resgatada no plano ficcional, gerando o eterno retorno de algo que, de tempos 

em tempos, se eclipsa. 

A narrativa transforma o Novo Mundo num espaço mitificado. Contudo, é importante 

dizer que o mito está presente de forma fragmentada e não discursivisado numa narrativa 

complexa. É neste momento que ganha importância o conceito de “mitema”, tal como ele é 

desenvolvido pelo antropólogo francês Gilbert Durand. Segundo o autor, o mitema é a menor 

unidade significativa do mito, o qual transporta toda a carga complexa do conteúdo narrado 

pela narrativa mítica original (DURAND, 1983). Em Ana Miranda, a voz narrativa traz 

fragmentos do discurso paradisíaco (mitemas) da América, ou seja, em Desmundo, o mito do 

Paraíso Terrestre encontra-se em passagens metonímicas no discurso narrativo. 
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Os estudos literários se interessam pela mitologia por diversas razões. Uma delas é que 

a literatura se alimenta de “velhos temas” e antigos mitos que remontam ao início de nossa vida 

literária. Podemos dizer que, além do papel das instituições, para o encontro do homem com o 

mito, referido anteriormente por Campbell, é também no contato com arte em suas múltiplas 

formas, e a literatura é uma delas, que experimentamos o encontro com elemento primordial 

que nos constitui. Quando lemos Boca do Inferno e Desmundo, vemos e reconhecemos a 

presença das primeiras imagens do Novo Mundo e sentimos o ressoar da infância humana, a 

nostalgia das origens do Brasil e do brasileiro, ressignificadas pela engenhosidade do artista, 

pelo peso da história e pela releitura da crítica literária. 

 

 

1.2. O Novo Mundo rememorado em Ana Miranda  

 

 

Alfredo Bosi, em Dialética da colonização, aponta para o fato de que abordar a 

colonização do Brasil é como remexer um “passado comum” (1992, p. 35). Acrescentamos que 

ao se falar sobre esse passado, fazemos um movimento de volta às origens, ao primordial, 

portanto ao passado mítico da brasilidade. O trabalho estético da romancista é, também, um 

exercício de memória tanto no que tange a inconsciente coletivo e involuntário quanto ao 

consciente da busca, do vasculhamento de documentos e textos do período colonial.  

Bosi ainda diz que esse passado pode ser remexido livremente em cada geração até 

que se formalizem “mensagens novas”.  Assim, essa proposta de volta às origens presente nos 

romances de Ana Miranda faz com que a memória remonte a diversos documentos que trazem 

os motivos e as imagens da colonização, os quais se mesclam neste entre-lugar que é o romance 

histórico. Portanto, mais do que apontar para essa memória documental, pretendemos 

confrontá-la vis-a-vis aos romances da autora. 

É realmente notável como o romance histórico tornou-se um lugar de discussão dos 

fatos históricos nacionais, principalmente em países que passaram pelo processo de 

colonização, como é o caso das nações de língua portuguesa. O que se nota é que a tendência de 

tais romances é trazer os fatos do passado, presentes na memória da nação, para o plano da 

ficção. Para tanto, os romancistas recorrem aos arquivos, ou, para utilizar o termo recorrente, à 

“memória arquivada”, em busca de elementos históricos e míticos do passado para discutir, na 

contemporaneidade, o processo histórico que transformou uma determinada nação naquilo que 

ela é em sua atualidade.  
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Uma importante referência teórica para se discutir o papel da memória nessa 

(re)escrita da história, via romance histórico, é a obra do estudioso francês Paul Ricoeur, mais 

especificamente o seu trabalho intitulado A memória, a história, o esquecimento. Trata-se de 

um texto monumental e erudito, em que o autor realiza um estudo da memória enquanto 

fenômeno e suas implicações para a epistemologia do conhecimento historiográfico.  

Em sua obra, Ricoeur afirma que o romance histórico é, assim como a historiografia, 

um herdeiro da memória, meio para o acesso privilegiado ao passado, ou seja, um entendimento 

da memória como um movimento anterior à escrita da história (RICOEUR, 2007, p. 100). 

Trata-se de uma perspectiva fenomenológica da memória que discute, por um lado, o aspecto 

coletivo e, por outro, a perspectiva individual da memória, onde esta última é caracterizada 

inicialmente como afecção (pathos) por parte do sujeito em direção ao passado. Assim, o autor 

empreende discussões que vão desde a definição do conceito de memória até o papel que ela 

desempenha na escrita. 

Paul Ricoeur estabelece um diálogo com autores de vários momentos do pensamento 

ocidental. A abordagem se inicia com os diálogos socráticos, Platão, Aristóteles, Santo 

Agostinho, Edmund Husserl, Henri Bergson, Maurice Halbwachs e chega a filósofos como 

Michel Foucault para teorizar sobre a memória e seus “repositórios”. Ricoeur realiza, como foi 

dito, uma fenomenologia da memória com a intenção de compreender como se dá a 

representação de algo que ocorreu no passado e que é acessível pela memória.  

Por meio do fenômeno mnemômico, ou seja, a lembrança como busca individual, o 

autor pretende operar uma distinção entre o conteúdo imaginado e um outro conteúdo que é 

retomado, pela memória, algo que tenha ocorrido de fato no passado, assinalando, assim, o 

aspecto cognitivo da memória, algo que não ocorre com a imaginação. Nesse processo, o autor 

recorre aos conceitos gregos como mnêmé e anamnésis, compreendendo este último como uma 

forma de busca intencional da memória individual, ao contrário da imaginação, que assume um 

caráter de passividade e inconsciência. 

Um conceito importante abordado por Paul Ricoeur, e que é importante para este 

trabalho, é o de “memória arquivada”. Nesse ponto, a obra de Maurice Halbawchs é de grande 

importância, pois o coletivo é valorizado em detrimento do ato individual da lembrança. Ao 

lado da memória arquivada, temos outros conceitos que se referem à escrita da história e do 

romance histórico. Trata-se daquilo que Halbwachs chama de “memória coletiva”. Para o autor, 

a memória é, por natureza, coletiva e não individual. Ele cria a noção de quadros sociais, 

deslocando a memória como exercício individual e situando-a no plano coletivo. Nessa 

perspectiva, o exercício da memória somente é possível na interação com o outro, ou seja, o 
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processo de recordação e reconhecimento operados pela memória somente se realiza na 

associação com a memória de um grupo. 

Aliada à noção de memória coletiva, Halbwachs desenvolve o conceito de memória 

histórica, que é uma espécie de registro da memória compartilhada entre o indivíduo e o grupo 

ao qual pertence. A memória histórica é, portanto, uma relação entre o individual e o coletivo, 

manifestada, por exemplo, nos eventos comemorativos, nas datas festivas que unem, em um só 

grupo, os indivíduos de uma comunidade ou de uma nação. Ela se trata, portanto, de uma 

memória presente nos livros, uma memória à qual não se tem acesso direto pela anamnése, pois 

se chega a ela pela aprendizagem, pela consulta aos registros escritos.  

Halbwachs cria a noção de quadros: um interior (individual) e outro exterior 

(coletivo). A memória histórica seria, portanto, o resultado da relação entre o quadro interior e 

o exterior, que une os indivíduos de um grupo, ou mesmo de uma nação, em um denominador 

comum (HALBWACHS, 1990, p. 25-. 85). 

Esse posicionamento de Halbwachs é, nos dias atuais, bastante contestado, inclusive 

pelo próprio Ricoeur. Mas este autor, mesmo com todas as ressalvas possíveis, admite a 

dimensão coletiva da memória. É na noção de memória coletiva que este estudo se assenta, pois 

Ricoeur, apesar de considerar a memória como um fenômeno individual, afirma que é sobre a 

memória coletiva que se assenta a escrita da história e, por extensão, também o romance 

histórico (RICOEUR, 2007, p. 215).  

Assim, o romance histórico se torna um entre-lugar entre o puramente ficcional e o 

registro histórico. Porém, a literatura não possui a pretensão veritativa almejada pela 

historiografia, ela é antes uma releitura descompromissada em relação aos fatos históricos e não 

quer, por natureza, ter esse compromisso com a verdade. 

Ana Miranda faz romance de pesquisa, pois, para escrever sobre a colonização, 

consulta documentos de vários tipos: crônicas escritas por viajantes europeus que estiveram na 

América, documentos historiográficos e, ainda, compiladores de lendas e mitos do período 

narrado. O que se tem é, portanto, um acervo documental construído pela autora. É fato que 

Ana Miranda não buscou a totalidade dos documentos possíveis sobre o período colonial, mas 

consultou e citou aquilo que julgou importante e conveniente para sua empreitada, pois, 

conforme a famosa afirmação de Michel Foucault, o arquivo do pesquisador é algo construído 

por ele mesmo, ele é buscado e selecionado na imensidão de enunciados existentes e 

acumulados pelas formações discursivas (FOUCAULT, 2008, p. 147). 

O arcabouço documental que subjaz os romances pode ser abordado por tipos de 

documentos, ou seja, por tipos de arquivo. Por ordem cronológica dos documentos temos o 
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arquivo testemunhal. A mais famosa destas testemunhas é Pero Vaz de Caminha com sua Carta 

de achamento do Brasil, a qual tem a fama de ser a “certidão de nascimento” do Brasil. A 

seguir, temos textos de outros viajantes europeus que aportaram nas terras americanas nos 

séculos XVI e XVII e registraram suas impressões sobre a terra e a gente, tais como Pe. Manuel 

da Nóbrega, cuja carta serve de mote ao romance Desmundo. Temos, ainda, os textos da 

chamada literatura de viagem, tais como Gabriel Soares de Sousa, Hans Staden e outros 

autores. Estes viajantes são aquilo que podemos chamar de “testemunhas” da conquista e da 

colonização do Brasil os quais deixaram extensos documentos deste período da história do 

Brasil e da América. 

Paul Ricoeur considera como elemento de extrema importância o papel dessas 

testemunhas para o estudo da memória arquivada (RICOEUR, 2007, p. 156). Tal importância 

seria a credibilidade desta memória testemunhal que, apesar de todas as suspeitas possíveis, tem 

o privilégio de ter visto e documentado algo no passado. As testemunhas tratam-se, portanto, de 

pessoas que afirmam e declaram de alguma forma “ter estado lá”, no momento em que tal fato 

aconteceu. 

Ana Miranda se vale, ainda, de outros tipos de memória arquivada, ou seja, de outros 

tipos de documentos. Assim, a autora consulta, também, compiladores dos costumes e da 

mitologia brasileira, cujo nome mais expressivo é o de Luiz da Câmara Cascudo. Vários títulos 

da obra de Câmara Cascudo compõem a bibliografia do romance Desmundo: Geografia dos 

mitos brasileiros, Dicionário do folclore brasileiro, História de nossos gestos e, por fim, 

Superstição no Brasil. Outro texto de Câmara Cascudo, que dá importantes informações sobre a 

demonologia do mouro, objeto de nosso estudo, é Mouros, Franceses e Judeus. Além desse 

autor, outro texto desta “memória arquivada”, que trata da demonologia, é Inferno Atlântico, de 

Laura de Mello e Souza. 

O texto historiográfico de Mello e Souza é um tipo de documento importante para a 

recriação do ambiente colonial: o referencial de consulta por parte de Ana Miranda. Outro 

historiador que dispensa apresentações é Sérgio Buarque de Holanda em sua obra Visão do 

Paraíso: os motivos edênicos da conquista e colonização do Brasil, texto fundamental para um 

dos temas desta tese: o mito do Paraíso Terrestre. Portanto, Ana Miranda traz para o terreno da 

ficção os temas que já chamavam a atenção de importantes historiadores da colonização do 

Brasil. 

Assim, é a partir desta miscelânea tipológica de documento que Ana Miranda traça sua 

estratégia da construção de algo que é de fundamental importância para o romance histórico, ou 

mesmo para outras narrativas ficcionais: a verossimilhança. A consulta a documentos 
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testemunhais, de autores que estiveram no Brasil durante a colonização ou autores que 

passaram suas carreiras acadêmicas estudando este período histórico, ajuda a romancista não a 

recontar os fatos da maneira como “realmente” aconteceram, mas como tais fatos poderiam ter 

acontecido de maneira plausível. 

A plausibilidade talvez seja a maior pretensão ou finalidade do texto literário e 

ficcional de matiz realista segundo o conceito de verossimilhança herdado da Poética de 

Aristóteles (1997). Assim, a autora constrói a verossimilhança dos seus romances no 

reaproveitamento de outros textos, numa operação de pesquisa e de intertextualidade. 

É importante dizer, mesmo de forma breve, que Ana Miranda vai operar uma releitura 

desses arquivos, ou “lugares de memória” nas palavras de Pierre Nora. Este autor fala em 

obsessão da contemporaneidade por estes “lugares sagrados”, recanto das memórias de um 

povo (NORA, 1993, p. 14). É este o passado colonial manipulado em Desmundo na perspectiva 

de uma ressignificação do passado à luz do presente, busca das origens míticas, portanto 

sagradas, da cultura brasileira. Assim, a romancista realiza, no plano da ficção, uma revisão dos 

mitos, símbolos e imagens que constituíram a visão do Brasil no período da conquista e 

colonização. 

As considerações feitas por Ricoeur sobre a chamada “memória traumática” resgatam 

os estudos de Freud sobre o luto e a melancolia. Ricoeur considera a análise freudiana, proposta 

para o estudo da memória do indivíduo, válida, também, para a memória da coletividade. 

Assim, temos nos romances abordados neste estudo o que o teórico francês denomina de 

“trauma de memória”, ou seja, a colonização é um problema traumático não resolvido na 

memória do Brasil.  

Na perspectiva de Ricoeur, trata-se de uma ferida coletiva que é discutida por Ana 

Miranda que empreende, no conjunto de sua obra, uma revisão dos momentos decisivos da 

história nacional brasileira. Podemos pensar, assim, na analogia de Ricoeur (2007, p.85), que 

pode haver enfermidades no passado coletivo e no individual. Isto significa dizer que o autor 

atribui a elementos abstratos como a pátria e a liberdade enfermidades traumáticas correlativas 

ao sujeito enfermo em termos de memória, ou seja, a coletividade possui traumas do passado 

assim como um indivíduo que se encontra em estados anímicos de luto ou de melancolia.  

A escrita literária é uma espécie de “tratamento terapêutico”, semelhante à psicoterapia 

para o paciente, dessa memória coletiva enferma: ficcionalizar a história é também discutir, 

ressignificar o passado e tentar buscar respostas para algo que não ficou bem resolvido na 

memória coletiva nacional, ou seja, a colonização.  



53 

 

 

Ricoeur fala que as comunidades nascem por meio de uma relação estreita com a 

guerra. As celebrações de acontecimentos fundadores são essencialmente atos violentos 

legitimados por um estado de direito precário. Assim, a glória de uns foi uma humilhação para 

outros (RICOEUR, 2007, p. 92). Em se tratando dessa enfermidade da memória coletiva, no 

contexto brasileiro, chegamos ao momento histórico da colonização.  

O período das origens do país foi um momento de guerra entre colonizadores e 

colonizados, na qual os últimos são a parte perdedora. E podemos perceber que essa parte 

perdedora conserva em seus arquivos uma ferida simbólica que pede uma cura (RICOEUR, 

2007). Assim, ressoa nessas considerações de Ricoeur aquilo que Hayden White diz ser o 

objetivo do trabalho do historiador, e do romancista histórico por extensão, ou seja, a escrita é 

uma forma de nos “refamiliarizar com os acontecimentos do passado que foram esquecidos por 

acidente, desatenção ou recalque" (WHITE, 2001, p. 104). 

Ana Miranda, em seus romances, mostra esta “ferida aberta” aos leitores, relembrando 

para aqueles que possuem “memória curta” que a chaga produzida pela colonização ainda está 

aberta. É importante dizer que o discurso do romance não é, literalmente, uma tentativa de curar 

os “traumas de um povo”, pois este não é o propósito do discurso literário. A literatura, de viés 

histórico, pode almejar uma discussão, poeticamente elaborada, sobre as questões nacionais, 

algo empreendido pela literatura brasileira desde o romantismo até os nossos dias. Assim, sobre 

os romances Boca do Inferno e Desmundo, o que podemos falar em termos de memória é que 

são escritas, são formas de reviver um passado comum e vencer o esquecimento e os problemas 

da nação: eis um dos valores da memória para o romance. 

A especificidade da chamada “memória manipulada” se liga, segundo Ricoeur, à 

problemática da identidade pessoal e coletiva, ou seja, no nosso caso, à identidade brasileira 

construída desde a Carta de achamento de Pero Vaz de Caminha. Trata-se de uma identidade 

construída por mitos europeus transferidos para o contexto da colonização. Assim, o mito 

central da identidade do Brasil e do brasileiro é o do Paraíso Terrestre.  

O país foi descrito pelos europeus – aqueles que chamamos anteriormente de 

testemunhas da colonização – como o verdadeiro Paraíso perdido, aquele que, segundo a Bíblia, 

foi dado a Adão e Eva e perdido, posteriormente, devido ao pecado. Assim, como mostra a já 

referida obra de Sérgio Buarque de Holanda Visão do Paraíso (1993), a formação da identidade 

nacional foi marcada por esta representação mítica do Novo Mundo: o Brasil é o Paraíso e os 

“brasileiros” a descendência do primeiro casal. 

Neste ponto, uma pergunta nos parece fundamental, e cuja resposta é uma meta 

significativa do presente estudo. Qual é a importância da memória arquivada – documentos de 
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fatos históricos e discursos míticos – para a escrita de Ana Miranda? Uma hipótese possível é 

que este monumento documental seja a matéria prima para a versão revisada do universo 

colonial, mostrando a fragilidade da imagem edênica da América e do Brasil forjada em 

discursos míticos próprios da mentalidade medieval de viajantes e cronistas que escreveram 

sobre a terra e a gente do Brasil.  

A demonização do índio e do mouro, por exemplo, foi antes um discurso mítico do 

que uma ciência contida nos manuais de caça às bruxas; a representação do Novo Mundo como 

o desejoso Paraíso Terrestre também ressoa um discurso mítico. A descrição zoológica da fauna 

brasileira é antes uma simbologia que remonta aos bestiários medievais do que uma ciência, na 

verdade uma “proto-ciência” simbólica talvez seja o termo. O fato histórico, a “ciência” com a 

qual se definiu a imagem do Brasil e do brasileiro – em Ana Miranda tudo se torna literatura.  

Para finalizar o estudo do papel da memória coletiva no romance e, principalmente, 

em Ana Miranda, devemos falar sobre a natureza dessa representação ficcional do passado. É 

aqui que o discurso literário se distancia do discurso historiográfico, pela sua não pretensão em 

construir uma verdade. A historiografia opera com “enunciados factuais” ao passo que a 

literatura transforma tais fatos em stories (RICOEUR, 2007, p. 269).  

Ricoeur fala, ainda, sobre a diferença entre as disciplinas tomando como elemento 

fundamental o pacto existente entre autor e leitor em ambos os discursos. Assim, tanto na 

historiografia quanto na literatura, existe um pacto implícito entre autor e leitor. A diferença é 

que, apesar do aspecto subjetivo do discurso da história, existe uma promessa de verdade 

implícita por parte do autor. Na literatura, porém, o leitor suspende de bom grado a sua 

desconfiança quanto aos fatos narrados e não cobra do texto uma fidelidade àquilo que se 

convencionou chamar “a verdade dos fatos”. 

Acreditamos que a escritora em apreço possa ser considerada uma renovadora do 

romance histórico brasileiro. Ana Miranda introduz, na opacidade ambígua do passado, aquilo 

que, nos documentos e arquivos, lhes são lacunar: os elementos poéticos, psicológicos e 

dramáticos, em poucas palavras, o sentimento vivo do passado presente em nossa memória. 

Boca do Inferno e Desmundo são representações poéticas do nosso passado colonial. 

Temos nos romances de Ana Miranda um imbricamento de discursos distintos, no qual 

se mesclam o mito, a história e a memória arquivada em documentos. Trata-se de uma 

verdadeira miscelânea de discursos aos quais nos remontaremos, nos capítulos seguintes, ao 

analisar as narrativas da romancista. Este trabalho é, também, um estudo da intertextualidade, 

do dialogismo e do plurilinguismo na obra da autora. Portanto, é preciso atentarmos para a 
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teoria de Mikhail Bakhtin constituída em seu título Questões de literatura e de estética: a teoria 

do romance (2002), no qual analisa os vários discursos que integram o gênero romance.  

Neste momento, surge a necessidade de parafrasearmos o tópico “O discurso no 

romance”, do qual se compõe o livro. O romance enquanto gênero literário, segundo Bakhtin, 

deve ser “tomado como um conjunto que caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, 

plurilíngüe e plurivocal” (BAKHTIN, 2002, p. 73). 

O caráter dialógico do gênero, conforme Bakhtin (2002, p. 85), “criou novas e 

substanciais possibilidades literárias para o discurso, conferiu-lhe a sua particular artisticidade 

em prosa que encontra a sua mais completa e profunda expressão no romance”. O prosador-

romancista não elimina as intenções alheias da língua feitas de diferentes linguagens em suas 

obras, ele não destrói as perspectivas socioideológicas que tomam corpo além das linguagens 

do plurilinguismo.  

A romancista introduz essas várias linguagens em sua obra. A exemplo de Boca do 

Inferno, vemos ressoar, em linguagem romanesca, os antigos sermões de Pe. Vieira e as poesias 

satíricas e risíveis de Gregório de Matos a desancar o povo e as instituições viciadas da 

Colônia, os representantes lusitanos enviados da Coroa e, principalmente, os representantes da 

Igreja Católica. 

O prosador utiliza-se de discursos de outros, obrigando-os a servir a seus novos 

propósitos. Por conseguinte, o sentido da narrativa multiplica-se sob diversos ângulos, 

conforme o caráter socioideológico das vozes que falam. Conforme a teoria bakhtiniana do 

romance: “A pluridiscursividade e a dissonância penetram no romance e organizam-se como 

um sistema literário harmonioso. Nisto reside a particularidade do gênero romanesco” 

(BAKHTIN, 2002, p. 105).  

As palavras dos personagens e narradores possuem no romance certa autonomia 

semântico-verbal, perspectiva própria, acabam sendo palavras de outrem (personagens, 

narrador) numa linguagem de outrem, ou seja, a do próprio romancista. Este coro de vozes 

assume sentidos diversos da obra de um romancista e pode, inclusive, figurar como sua segunda 

linguagem.  

O romance, de acordo com Bakhtin, “admite introduzir na sua composição gêneros 

diversos, tanto literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, etc.), 

como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e outros)” (BAKHTIN, 

2002, p. 124). Todos esses gêneros que penetram no romance introduzem nele suas linguagens, 

e, portanto, estratificam a sua unidade linguística e aprofundam de uma nova maneira o seu 

plurilinguismo. As linguagens dos gêneros extraliterários, incorporadas ao romance, recebem 



56 

 

 

frequentemente tamanha relevância, que a introdução do gênero correspondente (por exemplo, 

o epistolar) pode criar época não só na história do romance, mas também na história da 

linguagem literária. 

Procuramos associar, à análise dos romances, alguns textos da tradição colonial que se 

referem ao Paraíso, ao bestiário e à demonologia presentes na obra de Ana Miranda. Se Faz 

necessário, portanto, nos remontarmos à literatura de viagens, aos cronistas dos séculos XVI e 

XVII que foram os primeiros a representarem o Brasil em termos paradisíacos os quais 

deságuam em Desmundo e Boca do Inferno.  

Buscamos, por exemplo, a poesia satírica de Gregório de Matos presente em Boca do 

Inferno, que valeram ao baiano uma alcunha demonológica. Nos cronistas, viajantes e 

historiadores como Sérgio Buarque, Laura de Mello podemos perceber a presença do 

simbolismo dos bestiários medievais e do elemento paradisíaco. Todos estes discursos 

compõem a cadeia intertextual que constrói os romances de Ana Miranda. 

 

 

1.3. A leitura medieval do Paraíso Perdido  

 

  

Nas sociedades de todos os tempos, em todo o longo percurso da humanidade, desde 

os primórdios da existência, é constante a preocupação do homem no sentido de transformar e 

cultivar a terra, produzir os bens materiais para, assim, prover a sua sobrevivência e a de seus 

pares. O homem sempre teve por necessidade a garantia da manutenção e da subsistência de 

sua comunidade por meio do esforço individual e coletivo. O trabalho, portanto, de modo mais 

ou menos penoso, sempre fez parte do cotidiano de qualquer civilização humana. A luta na 

lavra da terra em busca da sobrevivência, de uma forma ou de outra, incitou-lhe o desejo e, 

sobretudo, a imaginação que o fizeram, e ainda o faz, sonhar com um lugar maravilhoso, onde 

a natureza, ainda cheia da graça de Deus, promove bem-estar e abundância de alimentos sem a 

necessidade do trabalho.  

Eis então que surge a noção de uma volta à Idade de Ouro, na qual o homem 

desconhecia o trabalho e as angústias do cotidiano. Na tradição cristã, a Idade de Ouro, própria 

da cultura clássica, ganha o conteúdo bíblico, transformando o arquétipo do lugar das delícias 

no mito do Jardim do Éden. Esse lugar, deleitoso e bastante agradável, existiu num período 

remoto, ou seja, atemporal em que a luta e o trabalho pela sobrevivência não eram 

necessários. Assim, nesse locus amenus da memória coletiva da humanidade, a terra sem 
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necessidade de ser lavrada, deu ao homem tudo aquilo que lhe era necessário para viver feliz 

e sem sofrimentos. 

Dessa forma, os sonhos humanos engendraram a noção de um ambiente repleto de 

delícias em que não seria necessário trabalhar para garantir o seu sustento, pois uma 

natureza extremamente generosa lhe proporcionaria uma vida agradável, uma fartura de 

todos os tipos de alimento, e, o melhor de tudo, sem a necessidade de qualquer esforço. Essa 

natureza exuberante e de “bons ares” lhe proporcionaria bem-estar e lhe garantiria, ainda, a 

imortalidade sem os dissabores da vida cotidiana. Na ordem dessas ideias, o desejo desse 

homem encontrou respaldo tanto na cultura da Antiguidade clássica quanto na tradição cristã 

medieval, pois ele, fatigado pelo trabalho constante, desejava encontrar-se na mesma situação 

em que Adão e Eva estiveram no Paraíso edênico. 

A origem do mito do Paraíso Terrestre, na tradição cristã, encontra-se, naturalmente, 

na narrativa do livro do Gênesis (2-3). Contudo, é necessário ressaltar que, não somente o 

cristianismo, mas também outras tradições culturais cultivaram a ideia de um local divino e 

agradável. Um exemplo, que já mencionamos, da Antiguidade clássica é  a noção da Idade de 

Ouro. Outro exemplo, em termos da cultura muçulmana, é o dos famosos “homens bomba” 

que acreditam que, após a morte, alcançarão o Paraíso ao lado de Alá.  

Nas últimas décadas, inúmeras pessoas transferem para algumas localidades reais a 

noção desse lugar agradável e repleto de delícias, como, por exemplo, o caso do sonho de 

alguns em viver a abundância material nos Estados Unidos da América. Nas últimas 

décadas, como pretendemos demonstrar do decorrer do trabalho, a romancista Ana 

Miranda faz uma releitura deste Éden americano e brasileiro, lançando luz sobre o mito 

numa perspectiva bem menos entusiástica que os viajantes e cronistas dos séculos XVI e 

XVII.  

Quanto ao texto bíblico, ele narra como Deus tendo criado o homem, em quem 

insuflou o dom da vida e o fez um ser vivente, plantou como sua moradia um sítio “da banda 

do Oriente” – trecho da Bíblia que motivou as imagens edênicas na Ásia. Por toda parte 

daquele lugar, Deus espalhou uma vegetação agradável e generosa, a qual dava bons e 

abundantes frutos para se comer. No meio de tal vegetação encontrava-se a Árvore da Vida, 

cujos frutos davam a vida eterna ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva. 

Entre esta vegetação, contudo, havia outra árvore, cujo fruto, se fosse comido, significaria a 

morte do homem: a Árvore da Ciência do Bem e do Mal. 

Ainda de acordo com a narrativa bíblica, Deus criou, também, todos os animais, 

pois Ele formou do limo todos os animais da terra e todas as aves do céu e os entregou ao 
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comando de Adão. Coube a ele a nomeação do gado, das aves do céu e de todos os 

animais. E, como o primeiro homem não tinha quem o ajudasse, Deus fez cair sobre ele um 

sono pesado e, tomando uma de suas costelas, formou a mulher: Eva. Desse modo, o Paraíso 

configurou-se como um local de delícias e venturas (bons ares e vida perene), no qual a 

humanidade viveu no começo dos tempos, e que uma terrível catástrofe provocada por Eva 

veio a frustrar sem remédio esse Projeto Divino para o Homem. 

A ventura desse jardim deleitoso, portanto, não durou eternamente. A primeira mulher 

e o primeiro homem, tendo ambos comido da fruta daquela Árvore da Ciência do Bem e 

do Mal, a qual lhes fora vetada por Deus, foram condenados à perda desse Paraíso. Comer 

dos frutos da Árvore da Vida fora abertamente permitido, assim, os seres humanos poderiam 

viver eternamente no Paraíso, sem o Pecado Original.  

À transgressão do casal coube a sentença divina, ou seja, a expulsão de Adão e Eva 

do Paraíso: com o conhecimento do Bem e do Mal, o Senhor tirou-lhes a Árvore da Vida. 

Deus colocou querubins de guarda ao Oriente do Paraíso; e ainda, uma espada flamejante 

que andava ao redor dessa árvore e a protegia dos homens.  

A mulher foi amaldiçoada, Deus lhe disse: “Multiplicarei sobremodo os 

sofrimentos da tua gravidez”. E disse ao homem: “do suor do teu rosto comerás o teu pão, 

até que te tornes à terra, pois dela foste tomado; porque tu és pó e ao pó tornarás” 

( GÊNESIS 3: 16-19). Assim, o homem deveria, agora, com o suor do seu rosto e da fadiga 

cotidiana, adquirir e lavrar a terra para obter seu alimento, o qual antes lhe era dado 

gratuitamente pela natureza generosa. E, ainda, esse homem perdeu a sua imortalidade. 

Pela descrição do texto do Gênesis, esse Paraíso mítico possuía alguns elementos 

constitutivos da condição do primeiro casal, os quais lhes foram tirados devido ao Pecado e 

à Queda.  Esses elementos eram: a harmonia entre as criaturas, o estado de pureza e 

inocência em relação ao Bem e ao Mal, a ausência do trabalho e da fadiga por meio da 

abundância de alimentos e, acima de tudo, a imortalidade. Foi a partir dessa narrativa bíblica 

que os exegetas da Igreja, no período medieval, formaram a ideia de um Paraíso na Terra 

que guardaria esses elementos que constituíram o lugar criado por Deus para abrigar Adão e 

Eva. 

Essa interpretação de teólogos medievais torna-se plausível quando levamos em 

consideração a razão da presença daqueles querubins incumbidos de fechar o caminho que 

leva à Árvore da Vida. Parecia claro aos exegetas das Sagradas Escrituras e, ainda, aos 

homens que procuravam nas terras incógnitas (África, Ásia e América) a antiga morada de 

Adão e Eva (o Paraíso), que este lugar mítico continuava a existir materialmente em alguma 
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parte da Terra, da banda do Oriente, como consta no texto bíblico. É neste contexto que se 

forma a visão paradisíaca da América, a “Ultima Tule”, ou seja, o último lugar mítico da 

terra, como diz Alfonso Reyes (1942). 

Toda essa visão de uma natureza maravilhosa atribuída ao Paraíso Terrestre – 

árvores frondosas, rios coalhados de ouro e animais exóticos desconhecidos – encontra-se 

forjada na cosmovisão medieval, na qual os elementos da natureza seriam manifestações 

simbólicas da Providência Divina. Assim, as árvores, os rios e os animais da antiga morada 

de Adão e Eva elevam-se a um patamar sobrenatural.  

A Idade Média, numa visão imaginativa acerca da natureza, buscou compreendê-la 

como uma manifestação de Deus para o benefício do homem.  Assim, por exemplo, em se 

tratando da natureza abundante do Novo Mundo, o mito do Paraíso Terrestre parece ter sido 

recuperado nos relatos cronísticos sobre o Brasil colonial, e, também, na obra de Ana 

Miranda. Em Desmundo, há o resgate e uma releitura crítica desta tradição livresca do 

imaginário medieval acerca da natureza abundante e generosa da Colônia. 

Sérgio Buarque de Holanda afirma que os escritos dos colonizadores portugueses nos 

séculos XVI e XVII pouco contribuíram para a construção da visão do Paraíso americano. O 

autor comenta sobre o espírito documental, de apego ao mediato, concreto e utilitário dos 

portugueses quando se deparam com a natureza abundante do Novo Mundo. Assim, para o 

português, a natureza brasileira, ainda incorrompida pela colonização, foi mais fantasiada 

pelos espanhóis do que pelos lusitanos. 

De fato, tal característica explica-se, em parte, pelo fato de em Portugal o espírito 

renascentista não ter se difundido como nos demais países, fazendo com que a existência do 

maravilhoso, próprio do caráter medieval, não surpreendesse os portugueses no contato com 

as maravilhas do Novo Continente (HOLANDA, 1993, p. 1). Contudo, este suposto realismo 

dos escritos portugueses dos quinhentos, em detrimento ao caráter mais imaginativo de 

viajantes de outras nacionalidades, como o dos espanhóis, por exemplo, merece ressalvas, 

pois os cronistas portugueses, apesar desse espírito menos fantasioso, não deixaram de 

representar em seus escritos essa visão mítica sobre a natureza maravilhosa e simbólica do 

Novo Mundo. 

De acordo com Jacques Le Goff, em O maravilhoso e o cotidiano no Ocidente 

medieval, o cristianismo medieval herdou dos pagãos o conceito de maravilhoso, o qual seria 

uma aparição, no plano da realidade, de algo ou de um ser do mundo sobrenatural.  Assim, o 

evento maravilhoso somente é possível quando se pressupõe a existência do elemento 

sobrenatural. Esta ideia se torna mais clara quando nos referimos ao maravilhoso pagão, no 
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qual o aparecimento dos deuses e ou outros seres sobrenaturais não provocava nenhum 

estranhamento para aquele que o presenciava (LE GOFF, s/d, p.17-27). Nesse texto, Le 

Goff, dá vários exemplos acerca da manifestação do maravilhoso no Ocidente medieval. 

Assim, eis um exemplo emblemático 

 
 
Um jovem nobre, converso cisterciense, está a guardar carneiros reunidos numa 
eira da abadia cisterciense a que pertence, quando vê aparecer diante de si um 
primo recentemente falecido. Com toda a tranquilidade, pergunta-lhe: “Que fazes 
aqui?” E o outro, em resposta: “Morri, vim para dizer que estou no Purgatório e é 
preciso que rezeis por mim”. “Faremos o que é necessário”. O defunto afasta-se 
assim no prado e desaparece no horizonte como se fizesse parte da paisagem 
natural, sem que o mundo se mostre nitidamente perturbado por esta aparição (LE 
GOFF, s/d, p . 25). 

 
 
 
Enquanto para os intelectuais contemporâneos o maravilhoso é uma categoria, do 

espírito ou da literatura, para os homens cultos do período medieval, o maravilhoso, ou o 

termo medieval mirabilia, não é nada mais que a própria informação obtida no plano real, ou 

seja, o sobrenatural está contido na realidade cotidiana, assim como era para os pagãos.  

Na perspectiva de uma natureza maravilhosa no olhar do colonizador, podemos 

perceber a presença da fauna típica dos bestiários medievais. Contudo, esta tradição não é 

percebida de forma literal, ou seja, os europeus não encontraram unicórnios no Brasil; porém, 

qualquer animal que tivesse um chifre na testa logo era descrito com elementos deste animal 

mítico. Fernão Cardim chega a dizer que um pássaro, o colibri, tem um chifre com 

propriedades medicinais, numa clara analogia ao unicórnio.  

Este exemplo nos mostra que pode ser em termos de prováveis influências e 

plausíveis recorrências, não como transcrições idênticas das imagens paradisíacas, que 

podemos encontrar vestígios deste mito, predominantemente cristão-medieval, na cronística 

sobre o Brasil colonial. Desta forma, localizando-se os textos cronísticos no período histórico 

compreendido entre o final da Idade Média e princípios da Idade Moderna, percebe-se o 

quanto a formação cultural europeia no início da modernidade ainda estava arraigada aos 

preceitos da tradição do imaginário medieval. 

No contexto atual, por sua vez, momento em que os mitos são revisitados de diversas 

maneiras pelos artistas, é na intelectualidade racional e no desejo de repensar a cultura que 

reside o conhecimento e manejo do mito. No caso de Ana Miranda, leitora dos textos da 

tradição colonial, é na intertextualidade com estes textos que se percebe a presença desse 

universo mítico-simbólico. Assim, podemos falar do papel da memória cultural da tradição 
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presente na tendência da literatura das últimas décadas.  

Na época das Grandes Navegações, início da Idade Moderna, se acreditava que o 

Paraíso continuava existindo em locais distantes, como a Ásia, África e América. Portanto, 

parece ter sido com essa bagagem cultural que os viajantes europeus representaram o Brasil e a 

América nos termos daquela natureza maravilhosa e exuberante do lendário Paraíso edênico. 

Os elementos deste lugar mítico presentes nos textos coloniais parecem guardar as principais 

características paradisíacas: a abundância de alimentos, de ouro; as virtudes da imortalidade 

e da ausência de males como as doenças (motivo paradisíaco da imortalidade); e, ainda, 

representam a harmonia entre o homem e os seres da natureza existentes no Paraíso de 

Adão. 

Na ordem dessas ideias, o mito do Paraíso, na cultura judaico-cristã, é narrado em 

Gênesis como a criação da humanidade. Os “Entes Sobrenaturais” desse mito são, portanto, o 

primeiro casal, os quais foram responsáveis pela condição humana da mortalidade, pois o 

homem tornou-se um ser mortal devido ao pecado desse casal. Assim, a humanidade passou a 

existir quando Deus criou estes Entes e os colocou no jardim do Éden e, em contrapartida, essa 

mesma humanidade tornou-se mortal posteriormente, devido a esses mesmos Entes 

Sobrenaturais. 

A existência terrena desse Paraíso mítico, para além da Queda do casal, foi entendida, 

pelos exegetas da Bíblia do período medieval, de duas maneiras distintas. Ainda segundo a 

terminologia de Eliade, alguns exegetas compreenderam a narração do Gênesis, sobre a 

continuidade da existência na Terra do Paraíso, como uma “história verdadeira”, outros como 

uma “história falsa”.  

Assim, para a maioria dos teólogos cristãos, tais como Santo Epifânio (403), o Jardim 

do Éden se encontrava, como outrora, num local concreto sobre a Terra e admitiam com 

veemência a sua presença. Contudo, uma pequena parte deles o localizava no céu e 

interpretava as indicações bíblicas como simples alegoria. Um exemplo dessa última 

interpretação seria o Paraíso como símbolo de uma vida perfeita. Assim, teólogos como 

Orígenes (252 ou 254) sem negar a existência passada do Paraíso, viam de maneira simbólica 

as Sagradas Escrituras. Entretanto, como ficou dito, a maioria desses teólogos buscava 

entender a narração de forma literal. 

Sobre a posição geográfica do Paraíso Terrestre, havia duas versões. Uma delas se 

baseava na antiga representação da Terra sendo plana e rodeada pelas águas do oceano 

primitivo. A outra seguia já o modelo de mundo proposto pelo geógrafo grego Ptolomeu, do 

século II, que “via” a Terra como uma esfera. De acordo com os teólogos que condenavam a 
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concepção geográfica de Ptolomeu, houve, além do oceano primitivo que abrangia a superfície 

da Terra plana, uma porção de terra exterior, sobre a qual o Paraíso Terrestre se encontrava, é 

assim que 

 
 

Cosmas Indicopleutes, um comerciante muito viajado que se tornara monge [...] 
polemizou contra as opiniões de Ptolomeu, consideradas pagãs de seu ponto de vista, 
afirmando que após o pecado de Adão, seus descendentes teriam continuado a viver 
naquela terra, que era, contudo, difícil de  trabalhar e cheia de animais selvagens, até 
Noé, durante o Dilúvio, teria atravessado em sua arca em quinhentos dias o oceano 
exterior e, dessa forma, atingido a terra morada pelos homens hoje (KRAUSS, 2006, 
p. 104). 

 
 
 
Para certos teólogos do período medieval, como o cardeal Pierre D’Alli, o Paraíso 

Terrestre ficava do outro lado do oceano, num local mais alto do que as mais altas montanhas, 

de modo que ficava protegido até mesmo de um novo dilúvio. Esta representação, 

compartilhada por muitos autores deste período, Cristovão Colombo, por exemplo, trazia 

naturalmente consigo a questão polêmica de como poderiam os quatro rios edênicos, tão 

distante do mundo conhecido, chegarem até estas terras tão distantes do Velho Mundo. Esses 

quatro rios constam na narrativa bíblica do Jardim do Éden 

 
 

E saia um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro 
braços. O primeiro chama-se Fision; é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O 
segundo rio chama-se Gion; é o que circunda a terra de Cuxe. O nome do terceiro é 
Tigre; é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates (GENESIS, 2: 10-
14).  
 
 
 

Encontrou-se, porém, a explicação de que eles atravessavam o oceano por meio de um 

caminho subterrâneo, antes que reaparecessem nos quatro cantos da terra como fontes. 

Contudo, para Santo Isidoro de Sevilha (560-636), o modelo de mundo ptolomaico, com a terra 

como uma esfera no centro do universo era evidente. Esse autor, seguindo as indicações 

bíblicas, transferiu o Paraíso Terrestre para as terras “da banda do Oriente” e se posicionou 

contra a identificação corrente do período que identificava o Paraíso com as Ilhas 

Afortunadas, isto é, as Ilhas Canárias, as quais se localizavam a Oeste (DELUMEAU, 1998, 

p. 23). 

Santo Isidoro, o sábio de Sevilha, foi compêndio e espelho de toda a sabedoria cristã. 

A influência de sua ciência teria sido patrimônio de todo o medievo (CURTIUS, 1979, p. 

183). Esse autor julgou com autoridade e propriedade a improcedência de qualquer 
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assimilação entre as chamadas Ilhas Afortunadas e o Paraíso Terrestre, cuja materialidade 

não era questionada. As Ilhas Canárias seriam “afortunadas”, segundo Santo Isidoro em suas 

Etimologias, porque aquelas terras possuiriam todos os bens materiais necessários ao homem e 

seriam consideradas felizes e deleitosas 

 
 

[...] dão muito rico fruto as árvores; os bosques cobrem-se espontaneamente de 
vides; em vez de ervas há ali messes: de onde aquele erro dos gentios, e dos versos 
do poeta quando julgaram que tais ilhas, pela fecundidade do solo, constituem o 
Paraíso (SEVILHA, 1983, p. 350, grifos nossos). 

 
 
 
A maioria dos teólogos medievais parece ter seguido Isidoro de Sevilha, o qual, 

como já foi dito, tinha resumido em seus escritos e estudos não somente a tradição cristã, 

mas também o conhecimento profano dos antigos. São Tomás de Aquino e Santo 

Agostinho, também, eram da opinião de que o Paraíso existia em algum local posicionado ao 

Oriente, isolado por obstáculos, quer por montanhas, quer por mares ou uma faixa de terra 

quente impossível de se atravessar (DELUMEAU, 1998, p. 27-30). 

Portanto, para os Doutores da Igreja, o Paraíso Terrestre estaria segregado em 

alguma parte do Oriente, na altura da linha do Equador, local este que seria de difícil alcance 

para o homem, propositalmente segregado pela sabedoria divina. A essa opinião, de que a 

penetração no Paraíso Terrestre seria de difícil acesso, corroborou a opinião de Aristóteles de 

que, na altura do Equador, a sobrevivência seria impossível em função do intenso calor da 

zona tórrida. 

Para a convicção comum de que o Paraíso ficaria em algum lugar na Ásia, 

contribuíram os vagos e ambíguos relatos de viagens, entre reais e lendários, que sempre 

invadiram a Europa sobre paisagens frutíferas e ricas, atrás de extensos desertos e montanhas 

imensamente altas. Aceitando que a existência de tal região maravilhosa, onde os homens 

poderiam viver felizes e sem preocupações materiais, revelasse a proximidade do Paraíso, 

supôs-se que não ficaria muito distante do reino rico e feliz de Preste João, do qual Marco 

Polo dá notícia no seu Livro das Maravilhas. 

A lenda desse reino de Preste João, o rei-padre, surgiu na segunda metade do século 

XII e se manteve até o XVII. Remonta provavelmente a relatos sobre as comunidades cristãs 

nestorianas que existiam, de fato, na Ásia Central ou sobre os assim chamados “cristãos de 

São Tomé”, na costa do sudeste da Índia, cuja existência foi atribuída à pregação do apostolo 

de mesmo nome. Trata-se, na verdade, da lenda de que São Tomé teria feito peregrinações e 

pregações na Ásia e até mesmo no continente americano (HOLANDA, 1993, p.108-128).  
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Ao comentar sobre a lenda de São Tomé, Buarque de Holanda relata que, de 

acordo com o mito, essas comunidades nestorianas da Ásia foram, num tempo imemorial, 

mítico, portanto, convertidos ao cristianismo por meio das pregações de São Tomé, o qual, 

segundo a lenda, peregrinou pela Ásia e América anunciando o evangelho de Cristo, 

seguindo o mandamento de Jesus aos apóstolos para que saíssem pelo mundo pregando 

seu evangelho. O autor em questão dedica um capítulo inteiro à lenda de São Tomé em 

Visão do Paraíso, denominado de “um mito luso-brasileiro”. 

É importante dizer que o mito, segundo Claude Lévi-Strauss, possui uma “estrutura 

folhada” (LEVY-STRAUSS, 1970, p. 252). Levando esse fato em consideração, um elemento 

dessa estrutura folhada no mito em questão é a presença do herói civilizador, aqui representado 

por São Tomé. Tal afirmação é respaldada na tese de Buarque de Holanda quando trata do 

referido tema como um “mito luso-brasileiro”. Trata-se, na verdade, da lenda de que São Tomé 

teria feito peregrinações e pregações na Ásia e até mesmo no continente americano.  

De acordo com Buarque de Holanda, São Tomé dava provas de santidade quando 

andava sobre as águas, desviava de flechas indígenas e, como instaurador na civilização, seu 

maior legado foi ter ensinado aos índios o plantio e a colheita da mandioca como produto de 

consumo (1993, p.108-128). Assim, como parte da estrutura em camadas ou folhadas do mito 

do Paraíso Terrestre, ou “motivos edênicos” como prefere Buarque de Holanda, temos em 

Desmundo, ao lado do discurso da abundância, da ausência do Mal e da Temperança do clima, 

o mito do herói civilizador 

 
 

[...] E um padre Gago, muito apreciado do povo, era saído pela mata, a salvar gentios 
de seu barbarismo e doutrinar a gente natural das aldeias, era padre de andar em cima 
das águas, como fizera e avoava com asas que nasciam, que [...] era padre tão santo 
que se lhe lançavam flechas estas voltavam no rumo de quem as atirara. (MIRANDA, 
1996, p. 45) 

 
 
 
O reino de Preste João foi retratado por inumeráveis autores como o verdadeiro 

Paraíso Terrestre em diversos relatos do período medieval. Por volta dos anos 1165-77, 

apareceu na Europa, inclusive, uma carta de Preste João ao imperador bizantino. Hoje se tem 

notícia de que existiu cerca de noventa e três versões manuscritas de tal carta, a qual 

influenciou de forma profunda e duradoura a mentalidade dos medievais em direção ao 

encontro do Paraíso perdido. 

O conteúdo desta carta impressionou o leitor medieval, assim como o Il milione de 

Marco Polo com suas descrições de um mundo abundante e exuberante. A carta sobre o reino 
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de Preste João descreve o lugar nas cores mais vivas como um país de onde emanam o leite e o 

mel e que era incomensuravelmente rico em pedras preciosas de todos os tipos e em 

especiarias, as quais espalhavam cheiros aromáticos, de modo que a sua proximidade do 

Paraíso Terrestre não poderia gerar dúvidas ao mais incrédulo dos homens. Alguns boatos, 

semelhantes a estes, tentavam localizar o reino de Preste João na Etiópia, razão pela qual se 

supôs, por muitos anos, que o Paraíso Terrestre também pudesse ser encontrado no continente 

africano. 

O pesquisador alemão Heinrich Krauss (2006) fala de algumas viagens lendárias, 

empreendidas na Idade Média, cuja meta era a busca do Jardim edênico. Tais relatos reforçaram 

a crença de que o Paraíso continuava a existir na Terra, com a Árvore da Vida no centro, mas 

que ficaria por detrás de altas montanhas e, por isso, se teria tornado inacessível aos homens. 

Uma dessas viagens é a marcha de Alexandre, o Grande, até a Índia. Após sua chegada ao rio 

Ganges, o rei romano teria partido com sua tropa por este rio à procura do Paraíso 

Terrestre e o teria alcançado. Ele teria chegado a uma cidade toda murada, sem abertura ou 

portões, mas viu, por uma janela, um velho que lhe dissera que se tratava da cidade dos 

bem-aventurados e que ninguém deveria ficar ali por perto. A desobediência acarretaria a morte 

do intruso. 

Um outro relato, bastante divulgado em seu tempo, foi o de Sir John Mandeville 

(morto em 1373). Em tal relato, Mandeville teria viajado por diversos países e chegado à 

China, porém esse manuscrito possivelmente seria um resumo de vários outros relatos, os 

quais descreviam uma série de países já bastante conhecidos da época. O autor descreve 

muito bem o país de Preste João, mas sem nenhuma novidade em relação aos relatos 

anteriores, e afirma que teria chegado às proximidades do Paraíso Terrestre, porém, não 

teria podido entrar por não o merecer. Afirma, ainda, que o local ficava numa montanha que 

chegava até o céu, e que era cercado de um alto muro, cujo único portão era trancado por uma 

grande labareda. 

Em outro relato fabuloso, consta que Dom Pedro, infante de Portugal, irmão de 

Henrique, o Navegador, teria chegado até as bordas do Paraíso Terrestre. De acordo com 

este relato, o infante português, inicialmente, tivera que atravessar uma terra de pessoas 

gigantes para chegar ao reino de Preste João. Consta, ainda, que Dom Pedro teria 

atravessado, também, uma terra de uma raça de pessoas que tinha apenas uma única perna, 

que se assemelhava à perna de um cavalo e que traziam seus órgãos sexuais no meio do 

corpo, ou seja, a raça monstruosa dos blêmios. 

Depois de uma longa estada, o rei padre o teria, a seu pedido, equipado com guias 
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e dromedários para ver o local do Paraíso. Com os tais animais, Dom Pedro teria cavalgado 

dezessete dias, que valem por 680 léguas, sobre um deserto para onde não havia caminho por 

mar ou terra, e chegou à vista de umas montanhas, de onde não quiseram ir além os homens 

mandados a acompanhá-lo. 

Foi nessa peregrinação lendária que Dom Pedro avistou os rios Tigre, Eufrates, Gion 

e Fison, que são os quatro rios do Paraíso Terrestre. Então, ele teria visto que no Tigre 

boiavam ramos de oliveira e de cipreste (símbolo da Árvore da Vida); no Eufrates, folhas de 

palmas e murta. Consta, ainda, que seria pelas águas do Fison que desceriam papagaios em 

seus ninhos, como a denunciar sua origem no maravilhoso Jardim edênico, pois o papagaio 

seria a única ave que mantivera a capacidade de falar após a Queda do homem do Paraíso 

edênico. 

De fato, várias fontes registram a presença de papagaios nas terras do rei padre. 

Jean Delumeau, parafraseando uma das versões da Carta de Preste João, comenta que nessas 

terras paradisíacas existem raças humanas monstruosas e também papagaios, os pássaros 

falantes. Delumeau comenta que “Nos desertos vivem homens selvagens, horríveis, com 

cornos, cães não domesticados e inúmeros papagaios que falam com as pessoas que 

atravessam a região” (1998, p. 101). Do mesmo modo, também as águas do Gion carregavam 

os roliços troncos do linalois que, assim como a Árvore da Vida (o cipreste), pertenciam à flora 

do Éden. 

 Há várias especulações sobre qual seria a origem da madeira com a qual São 

Tomé teria construído uma enorme e pesada Cruz que possuía virtudes milagrosas e 

agradável perfume responsável pelos “bons ares”. No Brasil, acreditou-se que tal madeira 

seria o jacarandá, também conhecida como “pau-santo” em virtude das propriedades de cura 

que se acreditava conter essa madeira. Contudo, acreditou-se, na Índia, que tal madeira seria 

o linalois. Segundo a lenda, as árvores dessa madeira, extremamente pesada, seriam 

transportadas pelo rio Gion, cuja nascente estaria no Paraíso Terrestre. Dessa informação, 

explica-se a origem paradisíaca do linalois, que, assim como a Árvore da Vida, é um típico 

elemento da flora edênica.  

Conforme foi referido, até o início da Idade Moderna, se acreditava que o Paraíso 

Terrestre ficava em algum lugar na Ásia. Somente no início das Grandes Navegações, 

empreendidas primeiramente por Portugal e Espanha, é que o olhar do europeu foi dirigido 

para outros locais do mundo. Nesse contexto, Cristovão Colombo foi pioneiro na hipótese de 

que o continente americano, ou melhor, o Novo Mundo recém-descoberto, poderia ser o 

local que abrigaria o Paraíso Terrestre. A obsessão de Colombo em encontrar o Paraíso tem 
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uma explicação bastante simples: a cosmovisão escatológica colombina vê em tal descoberta 

uma possibilidade de converter todas as raças humanas antes do fim dos tempos 

(DELUMEAU, 1997, p. 195). 

Cristovão Colombo empreende, ao total, quatro viagens ao Novo Mundo. Em suas 

viagens, iniciadas nas ilhas caribenhas, ele busca obsessivamente o Paraíso Terrestre 

conhecido por ele, inicialmente, pelas descrições de Marco Polo em seu Livro das Maravilhas e 

por Pierre D’ailly no seu Imago Mundo. O almirante genovês chega a descrever o globo 

terrestre como se ele tivesse o formato de uma pêra, na qual o ponto mais protuberante, 

representado pela haste da fruta, torna-se uma analogia com o local segregado do verdadeiro 

Paraíso Terrestre (TODOROV, 1996, p.17).  

A importância de Cristóvão Colombo como pioneiro no descobrimento do Novo 

Mundo é resgatada em Desmundo, em que Ana Miranda o faz surgir na fala do personagem 

Oribela. Nesta passagem, Colombo é mencionado da seguinte maneira: “um oficial que 

viajava o oceano disse, o mundo era feito uma teta de mulher” (MIRANDA, 1996, p. 19). O 

seio de uma mulher é outra metáfora colombina para o Paraíso terrestro. O “bico” do seio 

feminino é o Paraíso segregado. A imagem de que o mundo é como “uma teta de mulher” 

revela a concepção do almirante de que a terra era redonda e de que o Paraíso Terrestre estava 

localizado na protuberância deste “seio feminino” onde estaria protegido contra os homens e 

contra um novo dilúvio. 

Dessa forma, Colombo contrariou as ideias dos teólogos medievais que excluíam a 

localização do Paraíso Terrestre ao nível do Equador por causa de seu calor 

demasiadamente intenso. Assim, por meio de suas viagens ao Novo Continente comprovou, 

empiricamente, que essas zonas eram habitadas. A favor da opinião de Colombo, ao supor que 

as novas terras estariam próximas ao Jardim do Éden, estavam os fatores climáticos como as 

fortes correntezas que somente poderiam ter sua origem no Paraíso, e ainda, a temperatura 

amena do local. 

Cristóvão Colombo, portanto, é o viajante que vai buscar, para além do Oceano, os 

fabulosos tesouros do Horto das Hespérides da Antiguidade clássica, senão o próprio Éden 

bíblico da cultura cristã. Ao desembarcar nas Antilhas, o genovês encontra a mesma imagem 

bíblica reafirmada pelos cosmógrafos mais acreditados da época, tais como o cardeal Pierre 

d’Ailly. 

Em Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do 

Brasil, Buarque de Holanda, encontram-se uma série de discussões e apontamentos sobre 

diversos viajantes que descreveram as terras americanas no início a colonização. O autor 
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retoma algumas imagens criadas por Colombo quando este chegou ao Haiti. Nessa viagem, 

quando o genovês ainda não tivera sequer tempo de ver confirmadas as suas esperanças, o que 

ele encontra são rios repletos de ouro e pedras preciosas, afluentes que parecem cópias do 

Fison, rio do mitológico Jardim edênico. 

Os novos sítios que Colombo encontrara seriam, além disso, terras de grande 

fertilidade com árvores de copas altíssimas e carregadas de numerosos frutos. E logo 

aponta algo constante nas representações do Jardim do Éden: a eterna primavera, ao afirmar 

que essas árvores nunca perdem suas folhas, devido à maravilhosa temperança dos ares. E 

em função dessa paisagem, Colombo chega a afirmar que o Paraíso Terrestre não estaria 

longe dali (HOLANDA, 1993, p. 158). Essas duas noções, a de fantásticas riquezas e a de 

um mundo de maravilhosas delícias, se enlaçam facilmente com as perspectivas do 

descobridor obcecado por encontrar o tão sonhado Paraíso Terrestre, pois uma natureza 

extremamente generosa, como a do Novo Continente, somente poderia ser comparada à 

natureza do Paraíso edênico. 

O Novo Mundo nada perderia em caracterizações fabulosas para a tradicional 

concepção que localizava o Paraíso Terrestre em regiões orientais. Assim, o milagre parecia 

novamente incorporado à natureza – ainda cheia da graça divina, em perfeita harmonia e 

correspondência com o Criador.  

Colombo julgou estar em um outro mundo ao encontrar as suas “Índias 

Ocidentais”, onde tudo lhe dizia estar a caminho do verdadeiro Paraíso Terrestre. Portanto, a 

expressão “Novo Mundo” ganha pleno significado para designar as terras descobertas. Novo 

não só porque ignorado, até então, das gentes da Europa e ausente da geografia de Ptolomeu, 

mas porque o mundo parecia renovar-se ali, e regenerar-se, vestido de verde imutável, 

banhado numa eterna primavera, alheio à variedade e aos rigores das estações que havia 

na Europa, como se estivesse verdadeiramente de volta aos tempos primordiais da Criação 

do mundo. 

Essa vontade do europeu em encontrar o maravilhoso não se restringe somente à 

simplicidade e credulidade da gente popular. A ideia de que do outro lado do Mar oceânico 

se acharia, se não o verdadeiro Paraíso Terrestre, sem dúvida um símile bem próximo em 

tudo semelhante a ele, perseguia, com algumas diferenças, todos os espíritos. A imagem 

daquele jardim, fixada através dos tempos em formas rígidas, quase padronizadas, formuladas 

pelas concepções cristãs e, também, por concepções pagãs, encontraram um terreno fértil no 

encontro do europeu com a nova realidade. 

A representação do Novo Continente em termos de um Paraíso Terrestre feita por 
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Colombo é um caso exemplar. O seu deslumbramento com as suas “Índias Ocidentais” o fez 

pintar, ora segundo os modelos edênicos advindos de esquemas literários cristãos, ora 

segundo os próprios termos que tinham servido aos poetas gregos e romanos para exaltar a 

idade feliz da humanidade. Nesses termos, no começo dos tempos, nas origens do mundo, o 

solo era generoso, sob constante primavera, dava de si espontaneamente os mais saborosos 

frutos, e os homens, isentos da desordenada cobiça, não conheciam o ferro, o aço, nem as 

armas. 

Os elementos da paisagem edênica, que durante toda a Idade Média se tinham 

apresentado sempre os mesmos, constariam da representação do Novo Continente feita por 

diversos viajantes da Europa. Tais elementos seriam, por exemplo, a primavera perene ou 

temperatura sempre igual e agradável, bosques frondosos de saborosos frutos e prados 

férteis eternamente verdes, cortados por rios, segundo o padrão bíblico e, ainda, a suposta 

longevidade dos habitantes ameríndios, os quais chegavam a viver, até mesmo, cento e 

trinta longos anos, semelhantemente ao próprio Adão que teria vida eterna se não sofresse 

o castigo divino. 

Além de Colombo, numerosos cronistas da conquista e colonização da América 

buscaram retratar o Novo Mundo em termos de um possível Paraíso Terrestre em que a 

civilização vivia em completo estado de felicidade. Esses viajantes, apesar de procederem de 

uma Europa diversificada em suas formações mentais e sociais, transportavam consigo uma 

semelhança que os identificava uns aos outros, independentemente da sua origem. E, apesar 

de se encontrarem num período histórico dominado pelos auspiciosos princípios da 

renascença cultural, esses viajantes se dirigiam e haveriam de se dirigir à América com 

uma narrativa mestra constituída por valores culturais que revelavam uma formula mentis 

formada ainda na tradição cultural da Idade Média. 

Foi nesses termos que o europeu buscou compreender, de forma bastante simbólica, 

a nova natureza até então desconhecida. O colonizador lança mão de um conhecimento 

simbólico da natureza. Tal bagagem, que já nos primeiros séculos cristãos foi largamente 

utilizada por teóricos como Santo Agostinho, era também familiar aos homens não tão 

letrados da era dos grandes descobrimentos. Nosso propósito, nas próximas páginas, é 

demonstrar nos textos da tradição colonial os motivos edênicos da América e o seu ressoar na 

obra de Ana Miranda. 
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Capítulo 2 – Tópicos edênicos na tradição colonial, ecos em Ana Miranda  

  

 

 

 
Tanto o paraíso como o inferno podem ser terrenos [...]. Mas os 
levamos sempre conosco para onde vamos. 

     Cristovão Colombo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo procuramos mostrar os aspectos, tópicos e elementos paradisíacos na 

cronística colonial dos séculos XVI e XVII. Vamos mostrar nos textos como estes viajantes 

construíram a imagem de um Paraíso americano, um lugar de abundância, delícias, 

longevidade e desconhecimento da maldade. Ainda, apontamos para a releitura que o romance 

Desmundo faz dessa natureza maravilhosa. Como se configuraria, então, a natureza 

exuberante do Jardim edênico?  

A miscelânea entre a Idade de Ouro greco-romana e o Jardim do Éden bíblico teve 

influências fundadoras por parte de obras poéticas como Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, 

e, posteriormente, nas Metamorfoses, de Ovídio. Outro poema De ave Phoenice atribuído a 

Lactânio também é importante para a formação da tradição do mito do Paraíso. Pelo título 

desse poema vemos logo a importância dos elementos naturais constituintes do Paraíso que se 

cristalizarão nas gerações futuras – a ave fênix, aquela ave mitológica que renasce das 

próprias cinzas. A ave mítica evoca um local alhures e irreal, no qual além de animais como a 

fênix, outros elementos da natureza seriam maravilhosos. 

A imagem desse Jardim edênico fixada através dos tempos em formas rígidas, quase 

padronizadas, formuladas pelas concepções cristãs e, também, por concepções pagãs, 

encontrou um terreno fértil no encontro do europeu com a nova realidade americana. Os 

tópicos do mito do Paraíso estão presentes nas narrativas de cronistas da colonização. Nesta 
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tese analisamos os cronistas, procurando identificar os elementos paradisíacos em seus textos. 

Trata-se de Ambrósio Fernandes Brandão, em seu Diálogo das grandezas do Brasil, Fernão 

Cardim, no texto Tratados da terra e gente do Brasil e, para finalizar o estudo dos textos de 

informação, o francês Jean de Léry em seu relato Viagem à terra do Brasil. 

Neste segundo capítulo, perseguimos o mito do Paraíso Terrestre na tradição colonial 

para, posteriormente, no terceiro capítulo, verificar a releitura do mito nos romances de Ana 

Miranda. Assim, no terceiro e último capítulo procuramos a recorrência do mito central da 

cultura brasileira, remitizado em visões infernais, em dois romances históricos da autora: Boca 

do Inferno e Desmundo.  

Dessa forma, estaremos confrontando “visões” do Paraíso em dois momentos da história 

da literatura brasileira: no período colonial e na atualidade. Assim, antes de chegar à revisão 

mitopoética da autora é necessário percorrer a tradição colonial que edenizou o Novo Mundo 

numa visão primeira do descobrimento. Desta forma, passamos agora à análise da construção 

edênica do Brasil realizada na literatura luso-brasileira em que damos maior atenção aos textos 

coloniais do que propriamente aos romances, com a preocupação de demonstrar as origens da 

visão paradisíaca do Novo Mundo que faz parte do arcabouço documental e temático da 

romancista, ou seja, pretendemos mostrar de onde ela resgatou e ressignificou o mito do Brasil 

paradisíaco para, no último capítulo, abordamos a remitização do Paraíso em Inferno nos 

romances da autora.  

 

 

2.1. O tópico da abundância 

 

 

Dentre os elementos típicos do Jardim edênico, em particular o das folhas sempre 

verdes, parece óbvio a presença desse ar verdejante da natureza americana por se tratar de 

uma natureza praticamente virgem, intocada pela civilização, como ela era no início da 

colonização. Esses viajantes pareciam estar presos, em sua generalidade, a concepções 

medievais acerca do Paraíso Terrestre. Pode-se supor que, em face das terras recém 

descobertas, fosse provável, e até previsível, o reconhecimento, com os próprios olhos, 

daquilo que as literaturas pagã e medieval haviam convencionado na descrição do Jardim 

edênico. 

Assim, tudo aquilo que na memória desses viajantes se formara como paisagens de 

sonhos descritas em tantos relatos de viagens lendárias e, também, por uma imensa tradição 
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literária acerca do mito, tudo isso já pertencia a um imaginário coletivo do europeu, que se 

tornou um imaginário colonial. Essa representação da natureza americana pelos diversos 

cronistas do período da conquista remonta, na verdade, à representação do chamado locus 

amoenus que, no dizer de Ernest Robert Curtius, foi um tema bastante recorrente na literatura 

latina medieval 

 
 

O locus amoenus [lugar ameno], que agora passamos, até hoje ainda não foi 
reconhecido em sua essência retórico-poética. E, no entanto, desde a época imperial 
até o século XVI, constitui o motivo principal de toda descrição da Natureza. Como 
vimos, é uma bela e ensombrada nesga da Natureza. Seu mínimo de apresentação 
consiste numa árvore (ou várias), numa campina e numa fonte ou regato. Admitem- 
se, a título de variante, o canto dos pássaros e flores, quando muito, o sopro do 
vento. Em Teócrito e Virgilio, essas descrições servem de cenário para a poesia 
pastoril (CURTIUS, 1979, p. 202). 

 
 
 
Desse modo, a representação do locus amoenus na descrição da natureza 

americana resgata uma tendência retórica e literária, cujas origens remontam a Teócrito e 

Virgílio. A agradável melodia do canto dos pássaros, o barulho do vento aliado ao som das 

águas do rio, tudo isso transforma o ritmo da natureza paradisíaca em puro encanto e 

deleite.  

Essa natureza exótica e maravilhosa descrita na poesia pastoril e nas inumeráveis 

descrições do Paraíso de Adão e Eva, em todas as suas variantes, será perseguida e descrita 

por viajantes e exploradores das terras americanas. Tais autores descrevem com satisfação as 

imensas árvores de verdes copas, a abundância da águas e de todos os tipos de gêneros 

alimentícios, que brotam dessa natureza maravilhosa de forma espontânea. É um lugar bem 

aventurado e caracterizado como um sítio afastado do mundo conhecido.  

A mata cerrada é coroada de montanhas, erguendo-se acima de uma grande 

planície. A região é de eterna primavera, sem nuvens e sem chuvas, contudo, com grande 

abundância de águas correntes. Podemos notar nos viajantes que descrevem o Brasil colonial 

as cores desse Paraíso tradicional, as árvores, a abundância da água, o clima constante e 

doce da natureza. Assim, nessa caracterização da natureza paradisíaca americana, trata-se da 

mitificação do lugar maravilhoso e ameno, de bons ares que os europeus se empenharam em 

conquistar, um sítio que ainda guarda a graça divina. 

Os motivos paradisíacos, presentes na representação da natureza americana e 

brasileira, são elementos comuns dos europeus selecionados para comporem o corpus do 

presente trabalho. Assim, os tópicos como: os odores perfumados – aqui de frutos como o 
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maracujá, o abacaxi e o ananás –, a nascente no meio do jardim, aqui atribuída ao rio São 

Francisco, de onde nasceriam os quatro grandes rios do Paraíso; e finalmente, as pedras 

preciosas – ouro e esmeraldas – configuram a paisagem paradisíaca do Novo Mundo. 

Exemplo desses autores é Fernão Cardim que, logo no início da obra Tratados da terra e 

gente do Brasil, caracteriza a natureza brasileira como sendo um típico Paraíso edênico. Ele 

descreve, ao tratar “do clima e terra do Brasil” 

 
 

O clima do Brasil geralmente he temperado de bons, delicados, e salutíferos ares 
[...].   A terra é regada de muitas águas, assi de rios caudaes, como do céo, e chove 
muito nella, principalmente no Inverno; he cheia de grandes arvoredos que todo o 
anno  são verdes;  he  terra  montuosa,  principalmente  nas  fraldas  do mar,  e de 
Pernambuco até á Capitania do Espírito Santo se acha pouca pedra, mas dahi até 
São Vicente são serras altíssimas, mui fragosas, de grandes penedias e rochedos. 
Os mantimentos e águas são geralmente sadios, e de fácil digestão. 
(CARDIM,1980, p. 25, grifos nossos). 

 
 
 
Primeiramente, temos, nesse trecho, três tópicos presentes em qualquer descrição do 

Paraíso: o clima temperado (nem quente nem frio), a eterna primavera com árvores sempre 

“verdes” e a salubridade dos alimentos (mantimentos e águas). Notamos, ainda, nessa 

descrição das terras brasileiras, a preocupação do europeu em se referir à terra como sendo 

“regada de muitas águas” e, mais adiante, ele qualifica essas águas como sadias e de fácil 

digestão. Temos aqui o chamado “discurso da abundância”, elemento inseparável de qualquer 

descrição do Paraíso e presente em vários outros cronistas do período colonial. Assim, do 

mesmo modo como as águas, também os alimentos e as espécies animais e vegetais sempre 

são representadas com beleza, grandiosidade e abundância. 

Esse discurso da abundância de mantimentos existente num lugar paradisíaco, 

percebido nos europeus ao descreverem a natureza americana e brasileira, ressoa uma utopia 

que, assim como o mito do Paraíso edênico, também possui sua origem na Idade Média, trata-

se do utópico país da Cocanha. 

A Cocanha é uma terra imaginária, maravilhosa, uma utopia que projeta no futuro a 

expectativa de encontrar nesse país encantado, longe dos dissabores cotidianos, uma vida de 

abundâncias materiais e alegria de espírito. Trata-se, na verdade, de um lugar de fartura, 

ociosidade, juventude e liberdade. É uma espécie de contra-discurso ao status quo que 

promove a miséria e o sofrimento, pois prega, por exemplo, a ociosidade ao invés do trabalho 

intenso imposto pelo sistema medieval. Esse mito surge na França medieval em meados do 

século XIII com o título de Fabliau, de autoria de um clérigo goliardo, mas essa utopia se 
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manifesta em diversas culturas, como na Alemanha, Inglaterra, Holanda e, até, no Nordeste 

brasileiro com a chamada terra de São Saruê (a Cocanha brasileira). 

O texto poético que trata e define a terra de São Saruê pertence à literatura de 

cordel de cunho popular nordestino. Segundo as palavras de Hilário Franco Junior, um 

estudioso deste mito em diversas culturas, a Cocanha é “um mosaico mítico formado por 

dezenas de peças de diversas procedências. Fragmentos manipulados de forma própria 

conforme a época e o local de cada versão” (FRANCO JUNIOR, 1998, p. 10). 

Cocagne, Cockaygne, Cuccagna, Bengoni, Cunanã, Chacona, Jauja, Schlaraffenland e 

São Saruê, são algumas das alcunhas desse lugar de abundâncias. Em se tratando da versão 

brasileira da Cocanha, a terra de São Saruê é, portanto, um sítio repleto de todo tipo de 

alimento, com montanhas de “rapadura”, artigo típico do Nordeste brasileiro, lugar onde até 

mesmo o dinheiro brota das árvores. Nesse “Paraíso nordestino” encontram-se belas mulheres e 

até mesmo a fonte da juventude, algo constantemente buscado pelos colonizadores da 

América e do Brasil. Lugar santo e bendito, de harmonia e felicidade com rios de mel, a terra 

de São Saruê “ imita muito bem pela grandeza / a terra da antiga promissão / para onde 

Moisés e Aarão / conduziam o povo de Israel, / onde dizem que corriam leite e mel / e caía 

manjar do céu no chão (FRANCO JUNIOR, 1998, p. 176). 

Dessa forma, a Cocanha resgata o estado de felicidade atribuído à Idade de Ouro e ao 

Jardim do Éden. Desse poema de cordel, datado de 1947, de autoria desconhecida, a terra de 

São Saruê é resgata na filmografia brasileira no filme intitulado O homem que desafiou o 

Diabo. O filme, produzido em 2007, é uma “epopéia” pelo sertão nordestino, empreendida 

pelo personagem José Araújo (interpretado pelo ator Marcos Palmeira) que, num rito de 

passagem, torna-se Ojuara (palavra palíndroma de Araújo). Nessa trajetória repleta de 

peripécias e ritos de iniciação e passagem do herói, Ojuara busca encontrar a terra de São 

Saruê, lugar paradisíaco com “rios de mel e montanhas de rapadura”.  Ele tem direção e 

roteiro de Moacir Góes e produção de Luiz Carlos Barreto e Paulo Barreto. O filme é uma 

adaptação do romance As pelejas de Ojuara, de Nei Leandro de Castro. 

Com relação aos europeus, é ainda em Fernão Cardim que se pode vislumbrar essa 

abundância de toda espécie animal e vegetal. O autor fala de um animal chamado uru, uma 

espécie de perdiz. É de maneira exagerada e até prolixa que ele se refere às características 

físicas do animal que: “põe tantos ovos e tão alvos que de longe se vê os campos alvejar como 

os ovos como se fosse neve” (CARDIM, 1980, p. 35, grifos nossos).  

Ainda em relação aos urus, o viajante diz que eles são em tamanha quantidade que 

“quando se levantam empedem a claridade do sol, e fazem estrondo, como de um trovão” 
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(1980, p.35). Aqui não há como deixar de lembrar Cristóvão Colombo quando se refere à 

quantidade de papagaios existentes no Haiti: “Os bandos de papagaios escondem o sol. 

Pássaros e passarinhos são de tantas espécies, e tão diferentes dos nossos, que é uma 

maravilha” (COLOMBO apud LAS CASAS, 1951, p. 23-24). Até o vento ali “sopra muito 

carinhosamente” (COLOMBO apud LAS CASAS, 1951, p. 23-24). 

Logo em seguida, no capítulo intitulado “Das árvores de fructo”, percebemos em 

Fernão Cardim aquele já referido motivo paradisíaco da abundância de frutas saborosas de 

todas as espécies. O cronista refere-se ao acaju (caju) da seguinte maneira: “Estas árvores 

são muito grandes e formosas, delas nasce uma flor vermelha de bom cheiro (...) os sumos 

refrescam muito” (CARDIM, 1980, p. 38, grifos nossos). A fruta descrita em seguida ao caju 

é a mangaba 

 
 

Destas árvores  há  grande  copia,  máxime  na  Bahia,  na  feição  se  parece  com 
macieira de anafega, e na folha com a de freixo; são árvores graciosas, e sempre 
têm folhas verdes. Dão duas vezes fructo no anno: primeira de botão, (...) são de 
tão bom cheiro (...) são de muito bom gosto, sadias, e tão leves que por mais que 
comão, parece que não comem fructa” (CARDIM, 1980, p. 35-36, grifos nossos). 

 
 
 
Percebemos, na descrição dessas duas frutas, a presença da exuberante e abundante 

natureza paradisíaca. A existência de frutas cheirosas e deliciosas advindas de imensas e 

verdejantes árvores faz com que a natureza brasileira seja retratada de maneira similar à 

natureza virgem e generosa do primitivo Paraíso edênico. Aqui, como lá, as árvores e as 

frutas abundam em comprimento, largura, quantidade e qualidade. O sabor é o mais intenso 

possível, bem como o maravilhoso odor exalado pelos alimentos e a salubridade da água e 

dos mantimentos. 

Falamos, há pouco, sobre a abundância de papagaios no Novo Mundo. Assim, esta ave 

é paradisíaca por dois motivos: pela abundância e pela capacidade de reproduzir a voz humana. 

No capítulo XI, do texto do francês Jean de Léry, intitulado “Da variedade de aves da 

América, todas diferentes das nossas: dos bandos de grandes morcegos, das abelhas varejeiras e 

outros vermes singulares desse país”, a referência a esse pássaro é notada quando o autor  

descreve  a quantidade e a beleza dos papagaios existentes no Brasil. Porém, o que mais 

impressionou o cronista foi a virtude de “falar” dessa estranha ave 

 

Os papagaios nessa terra do Brasil são três ou quatro espécies: os maiores e mais 
bonitos, a  que  os  selvagens  chamam  ajurús  têm  a  cabeça  rajada  de  amarelo, 
vermelho e roxo, as pontas das assas encarnadas, a cauda comprida e amarela e o 
resto do corpo verde; poucos chegam até cá. Entretanto são notáveis pela beleza da 



76 

 

 

plumagem e como, quando ensinados, são os que melhor falam, apreciam-nos mais 
do que os outros. Com efeito, um intérprete presenteou-me com uma dessas aves 
que tão perfeitamente sabia as palavras da língua selvagem e da francesa, que não 
era possível distinguir a sua voz da voz de um homem (LÉRY, 1980, p. 150). 

 
 
 
Com efeito, o papagaio é uma ave tipicamente paradisíaca, pois seria o único animal 

que teria conservado a faculdade da “fala”. Na representação imagética do Paraíso edênico, 

são constantes as gravuras representando encontros e diálogos entre Adão e os animais. 

Portanto, teria sido com a expulsão de Adão e Eva do Paraíso que todos os animais, 

excluindo o papagaio, haviam perdido a “virtude” da fala conforme foi referido 

anteriormente.  Assim, essa ave conserva essa propriedade que o assemelha aos homens, 

guardando algum vestígio daquele tempo feliz e sem sofrimentos, tornando-se símbolo do 

Paraíso. 

No entanto, não foi somente a “fala” do papagaio que impressionou o viajante francês. 

O que mais chamou a atenção de Léry a respeito dessa ave foi o caso de um papagaio em 

especial. Consta no texto do autor que uma dessas aves teria sido ensinada e treinada a seguir 

unicamente as ordens de seu proprietário.  No encontro com uma selvagem perto da ilha onde 

Léry habitava no Brasil, o autor teria visto um “prodígio” desse animal desconhecido dos 

europeus 

 
 
Maior maravilha ainda me pareceu, porém, um papagaio dessa espécie pertencente 
a certa índia de uma aldeia distante duas léguas da nossa ilha. Dir-se-ia que essa 
ave entendia o que lhe falava a sua dona. Quando por ali  passávamos esta nos 
interpelava: “daí-me um pente ou um espelho que eu farei com que o meu papagaio 
cante  e  dance  em  vossa  presença”.  Se  dávamos  o  que pedia,  bastava-lhe  uma 
palavra para que o pássaro começasse a saltar na vara em que pousava, a conversar, 
assobiar e arremedar os selvagens na partida para a guerra, de um modo incrível. E 
quando  a  dona  dizia  para  cantar,  ele  cantava;  e  também  dançava  quando  ela 
ordenava.  Se  porém  não  lhe  não  lhe  dávamos  nada,  ela  se  limitava  a  dizer 
asperamente  ao  papagaio:  auge,  isto  é,  “para”  e  ele se aquietava  sem  proferir 
palavra e por mais que lhe disséssemos não movia nem o pé nem a língua. Se os 
antigos romanos foram bastante sábios para fazer suntuosos funerais ao corvo que, 
em seus palácios os saldava por seus próprios nomes, tirando mesmo a vida a quem 
o matava, como nos refere Plínio, imaginasse o que não teriam feito se tivessem 
possuído um papagaio tão perfeitamente ensinado! (LÉRY, 1980, p. 151) . 

 
 
 
Nesse caso específico, podemos inferir uma aproximação metafórica entre essa 

selvagem e a figura de Adão. Como já foi mencionado anteriormente, coube ao primeiro 

homem o controle e o domínio sobre todos os seres da natureza. A influência ou controle 

que esta indígena exerceu sobre esse papagaio diante do europeu a aproxima dessa figura 

mítica que, assim como ela, exercia unicamente total controle e autoridade sobre os outros 
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seres do Paraíso. Além disso, essa harmonia entre o homem e o animal em terras brasileiras 

resgata, de maneira análoga, aquela convivência pacífica e harmônica entre os seres da 

natureza paradisíaca. 

É notável como a beleza do papagaio chamou a atenção de vários viajantes, Fernão 

Cardim afirma que elas são de todas as cores e de grande perfeição a sua beleza, chegando a 

dizer que essas aves são de número infinito no Brasil (CARDIM, 1980, p. 32). Em relação aos 

animais exóticos dessa narrativa, a exemplo do papagaio, cabe verificar o modo como se deu 

essa transliteração dos elementos do imaginário bestiário medieval para as descrições dos 

cronistas acerca da fauna exótica brasileira. Apesar de se referir à “fauna brasileira”, o 

primeiro caso em que o simbolismo dos bestiários se manifesta nas narrativas de um outro 

autor francês, o frei católico André Thévet, se dá não na descrição de um animal exótico, 

mas na de um elemento do reino vegetal. 

 Trata-se do caso das palmeiras africanas, e apesar de se tratar da descrição de um 

elemento do reino vegetal, acaba recebendo atributos característicos dos animais dos 

bestiários.  Nesse caso, algo que ocorre com essa planta é descrito de forma semelhante ao 

comportamento de uma ave que compõe o elenco de animais dos bestiários – o pássaro turtur  

no latim, ou tórtola, em português. Trata-se de uma ave considerada pela simbologia 

cristológica como exemplo de virtude e fidelidade, a qual o homem deveria seguir, pois ela 

é totalmente fiel ao parceiro tanto na vida quanto na morte. Portanto, segundo os bestiários, 

quando essa ave fica viúva ela nunca mais se acasala novamente, chorando a morte do 

companheiro o resto de sua vida. Assim, as palmeiras africanas de Thévet aparecem no texto 

de forma semelhante à tórtola 

 
 

Entre as palmeiras, existem as masculinas e as femininas. A palmeira-macho 
floresce nos ramos, enquanto  que  a  fêmea  germina  sem   flor.  Eis  um  fato 
maravilhoso e digno de consideração, relatado por Plínio, e por diversos autores: 
nas florestas de palmeiras nativas, quando se batem os machos, as fêmeas tornam- 
se estéreis e não mais frutificam; dir-se-ia que ‘enviuvaram’, assim como mulheres 
que perderam os maridos (THÉVET,  1978,  p. 43; grifo nosso). 

 
 

 
 No contexto dos bestiários, a tórtola passa o resto de sua vida em celibato, chorando 

sua viuvez. Em se tratando da palmeira, essa “tristeza” da perda do companheiro, ou seja, da 

palmeira-macho, é expressa pela esterilidade da palmeira fêmea, a qual não floresce mais. 

No caso dessa planta, além de ela possui as referidas características da ave tórtola, ocorre 

que ela recebe, também, as características de uma outra ave dos bestiários. Trata-se da 

tradicional ave fênix, ave mítica e conhecida de várias culturas em função da sua propriedade 
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de renascer de suas próprias cinzas. Essa ave sagrada para o imaginário religioso medieval 

teria a propriedade de, assim como Cristo, ressuscitar ao terceiro dia após sua morte. Dessa 

forma, a fênix simboliza o supremo renascimento de Jesus Cristo 

 
 

Além do mais, esta árvore, depois de morta, renasce por si  própria.  Deve ser por 
isto que o nome desta planta designa a ave que chamam de fênix, palavra que em 
grego significa palmeira, visto que também ela possui esta  capacidade de auto- 
renascimento (THÉVET, 1978, p. 44). 
 

 
 
 Mesmo não se tratando das singularidades da natureza brasileira, mas da 

exuberância natural da África – e não termos registros sobre as intenções da França em 

colonizar esse continente –, é válido dizer que a descrição desses elementos naturais possui 

alguma intenção voltada para a conquista de territórios. As descrições das palmeiras refletem 

certos motivos paradisíacos clássicos – como a bondade natural atribuída não só ao homem 

do Novo Mundo, mas a todos os seres vivos desse lugar paradisíaco. Assim, essa 

amorosidade entre os seres da natureza seria típica do Paraíso Terrestre. 

Esse exemplo de Thévet ocorre antes mesmo de sua chegada ao Brasil e se trata de 

um tipo bastante curioso de palmeira existente em regiões africanas. Nesse caso, além 

recorrer à tradição dos bestiários medievais, que tratam unicamente dos animais, o autor, na 

descrição dessas palmeiras, faz uso de um outro preceito bastante utilizado no período 

medieval, denominado auctoritas formula, ou seja, Thévet se refere a uma autoridade  

consagrada, a exemplo de um autor da Antiguidade clássica como Plínio, o Velho, para validar 

e dar maior crédito ao objeto de sua narrativa. 

Quanto à abundância de águas, referida anteriormente por Fernão Cardim, cabe 

mencionar aqui o mito da conquista da América relacionado à riqueza: o Dourado. São 

descritos na tradição do jardim do Éden os exuberantes e belos rios repletos de ouro. 

Assim, no Paraíso primitivo havia um grande rio que regava o jardim e dali se dividia em 

quatro braços. Um deles chama-se Fison, o qual é repleto de ouro e pedras preciosas. De tal 

característica do rio surge o mito do Dourado, cujas raízes remontam ao mito da Idade de 

Ouro de Ovídio. 

Em se tratando do Paraíso americano, o mito do Dourado ficou conhecido como 

Eldorado (do espanhol). Eldorado era um príncipe que se cobria de fino ouro em pó. Manoa, 

capital deste reino cheia de palácios, alguns construídos de pedras preciosas e com os tetos 

folheados de ouro, era guardada por mulheres brancas, altas e guerreiras, ou seja, as Amazonas. 

Havia, próximo à Manoa, uma serra de cor amarelada que despejava ao rio pedras da 
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mesma cor, ou seja, de ouro. Então, à semelhança do mito do Dourado, a paisagem 

hidrográfica e mágica do Novo Mundo transforma-se numa imensa lagoa fabulosamente rica, 

a qual despertou a cobiça de grande número de pessoas que vieram ao Novo Continente com o 

intuito de enriquecer. 

A ideia da formação dessa maravilhosa lagoa ocorre em virtude do acúmulo das águas 

cheias de detritos de metais preciosos e, ainda, em função das informações colhidas das 

palavras dos índios da terra acerca das riquezas que guardaria tal lagoa. Desse modo, as 

informações sobre a lagoa corroboraram para a mobilização de imensa leva de indivíduos 

para localizar no interior do continente o misterioso Eldorado (Dourado) do qual se falava 

tanto a tradição paradisíaca quanto os naturais da terra. Esse motivo paradisíaco, inseparável 

do mito original, teria aqui no Brasil ganhado consistência com a comparação, aventada por 

diversos autores, entre o rio São Francisco e o rio da Prata, de um lado, e de outro o rio Nilo 

que, segundo a tradição, teria como fonte de suas águas o primitivo rio do Jardim do Éden 

primitivo. 

Pode-se dizer, então, que o ouro, a prata e todo o tipo de metais preciosos são 

características próprias da exuberante natureza paradisíaca? O que se pode afirmar é que a 

noção de fantásticas riquezas materiais como ouro, prata e esmeralda está estreitamente 

ligada à noção de uma natureza e um mundo pleno de maravilhosas delícias e abundâncias. A 

associação entre os metais preciosos e o Paraíso bíblico é admitida pelo próprio livro do 

Gênesis, o qual relata a existência do Jardim do Éden. 

No texto bíblico, o ouro e outras pedras preciosas estão presentes no rio Fison, um 

dos quatro rios paradisíacos, o qual é identificado por São Jerônimo como sendo o Ganges. 

Portanto, a natureza do Paraíso americano se torna extremamente prodigiosa e ultrapassa as 

medidas do mundo natural na cosmovisão do europeu conquistador e explorador. 

Cristóvão Colombo, ao desembarcar nas Antilhas, descrevera estas terras de forma 

semelhante à descrição do Paraíso de Adão e Eva feita pelo texto bíblico. Assim que ele 

aporta, no Haiti, com sua tripulação, começa a descrever rios plenos de ouro, os quais ele 

identifica como cópias do Fison do Éden. Na pena do almirante genovês, essas terras são de 

extrema fertilidade, portadoras de altíssimas árvores com copas imensas, as quais abundam 

em variados e saborosos frutos. Ele logo prediz um traço constante das exuberantes paisagens 

edênicas: a eterna primavera “y tengo dito que jamás pierden foja” (COLOMBO, apud 

HOLANDA, 1993, p.167). 

Em Desmundo, por exemplo, a visão paradisíaca do Brasil, presente nos textos 

quinhentistas, é resgatada no plano da ficção. Logo no início do romance, ao avistar o 
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continente americano, o(a) narrador(a) descreve suas primeiras impressões sobre essa paisagem 

exótica. Nesse início, a voz narrativa tem visão paradisíaca da América, tal como ela foi 

construída nos textos do início da colonização, descrevendo que a vista da colina tangeu em seu 

coração música de boas falas (MIRANDA, p. 11). A natureza é incrivelmente bela com árvores 

altíssimas, extremamente verdes, e que “nunca perdem folhas” (MIRANDA, p. 36) e tudo isso 

causa no personagem uma extrema alegria. Nessa passagem, vemos o tópico paradisíaco da 

“eterna primavera” segundo o qual a natureza americana é idêntica àquela natureza primordial 

do Jardim edênico. 

Na esperança de chegar ao Paraíso Terrestre, Oribela está ansiosa por “tocar com os 

pés ali naquela terra onde nunca entrava o inverno” (MIRANDA, p. 13). Nessa passagem, o 

texto retoma o tópico paradisíaco do non ibi frigus non aestus, ou seja, no Brasil não há frio 

nem calor extremos, fazendo com que o clima seja sempre ameno e agradável, sem mudanças 

bruscas de temperatura, assim como fora o primitivo Paraíso de Adão e Eva. O discurso da 

abundância de alimentos, atributo do primitivo Jardim do Éden e do Paraíso Terrestre, está 

presente em Desmundo no momento em que Oribela se questiona se irá passar fome ou não 

nesse novo país, ocasião em que afirma que “não aqui no Brasil, terra de tudo” (MIRANDA, 

1996, p. 47). 

Dos elementos citados por Colombo sobre as Antilhas, sabemos que muitos outros 

viajantes europeus, de várias nacionalidades, viriam aplicá-los à descrição da natureza 

brasileira, principalmente a questão das folhas sempre verdes. Assim, percebe-se que os 

elementos são sempre os mesmos, ou seja, são aqueles que durante toda a Idade Média 

tinham sido representados como característicos da paisagem edênica, ou então denunciavam 

algum sítio em tudo similar ao Paraíso. Portanto, a primavera sem fim ou a temperatura 

sempre amena e constante, independente de qual estação do ano esteja vigorando, bosques 

adornados de frondosos arvoredos, frescos ares agradabilíssimos formam a natureza mítica 

do Paraíso americano. 

 

 

2.2. A longevidade do Adão do Novo Mundo 

 

 

Sabemos, pela descrição do texto bíblico, que Adão e Eva seriam detentores da 

imortalidade se tivessem permanecido no Paraíso, pois o fruto da Árvore da Vida lhes 

garantia essa dádiva prometida e concedida pelo Criador. Mas o casal, ao comer da fruta da 
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Árvore do Bem e do Mal, vedada por Deus quando da criação do Jardim do Éden, perdeu 

essa dádiva da vida eterna. Essa desobediência desastrosa de Adão e Eva fez com que toda a 

humanidade pagasse o preço por tal erro, perdendo a vida eterna prometida pelo Criador. Essa 

longevidade, na tradição do mito do Paraíso, tornou-se lugar comum de qualquer 

representação do Jardim do Éden, seja na cultura clássica da Idade de Ouro seja na cristã do 

Paraíso de Adão e Eva. 

Há especulações cronológicas das mais variadas e refinadas a respeito do tempo de 

duração do Paraíso edênico. Pesquisadores e intérpretes das Sagradas Escrituras chegaram a 

calcular o emprego do tempo entre a criação de Adão e a posterior criação de Eva, e, ainda, 

o tempo que teria durado a permanência do casal no jardim até a expulsão de ambos. Alguns 

especuladores tentaram, ainda, calcular precisamente o momento em que Deus teria expulsado 

o casal do Paraíso e, também, calcularam a idade que Adão teria no momento em que Deus 

encerrou o Jardim. 

Jean Delumeau, um importante historiador das religiões e, sobretudo, do mito 

edênico, mostra, em um quadro resumido, o tempo de existência do sítio edênico, abaixo 

transcrito, para se ter uma noção da preocupação e especulação do homem medieval, e dos 

estudiosos, sobre as vicissitudes do Criador quando da criação do mundo 

 
 

Cronologia da  estada  de  Adão  e  Eva  no  Paraíso  terrestre  segundo  Agostino 
Inveges: 
Sexta-feira, 25 de Março, sexto dia da Criação: 
- À alvorada, criação de Adão no país do Éden. 
- Pelas 9 h, introdução no Paraíso Terrestre. 
- Das 9 h às 11 h, passeio de Adão no interior da floresta paradisíaca. 
Recebe do Todo Poderoso duas ordens: <<cuidar do jardim e guardá-lo>>. 
- Pelas 11 h, Adão chega ao meio do jardim e recebe dois outros mandamentos: << 
Comer de todos os frutos.>> <<Mas não tocar nos da árvore da ciência do bem e do 
mal.>> 
- Das 12 h às 15 h, aproximadamente,  os animais são levados a Adão, que  os 
nomeia. 
- Das 15 h às 16 h, sono de Adão e criação e Eva. 
- Das 16 h, núpcias de Adão e Eva, seguidas de uma semana de felicidade. 
Sexta-feira, 1 de Abril: 
- Pelas 10 h, Satã começa a tentação de Eva. 
- Pelas 11 h, <<vence-a miseravelmente>>. 
 
- Pelas 12 h, Adão peca por sua vez. 
- Pelas 15 h, citação dos dois culpados em juízo. Condenação. 
- Pelas 16 h, expulsão do Paraíso terrestre. O jardim é fechado e um anjo 
encarregado de sua guarda. (INVEGES apud DELUMEAU, 1998, p. 223) 

 
 
 
Segundo essa cronologia da existência e duração do Paraíso proposta por Inveges, a 

permanência de Adão e Eva no Éden não teria excedido uma semana – de sexta-feira, 25 
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de março a sexta-feira, 1º de abril, entre a criação do jardim e a sentença divina da expulsão 

de ambos, entremeado de uma semana correspondente às núpcias do casal. Contudo, o que 

interessa acerca dessas especulações cronológicas da narrativa mítica, nesse ponto do nosso 

estudo, é a suposta longevidade da vida que Adão e Eva teriam possuído se não fosse o 

desfecho catastrófico. 

Para a visão paradisíaca sobre o Novo Mundo, a suposta longevidade dos naturais 

da terra os torna símiles do primeiro casal criado por Deus por sua inocência, pela nudez e 

pelas narrativas que indicavam índios com idade de até centro e cinquenta anos. Isso reforça a 

ideia, até certo ponto unânime entre os europeus, de que as terras recém descobertas seriam se 

não o Paraíso Terrestre ao menos uma cópia em tudo idêntica deste.  

Assim, a longevidade do índio americano seria mais um dos motivos edênicos 

que se tornou lugar comum nas representações edênicas do Novo Mundo. Tal fato nos faz 

pensar que esse motivo da longevidade ou suposta imortalidade dos naturais americanos do 

Novo Mundo, atributo dos patriarcas bíblicos, seria consequência natural do estado de 

inocência em que foram colocados Adão e Eva no Jardim edênico. Naquele lugar não se 

conhecia doenças nem a penosa velhice dos homens, nem o medo da morte que acomete todo 

ser vivente. 

Retornando ao texto de Fernão Cardim, logo no início de seus Tratados da terra e 

gente do Brasil, o autor fala sobre o clima do Brasil. Segundo ele, seriam os bons, temperados 

e salutíferos ares da terra que faziam com que os homens pudessem ter longos anos de vida 

saudável 

 
 
O clima do Brasil geralmente he temperado de bons, delicados e salutíferos ares, 
donde os homens vivem muito até noventa, cento e mais annos, e a terra há cheia 
de velhos; geralmente não tem frios, nem calmas, ainda que o Rio de Janeiro até 
São Vicente há frios, e calmas, mas não muito grandes; os céos são muito puros e 
claros, principalmente de noite; a lua hee mui prejudicial à saúde, e corrompe muito 
as cousas; as manhãs são salutíferas, têm pouco de crepúsculos, assi  matutinos, 
como vespertinos, porque , em sendo manhã, logo sae o sol, e em se pondo logo 
anoitece. O inverno começa em Março, e acaba em Agosto, o Verão começa em 
Setembro e acaba em Fevereiro; as noites e dias são quase todo o anno iguaes 
(CARDIM, 1980, p. 25, grifos nossos). 

 
 
 
Assim, os habitantes naturais do Novo Mundo poderim viver longamente por 

haver, no Novo continente, um clima temperado, sem frios rigorosos e sem as rigorosas 

manifestações da natureza que costumavam pôr fim à vida humana na Europa. Jean de Léry, 

outro cronista, escopo deste estudo, também se detém com curiosidade sobre a longevidade dos 
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índios do Brasil 

 
 

Apesar de chegarem muitos a 120 anos, (sabem contar a idade pela lunação) pouco 
são os que na velhice têm cabelos brancos ou grisalhos, o que demonstra não só o 
bom clima da terra, sem geadas nem frios excessivos  que  perturbem o verdejar 
permanente dos campos e da vegetação, mas ainda que pouco se preocupam com as 
coisas deste mundo. E de fato nem bebem eles nessas fontes lodosas e pestilenciais 
que nos corroem os ossos, dessoram a medula, debilitam o corpo e consomem o 
espírito, essas fontes em suma que, nas cidades, nos envenenam e matam e que são 
a desconfiança e a avereza, os  processos e intrigas, a inveja e a ambição. Nada 
disso tudo  os  inquieta  e  menos  ainda  os  apaixona  e  domina,  como  adiante 
mostrarei. E parece que haurem todos eles na fonte da Juventude (LÉRY, 1980, p. 
112). 

 
 
 
Ao que o texto indica, o próprio Jean de Léry teria inspirado o filósofo Michel de 

Montaigne que, no capítulo XXXI dos seus Ensaios, capítulo dedicado aos “Canibais” do 

Novo Mundo, relaciona de forma bastante clara a bondade do clima, a longevidade, a 

bondade natural dos índios brasileiros. Cabe, ainda, enfatizar aqui algumas passagens do texto 

de Montaigne acerca do tema da longevidade dos Canibais 

 
 

Esses povos não me parecem [...] ter perdido sua ingenuidade primitiva [...]. É um 
país diria eu a Platão, onde não há comércio de qualquer natureza, nem literatura, 
nem matemáticas; onde não se conhecem sequer de nome um magistrado; onde não 
existe  hierarquia  política,  nem  domesticidade,  nem  ricos  e  pobres.  Contratos, 
sucessão,  partilhas  aí  são  desconhecidos;  em  matéria  de trabalho  só sabem  da 
ociosidade; o respeito aos parentes é o mesmo que dedicam a todos; o vestuário, a 
agricultura, o trabalho dos metais aí se ignoram; não usam  vinho nem trigo; as 
próprias palavras que exprimem a mentira, a traição, a dissimulação, a avareza, a 
inveja, a calúnia, o perdão, só excepcionalmente se ouvem [...]. 
A  região  em  que esses  povos  habitam é de resto  muito agradável. O  clima  é 
temperado a ponto de, segundo minhas testemunhas, raramente se encontrar um 
enfermo.   Afirmaram   mesmo   nunca   terem   visto   algum   epilético,   remeloso, 
desdentado ou curvado pela idade (MONTAIGNE, 1980, p. 102, grifos nossos). 

 
 
 
Montaigne parece admirar a “ pureza” ou “inocência” dos ameríndios, pois diz no 

ensaio “lamento por vezes não as ter o nosso mundo conhecido antes, quando havia 

homens capazes de apreciá-las” (MONTAIGNE, 1980, p. 102). Assim, para o  filósofo, a 

descoberta da América teria chegado muito tarde na história do homem, pois a civilização 

europeia contemporânea de Montaine seria demasiadamente torpe, e corrompida o suficiente, 

para aproveitar tamanhas virtudes humanas. O tom desse ensaísta, ao tratar dos Canibais, é 

um tanto melancólico na medida em que vislumbra com descontentamento a destruição 

promovida pelos europeus desse último sítio paradisíaco sobre a terra. 

Como nos referimos anteriormente, a longevidade dos naturais do Novo Mundo é, 
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segundo o imaginário colonial, decorrente do clima temperado, sem frios rigorosos e sem as 

rigorosas manifestações da natureza. Vale dizer, ainda, como bem aponta o cronista 

Ambrósio Fernandes Brandão em seus Diálogos das grandezas do Brasil, que “a boa saúde 

dos índios não é sinônimo de ausências de doença, mas que tais doenças são facilmente 

curadas recorrendo a certas raízes, plantas e águas existentes no país” (BRANDÃO, 1956, p 

119). 

Além disso, não seriam os índios contaminados pela peste ou quaisquer doenças 

oriundas do ar corrupto da Europa. Ao contrário, eles se beneficiavam das benesses advindas 

dos ventos do sul. É ainda em Brandão que encontramos os argumentos que vão de encontro 

aos filósofos da Antiguidade clássica, dentre eles o próprio Aristóteles, que afirmavam ser 

impossível viver entre os trópicos. Brandão indica os motivos pelos quais eles estariam 

equivocados 

 
 

[...] lhes faltava a experiência desta zona, ignoraram os ventos frescos que nela de 
ordinário cursam [...] de maneira que causam um temperamento tão singular, para a 
humana natureza, que tenho por sem dúvida, ser esta zona mais sadia e temperada 
que as mais; porque o calor, que nela causa o sol de dia, é  temperado  com a 
umidade da noite [...]. E é tanto isto assim, que não faltam autores que querem 
afirmar estar nesta parte situado o Paraíso Terrestre (BRANDÂO, 1956, p. 97-8). 

 
 
 
Segundo Aristóteles, a vida seria impossível nos trópicos devido ao intenso calor 

que assola a região, não deixando viva qualquer criatura vivente. Mas, segundo o cronista, 

faltou-lhe a experiência empírica para fazer tal afirmativa, pois os ventos frescos que cursam a 

região abrandam os raios solares, proporcionando um clima temperado e benéfico para a 

natureza humana, ou seja, proporcionando uma vida sadia e perene para os índios e, também, 

para a vida animal. Assim, o motivo da longevidade do índio americano seria possível devido 

à bondade dos ares e ao clima temperado da região, fato que faz Brandão localizar o Paraíso 

Terrestre no Brasil, como se pode perceber no trecho acima. 

Não somente Ambrósio Fernandes Brandão, Fernão Cardim e Jean de Léry, mas 

também André Thévet, Pero de Magalhães Gândavo e Gabriel Soares de Sousa abordam com 

singular espanto o motivo edênico da longevidade dos habitantes naturais da terra. Alguns 

desses índios americanos relatavam ter a idade de cento e dez ou cento e vinte anos, 

segundo seus próprios cálculos baseados nas fases lunares. Portanto, a morte somente lhes 

sobrevinha pelas guerras ou com a decrepitude natural decorrente da degeneração do corpo 

humano. Assim, nos escritos desses europeus viajantes criou-se um lugar mítico e maravilhoso 

de se viver, sítio este que, em todas as suas manifestações divinas, parecia contrariar as leis da 
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racionalidade e da lógica. 

Do século XVI damos um salto para o XX, e nos voltamos para o romance Desmundo 

em que, também, o motivo edênico da longevidade do homem está presente na seguinte 

passagem: “e naqueles países se vive mais de trezentos anos e sendo muito felizes. Sem dores, 

nem merencórias, nem angústias de tristeza, nem fome” (MIRANDA, 1996, p. 39, grifos 

nossos). O fato de, neste espaço mitificado, não haver “dor nem merencórias”, revela que seus 

habitantes possuem vida longa, sem enfermidades, tal como Adão e Eva viveram no Paraíso 

primitivo, antes de cometerem o pecado fatal.  

Ana Miranda percebeu, também, essa extraordinária idade nos índios, pois a 

protagonista Oribela chegara ao país que, segundo ouvira dizer, “se vive mais de trezentos anos 

e sendo muito felizes” (MIRANDA, 1996, p. 39). Para a visão paradisíaca sobre o Novo 

Mundo, a suposta longevidade dos naturais da terra os torna símiles do primeiro casal criado 

por Deus e isso reforça a ideia, até certo ponto unânime entre os europeus dos quinhentos, de 

que as terras recém descobertas seriam se não o Paraíso Terrestre ao menos uma cópia em 

tudo idêntica a  ele.  

Ainda em relação aos motivos paradisíacos, no início da narrativa, Oribela, na 

esperança de chegar ao Paraíso Terrestre, notamos, no seu estado anímico, que o personagem 

está ansioso por: “tocar com os pés ali naquela terra onde nunca entrava o inverno” 

(MIRANDA, 1996, p. 13). Nessa passagem, o texto retoma o tópico paradisíaco do non ibi 

frigus non aestus, ou seja, no Brasil não há frio nem calor extremos, fazendo com que o clima 

seja sempre ameno e agradável, sem mudanças bruscas de temperatura, assim como fora o 

primitivo Paraíso de Adão e Eva.  

 

 

2.3. Um Mundo Novo 

  

 

A tendência comum entre os viajantes europeus, como tem sido exposto até o 

presente momento, é representar o Novo Mundo por meio de uma visão paradisíaca da 

natureza e do homem. A principal referência entre esses viajantes, seja pelo pioneirismo ou 

pelo conteúdo demasiadamente fantasioso de sua escrita, é Cristóvão Colombo. Sucedâneos de 

Colombo no tocante ao Brasil, diversos viajantes de várias partes da Europa registraram suas 

experiências em terras brasileiras em termos paradisíacos, por meio de fixos modelos 

literários ou então por modelos da cultura clássica, tal como a noção da Idade de Ouro 
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ovidiana. 

A noção de Idade de Ouro surge primeiramente no texto de Hesíodo, Os trabalhos e 

os dias, posteriormente nas Metamorfoses do poeta Ovídio. O primeiro autor descreve uma 

Idade de Ouro da humanidade sob o domínio do deus Cronos, posteriormente derrotado por 

seu filho Zeus. Assim, os homens viviam como deuses longe das misérias e da velhice, 

numa terra abundante e generosa.  

Além de Ovídio, outro poeta romano, Virgílio, em suas Bucólicas, mais precisamente 

na Bucólica IV, resgata essa noção da idade feliz da humanidade, que voltaria com o 

nascimento de um menino divino que governaria o mundo – há quem interprete isto como 

prenúncio do nascimento de Jesus Cristo. Contudo, é com Ovídio que o quadro da Idade de 

Ouro é pintado mais amplamente e com cores mais vivas. Segundo os termos do texto célebre 

das Metamorfoses de Ovídio, a história humana teria passado por quatro idades distintas 

cada uma menos “civilizada” do que a outra e também menos feliz e engenhosa do que a 

anterior (KRAUSS, 2006, p. 21-27). 

Como o próprio nome “metamorfose” sugere, o mundo teria se transformado 

paulatinamente, no decorrer dos tempos, até chegar à Idade do Ferro. Houve, assim, uma 

decadência gradual: da Idade de Ouro sucedeu a da Prata, a do Bronze e a do Ferro, 

exatamente nessa ordem. A primeira da humanidade foi a mais feliz, na qual o homem 

viveu em estado de inocência, ou seja, sem noção de propriedade privada, sem leis e sem 

males e, ainda, vivia dos frutos e de outros alimentos que a terra dava de si espontaneamente. 

Esta noção das Idades do mundo se entrosou sem dificuldades na doutrina cristã da Queda, 

tornando a Idade de Ouro algo semelhante em quase tudo ao Jardim do Éden bíblico. 

Essas reminiscências clássicas trazem consigo o chamado aureas aetas dos antigos, 

ou seja, a exaltação do estado natural que na Idade Média, por sua vez, corresponde ao 

status innocentiae presente na Suma Teológica, de São Tomás de Aquino e que, 

posteriormente, frutificará no mito do bom selvagem de Rousseau. Essa questão da bondade 

natural do homem alia-se aos motivos paradisíacos tratados por nós até o momento deste 

estudo – a longevidade do homem, a eterna primavera, o clima temperado por bons ares e a 

natureza prodigiosa do Novo Mundo –, formando, num painel maior de um Novo Mundo 

mítico, ou seja, aquilo que ficou conhecido, na cultura brasileira que se chama de “Visão do 

Paraíso”, termo inaugurado por Sérgio Buarque de Holanda. 

Na ordem dessas ideias, os horrores que atingiam a Europa do início da Idade 

Moderna não aconteceriam na América, lugar paradisíaco, onde os homens viviam felizes, 

como se ainda estivessem na Idade de Ouro. É dessa forma que para a sensibilidade do homem 
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medieval, cada sinal da natureza era portador de espantos e, também, de promessas. Cometas, 

chuvas de lama, estrelas cadentes, abalos de terra, marés gigantescas produziam um medo 

coletivo. 

Nos comentários de Jacques Le Goff, as guerras, epidemias e fomes pareciam bem 

próximas dos homens da Alta Idade Média como sinais do fim dos tempos: as mortandades 

das invasões bárbaras, a Grande Peste do século VI, as terríveis fomes que de tempos a 

tempos se sucediam alimentavam a angustiada espera (LE GOFF, 1995, p. 234). Assim, o 

tempo medieval é um tempo de receio e de espera, expectativa do Juízo Final pregada pela 

doutrina milenarista, para a qual o fim dos tempos constitui a mola mestra para as viagens 

de conquista e colonização do Novo Mundo. 

O cristianismo classificou o milenarismo como doutrina herética devido à 

concessão de excessos e de práticas carnais admitidas. Trata-se de uma doutrina do 

progresso, o fim de um mundo degenerado é uma condição necessária para a felicidade. Seus 

idealizadores aguardam e proclamam o fim do mundo e o restabelecimento do Paraíso na 

terra, após um longo período de sofrimento e miséria. A doutrina tem um caráter messiânico: 

acredita-se que um Salvador, o qual já se manifestou na história, retorne e, com ele, o Paraíso. 

Os mil anos de felicidade na terra iniciam-se com o retorno do Anticristo, o qual é 

derrotado, por fim, por Jesus Cristo regressado ao mundo. Após um período de catástrofes 

consecutivas, Cristo estabelece o Paraíso. Assim, o milenarismo é extremamente otimista com 

relação aos sofrimentos do presente, pois, com o seu conteúdo escatológico, o fim do mundo 

está próximo e prontamente estabelecerá o Paraíso. 

Essa doutrina está presente em diversas religiões e culturas que acreditam numa 

existência anterior, mais feliz do que a vida presente. O islamismo, assim como o 

cristianismo, teve contato com manifestações milenaristas, à espera de uma espécie de 

messias que restauraria a idade feliz da humanidade. Segundo Jean Delumeau, na religião 

islâmica, “a encarnação mais recente desse messias foi Mahdi Mohammed Armed que, no 

Sudão anglo-egípcio, venceu várias vezes os ingleses em 1881-5” (DELUMEAU, 1997, p. 17). 

A volta do messias significa o fim desse mundo injusto, abominável, demoníaco, em 

decomposição. 

Essa exaltação da vida primitiva, atributo do Jardim do Éden, serve de contrapartida 

para um pessimismo em relação à civilização européia da Baixa Idade Média. Surge, assim, 

uma valorização e glorificação do Novo Mundo ainda virgem e alheio à decadência do 

Velho Continente. Trata-se de um lugar que não foi atingido pelas máculas do pecado de 

Adão e Eva. A noção de que o mundo presente está deteriorado é anunciada já no livro do 
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Gênesis, pois a maldição divina é lançada ao homem, à mulher e, também, sobre a 

própria terra, que, desse momento em diante, não produziria mais os saborosos frutos, mas 

sim plantas espinhosas. 

O ponto capital para pensar essa questão do desânimo e pessimismo com o tempo 

presente em oposição à exaltação de um tempo mítico e feliz seria a teoria da velhice, 

ou senectude, do mundo. Essa teoria está contida nas Metamorfoses de Ovídio, a qual 

concebe uma degradação temporal do mundo. Assim, de acordo com a teoria da velhice 

do mundo, ele está velho e degradado pela história. 

Neste momento, não há como deixar de mencionar, ao tratar da decadência e 

degeneração do tempo presente, a noção de “tempo sagrado” e “tempo profano” explicitada 

por Mircea Eliade na sua obra Lo sagrado y lo profano. De acordo com o mitólogo, tudo 

aquilo que é sagrado se opõe ao que é profano, eles são completamente diferentes. A noção 

de tempo sagrado remete aos primórdios do Cosmos, o tempo mítico por excelência. Em 

oposição a ele tem-se o tempo profano, ou seja, a história cronologicamente concebida. O 

autor usa o termo “hierofania” para denominar o momento da manifestação do sagrado no 

presente profano. Segundo o autor, as diversas religiões são constituídas por um acúmulo 

de hierofanias (ELIADE, 1967, p. 19). 

Um bom exemplo dessa erupção do tempo sagrado na realidade temporal profana, 

na religião cristã, é o mito do dilúvio. Em outra obra, Mito e realidade (1972, p.41), 

Eliade trata dos “mitos de renovação”. O autor comenta que o dilúvio repete a “criação” 

do mito cosmogônico, pois o Cosmo se renova após a destruição arquitetada por Deus. O 

dilúvio é uma hierofania: ele resgata o tempo sagrado para eliminar algum mal no presente 

profano, renovando um mundo decadente. 

A catástrofe do dilúvio trata-se, então, da destruição de um mundo decadente com a 

finalidade de poder recriá-lo. É a única maneira de restaurar e restabelecer a perfeição 

existente nos primórdios. Ainda segundo Eliade, essa recuperação do tempo sagrado é 

possível, para o homem moderno, por meio do rito, pois o tempo mítico é cíclico, 

reversível e recuperável. Dessa forma, nos rituais, principalmente religiosos, pretende-se o 

restabelecimento do evento sagrado, assim, esses rituais de invocação são resquícios do 

mito, atemporal e sagrado, no presente. 

A essa concepção de um mundo decadente no presente alia-se, também, o mito da 

Caverna, de Platão, segundo o qual o mundo ideal, ou das ideias, existente em algum 

lugar, refletiria este mundo conhecido degenerado e imperfeito. Além disso os prenúncios, 

tais como os de um fim próximo, pregados pela doutrina milenarista, corroboraram para 
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solidificar e favorecer a ideia de velhice do mundo. Assim, seja na versão ovidiana, cristã 

ou platônica, a ideia central é a de um mundo que se deteriora cada vez mais e em todas as 

partes, como se houvesse uma catástrofe cósmica o atingindo tragicamente. 

Nesse ínterim, caberia um questionamento: a teoria da velhice do mundo – segundo 

a qual o mundo presente está se deteriorando cada dia mais, caminhando para um fim 

próximo – traz consigo uma esperança ou uma descrença para o homem medieval? Pode-se 

dizer que ela permitiu ao homem sonhar e esperar uma salvação no próprio momento 

presente, sem que fosse necessário esperar a salvação do além túmulo. 

Essa esperança significou a substituição de uma salvação ultramundana por uma 

salvação ainda em vida: não o mundo conhecido e deteriorado pela catástrofe cósmica 

advinda do Pecado Original de Adão e Eva, e por isso mesmo gasto e estéril, mas talvez a 

possibilidade de encontrar uma vida feliz numa terra desconhecida e poupada desse pecado 

ancestral, ou seja, esse lugar poderia ser o próprio Paraíso Terrestre, reencontrado pelos 

europeus no Continente denominado América. 

Dessa forma, o “descobrimento” ou encontro de um Novo Continente desconhecido 

foi como o encontro de uma tela de pintura em branco, a qual estava disposta a receber 

qualquer significado e assumir qualquer forma que o europeu quisesse imprimir nela. 

Predomina no Novo Mundo aquelas imagens idílicas da Idade de Ouro, de um tempo 

onde havia concórdia perfeita entre os homens e os elementos da natureza, flora e fauna. A 

ira e a violência ainda não haviam contaminado a humanidade e, ainda, não existia o ferro 

para desestruturar esta harmonia. 

Viveriam eternamente esses naturais do Novo Mundo? Certamente que não. Quando 

é chegado o tempo das enfermidades, os homens conhecem uma juventude nova e 

revigorante, pois há alimentos que facilmente curam doenças, como é o caso da carne de 

porco referida por Ambrósio Fernandes Brandão nos seus Diálogos das grandezas do 

Brasil: “há muitos porcos, excelentes, dos da casta do nosso Portugal, cuja carne, por se ter 

por muito sadia, se manda dar a doentes” (BRANDÃO, 1956, p. 238). Havia, também, uma 

imensidão de benesses dadas pelos elementos da natureza, pois aqui tudo era abundante, de 

ervas “encantadas”, que serviam de antídoto contra, por exemplo, veneno de cobra e, ainda, 

no combate a várias doenças. Assim, esperava-se que o homem pudesse viver longos anos de 

forma plena e saudável. Nos romances de Ana Miranda, estas enfermidades, que trazem a 

desolação ante ao desejo de Paraíso, torna-se, ainda, enfermidade social. O deslocamento de 

mulheres gera uma terceira forma de exploração do corpo: índios, negros e “fêmeas”.  

De acordo com essa ideia de velhice ou senilidade do mundo, para utilizar um termo 
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mais erudito, além das diversas catástrofes e fenômenos desastrosos da natureza que 

causavam temor ao homem medieval, há também outros motivos naturais que seriam 

demonstrações dessa deterioração. Entre eles está a questão da infertilidade do solo no 

período da Alta Idade Média, tempo em que o solo já não produzia alimentos em quantidade 

suficiente para todos, gerando fome generalizada e dizimando grande número de populações 

na Europa. 

A considerável quantidade de doenças que começaram a atingir o Velho Mundo 

como, por exemplo, a Grande Peste do século VI, reforça a ideia de que o homem estivesse 

cada vez mais propenso e indefeso contra as enfermidades, e, ainda, a inconstância das 

estações do ano corroborava para a crença de que o mundo já não era mais o mesmo. O 

cenário encontrado pelo europeu no Novo Mundo, ou Mundo Novo é em tudo contrário a 

essa conjuntura na qual se encontrava a Europa de então. Na América, tudo parecia refletir 

uma natureza ainda virgem e protegida dos germens da civilização deteriorada do Velho 

Continente. 

Dessa forma, de acordo com as descrições dos primeiros viajantes, seria de 

acreditar que aquela terra e aquela gente de além-mar pareciam estar vivendo, até o 

momento, nas condições oferecidas pela Idade de Ouro, ou no Paraíso Terrestre do 

cristianismo. Contudo, a existência de um lugar imaculado do Pecado Original e que não 

tivesse sido atingido pelo dilúvio parecia contrariar certos dogmas caros para a tradição 

cristã. Como se poderia admitir que lugares desconhecidos como o Novo Mundo, ignorado 

da civilização, pudesse se manter ileso ao castigo divino? Isso não seria possível, tal 

raciocínio poderia parecer heresia.  

O que podemos supor, sem maiores questionamentos teológicos, é que os efeitos 

desse castigo tivessem sido distribuídos irregularmente sobre a superfície da terra. É como se 

o Velho Mundo, tivesse sido abandonado por Deus e sobre ele o castigo tivesse recaído 

com maior intensidade. Assim, poderia ser que, em algum lugar ignorado de todos, existisse 

uma terra abençoada por Deus e de certa forma isenta do castigo que atingiu o primeiro casal 

e a Terra. 

Seria possível, segundo essa ideia de que o pecado de Adão e Eva não teria atingido 

de forma desastrosa o “Novo” Mundo, que nesta mesma terra pudesse existir certos tipos 

de seres vivos próprios da fauna exótica e mítica existente no antigo Paraíso do primeiro 

casal. Essa hipótese se justifica, pois, como temos discutido até agora, a América foi 

vislumbrada pelos viajantes europeus, durante o período de conquista e colonização, como 

uma espécie de Paraíso Terrestre. Assim, seria plausível no Novo Continente a existência de 
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animais míticos como o unicórnio, a ave fênix, e, ainda, seres de inaudita existência. 

 

 

2.4. Desconhecimento do Mal 

 

 

Esse painel do Paraíso Terrestre que procuramos reproduzir neste estudo se propõe a 

refletir a tendência dos cronistas europeus ao representarem de tal maneira a paisagem 

americana. Nessa visão é  necessário reiterarmos tópicos como a eterna primavera, os bons 

ares, os bons céus, boas águas de que desfrutam os naturais, assim como a ausência de 

enfermidades comuns aos europeus, fatores estes que promovem a suposta longevidade do 

índio americano. Portanto, permeava no imaginário dos europeus da época que tal 

salubridade do Novo Mundo estivesse relacionada com a ausência dos ares corrompidos e 

putrefados comuns no Velho Mundo. 

De acordo com as narrativas de viajantes acerca das terras americanas, os bons céus 

e as constelações benignas promoveriam bons fluidos cósmicos sobre a natureza. Seria a 

benignidade dos astros que incidiam no Novo Continente que de uma forma ou de outra 

promoveriam o Bem, e, ao mesmo tempo, afugentariam o Mal, tanto nos elementos da 

natureza quando no bem-estar do próprio homem. 

Haveria, portanto, uma espécie de encantamento divino, uma virtude misteriosa, ou 

mesmo sobrenatural, nos ares e nos astros capaz de eliminar toda podridão ou ação do Mal 

neste lugar agradável. Na ordem dessas ideias, é com semelhantes palavras que o incansável 

defensor das grandezas do Brasil, Ambrósio Fernandes Brandão, se refere ao agradável clima 

brasileiro: “e o que mais espanta é ver que toda esta grande costa, assim no sertão como nas 

fraldas do mar, tem excelentíssimo céu e goza de muito bons ares, sendo muito sadia e 

disposta para a conservação da natureza humana” (BRANDÃO, 1956, p. 76). 

Os bons ares da Colônia, que tanto impressionaram os viajantes dos séculos XVI e 

XVII, também impressionam o personagem Oribela, de Desmundo. O clima ameno do Novo 

Mundo, de que ouvira falar desde a infância em Portugal, é aguardado ansiosamente por ela 

ainda antes da sua embarcação atracar em terras brasileiras. Assim, apenas por pensar em 

encontrar tal lugar deleitoso ela está ansiosa por: tocar com os pés ali naquela terra onde nunca 

entrava o inverno, arribar, arribar a salvamento, sem se perder a gente nem a carga, todos 

chegando o chegar, deleitando, gostoso (MIRANDA, 1996, p. 12, grifos nossos). 

Segundo essa postura do colonizador, não somente os homens, mas também os 
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vegetais e até mesmo a fauna seriam beneficiados pelo céu e pelos bons ares, a ponto de 

adquirirem virtudes humanas – certos animais demonstram virtudes como amor fraternal e 

filial. Assim, alguns animais eram utilizados pelos índios, e colonizadores, até mesmo como 

remédio curativo para diversas doenças do corpo ou da alma. Portanto, para a visão de vários 

cronistas do período, inclusive Brandão, o clima e os seres do continente americano teriam 

virtudes desconhecidas da Europa, Ásia e África. 

Essas virtudes atribuídas a elementos da natureza se unem aos demais motivos 

paradisíacos, tais como, a longevidade e a vegetação verdejante. Nos séculos XVI e XVII 

havia a crença de que nenhuma peste ou epidemia pudesse atingir o Novo Mundo, lugar 

onde as pessoas nunca adoeciam ou, se adquirissem alguma enfermidade, logo se curariam, 

respirando os bons ares ou utilizando alguma planta milagrosa ou, também, ingerindo a carne 

de algum animal com efeitos misteriosos e até mesmo milagrosos. Portanto, as doenças que 

eram funestas ao homem europeu seriam, nas novas terras, de fácil tratamento para o natural 

da terra, pois tais enfermidades seriam facilmente curáveis com recursos naturais e mágicos. 

O Novo Mundo seria uma terra de qualidades extraordinárias, lugar desconhecido 

onde nunca, pelo menos que fosse do conhecimento de todos, houve morte de alguém por 

motivo de doença. Essa paisagem extremamente verde, de bons céus e de bons ares não seria 

capaz de livrar o homem da morte, a qual infalivelmente chegaria um dia para todos, contudo, 

essa natureza seria capaz de produzir elementos para curar doenças cruéis que fariam esse 

homem padecer e ter uma morte prematura. Assim, se não é possível evitar a morte e ter vida 

eterna, ao menos seria possível prolongá-la recorrendo a uma natureza prodigiosa. 

Os viajantes do século XVI e XVII descrevem os diversos tipos de pestes e doenças 

que assolavam os tripulantes das embarcações europeias, das quais a mais conhecida talvez 

seja o escorbuto. Esses documentos históricos, cheios de conteúdos próprios do imaginário 

medieval, relatam, também, que logo ao dobrar o Cabo da Boa Esperança – e nesse caso o 

nome do lugar é significativo do desejo do viajante – tais doenças começavam a desaparecer 

misteriosamente, ainda, os doentes começavam a convalescer prontamente, segundo as 

descrições desses autores. 

O escorbuto foi uma das doenças que mais aterrorizou os viajantes europeus durante 

as grandes navegações marítimas, vitimando inúmeros tripulantes. No enfermo, vítima dessa 

doença, as gengivas inchavam e tinham que ser cortadas para ele poder fechar a boca e, ainda, 

surgia um cheiro insuportável de carne em decomposição, seus joelhos e as demais 

articulações inflamavam. Acreditava-se que tal doença surgia dos ares poluídos e corrompidos 

que se formavam em alto-mar, assim, a aproximação do Novo Mundo, cujo ar seria bastante 
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salutífero, fariam com que as pessoas recobrassem a saúde. Em Desmundo, Oribela relata que 

uma das órfãs fora vítima dessa enfermidade. 

Além das curas milagrosas atribuídas aos bons ares do Novo Continente, tinha-se, 

como ficou dito, a crença no poder milagroso de cura de determinados vegetais típicos da 

natureza prodigiosa dos trópicos. A laranja e o limão, por exemplo, eram tidas como frutas 

milagrosas e conteriam virtudes encobertas por Deus, as quais combatiam o mal do 

escorbuto. Portanto, a sabedoria divina teria, por vezes, a intenção de castigar o homem com 

situações epidêmicas, porém, possuía a cura para socorrê-lo desse mesmo Mal.  

A base real e racional para o poder de cura da laranja e do limão é clara: são frutas 

cítricas, consequentemente são agentes antiescorbúticos por excelência devido à presença de 

vitamina C. Contudo, esses viajantes europeus, presos como estavam a certos preceitos do 

imaginário medieval, preferiam, obviamente, a explicação pela fantasia e pelo poder mágico 

de alguns elementos naturais, virtuosos pelo poder divino, mesmo porque não havia 

conhecimento científico que descrevesse as vitaminas das frutas. 

De acordo com essas ideias e com as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, o 

Brasil tornou-se uma espécie de “hospital” para os viajantes europeus, lugar onde tudo 

parecia corroborar para a manutenção da vida (HOLANDA, 1993, p. 278). Tais curas 

prodigiosas advinham, além das ervas, frutas e carnes, de excelentes águas encontradiças 

em certas regiões. Brandão se refere às virtuosas águas que preveniam as doenças: “tenho 

ouvido que na capitania da Paraíba, além de as águas serem excelentes, se acham algumas de 

tanta virtude que os que têm costume de bebê-las, não padecem o mal da dor de pedra, nem de 

cólica” (BRANDÃO, 1956, p. 238). 

As águas, a vegetação e os animais, também, são elementos abundantes e fazem bem à 

saúde do homem. Além da “bondade” percebida pelos europeus nesses animais, é curioso 

perceber que outros se destacam por suas propriedades e “virtudes” medicinais. Durante a 

navegação da frota de Villegagnon em direção ao Brasil, em regiões próximas ao cabo da Boa 

Esperança, André Thévet relata a enorme quantidade de rinocerontes monstruosos que habitam 

nessa região. Mesmo sem haver aportado nestes sítios e visto de perto os tais animais, o autor 

descreve as singularidades da criatura. 

A referência ao rinoceronte ressoa aquele já referido preceito medieval da 

auctoritas formula, pois, neste caso, o autor recorre à autoridade de Aristóteles para dar 

crédito a sua narrativa. A particularidade desse animal seria a sua semelhança com outra 

criatura mítica, o licorne ou unicórnio – alegoria espiritual de Cristo. Tal alegoria lhe é 

atribuída porque esse animal possui poderes vitais em seu chifre. A referência completa acerca 
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do unicórnio, esse animal mitológico encontra-se em White (1984, p. 20). André Thévet 

comenta o seguinte a respeito desse asno selvagem 

 
 

Encontra-se também ali grande quantidade de asnos selvagens, inclusive espécimes 
de uma raça que apresenta entre os olhos um chifre de dois pés de comprimento. Vi 
um destes chifres quando me encontrava na cidade egípcia de Alexandria. Fora 
trazido de Meca por um nobre turco que dizia ser  aquele chifre  possuidor de 
mesmas virtudes contra os venenos que o do  licorne. A este animal, Aristóteles 
chama de asno-das-índias (THÉVET, 1978, p. 81, grifos nossos). 

 
 
 
O que interessa, neste caso, é que o autor descreve o chifre do rinoceronte com as 

mesmas propriedades medicinais do chifre do unicórnio. Seria nesse chifre que estaria 

concentrada a “virtude” que fez desse animal mítico um símbolo cristológico para o imaginário 

dos bestiários. Vladimir Acosta resgata o motivo das propriedades medicinais do chifre do 

unicórnio, pois se refere ao uso que os indígenas fazem desse maravilhoso instrumento 

curativo. Acosta se refere ao rinoceronte e ao costume antigo, em várias culturas, do uso do 

chifre deste animal como antídoto contra envenenamento e, também, para outros fins 

 
 

Este é outro grande tema associado ao mito do unicórnio medieval. Desde Ctesias 
lhe foram atribuídas ao chifre do animal propriedades maravilhosas, 
particularmente a de servir de antídoto contra epilepsia e contra venenos. Ctesias 
afirma que todos os índios faziam vasos com o chifre do animal e que se serviam 
deles para protegerem-se de envenenamento. O tema tem uma velha raiz oriental, 
associada seguramente ao poder curativo e afrodisíaco do chifre do rinoceronte, 
mesmo quando indianos e chineses confundiram ambos os animais, e se conservou 
vivo na China até a atualidade.  Também Megástenes fala do chifre e sua função 
contra o veneno (ACOSTA, 1995, p. 143; tradução nossa)2 

 
 
 
Em Fernão Cardim, o virtuoso chifre do unicórnio estaria presente, por mais estranho 

que nos pareça, em um “cornito” de um pássaro chamado anhigma, nesse caso, a virtude do 

animal estaria em curar moléstias relacionadas à fala. O viajante diz que essa ave tem  

 
 
um bico maior que de um galo e sobre este bico há um cornito de comprimento de 
um palmo; dizem os naturaes que este corno he grande medicina para os que se lhe 
tolhem a falla como já ocorreu que pondo ao pescoço de um menino que não fallava, 
fallou logo (CARDIM, 1980, p. 35).   
 

                                                           
2 Aqui consta o texto original em espanhol:  Es este el  outro gran tema asociado al  mito de unicórnio medieval. 
Deste ctesias Le fueron atribuídas al cuerno Del animal propriedades maravillosas, particularmente la  de servir de 
antídoto contra epilepsia y sobre todo contra los venenos. Afima Ctesias que los índios havian vasos com El 
cuerno y que se servían de ellos para protegerse del envenenamiento. El tema tiene uma jieje reigambre oriental, 
asociada seguramente al poder curativo y afrodisíaco del  cuerno  del rinoceronte. También Megástenes habla del 
curno y su papel contra El veneno. (ACOSTA, 1995, p. 143). 
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Na ordem dessas crenças, quando estão doentes, os homens conhecem uma juventude 

nova, pois há alimentos que facilmente curam doenças como é, também, o caso da carne de 

porco referida por Ambrósio Fernandes Brandão nos seus Diálogos das grandezas do Brasil: 

“há muitos porcos, excelentes, dos da casta do nosso Portugal, cuja carne, por se ter por 

muito sadia, se manda dar a doentes” (BRANDÃO, 1956, p. 238). 

Essas considerações acerca das virtudes curativas dos animais refletem alguns motivos 

paradisíacos tradicionais, tais como a ausência de doenças no Novo Mundo e a longevidade e 

a perenidade do índio, pois essa virtude curativa dos elementos naturais é própria da natureza 

edênica. Assim, nesse lugar de natureza benéfica, ohomem poderia viver longos anos de vida 

plena e saudável, ingerindo a carne de algum animal com efeitos misteriosos e até milagrosos. 

Portanto, doenças que seriam funestas ao europeu se tornam de fácil tratamento para o 

homem natural da terra. Trata-se de uma natureza prodigiosa, portadora da cura para o Mal 

que aflige o homem, como se a própria vida brotasse no Novo Mundo. 

Percebemos uma postura que abandona os princípios da razão, princípios estes 

também sujeitos a falhas e enganos, e um apego a elementos próprios do imaginário 

medieval para se explicar a experiência com o evento desconhecido. Assim, Deus, na Sua 

imensa Misericórdia, teria mantido no Paraíso Terrestre a cura para o Mal que aflige o 

homem, como se a própria árvore da vida, elemento primordial da constituição do jardim 

bíblico, se mantivesse intacta no Novo Mundo, uma espécie de Paraíso reencontrado na 

América. 

Como o Mal estaria ausente dos bons ares e dos bons céus do Novo Continente, o 

mesmo ocorreria com elementos da natureza como os animais e, sobretudo, da natureza 

humana do homem natural da terra, pois o Bem se manifestaria em tudo aquilo que existe no 

Paraíso americano. A apologia à bondade natural do homem americano foi um grande 

elemento do mito edênico na visão do europeu. Essa idealização foi fomentada por alguns 

autores: o francês Jean de Léry foi um grande defensor dessa “bondade” natural do índio 

americano e Michel de Montaigne, leitor e compatriota de Léry, que endossou e  compartilhou 

essa visão do índio em seu conhecido ensaio sobre os canibais do Novo Mundo. 

Os jesuítas portugueses do período colonial brasileiro, contudo, não mantiveram 

essa mesma atitude idealista ou olhar benigno desses autores franceses que mencionamos. Os 

missionários da Companhia de Jesus mantiveram antes uma atitude realista do que idealista 

em relação à condição natural do índio. A visão da educação jesuítica tinha o índio como 

indivíduo a ser moldado, uma espécie de tabula rasa. Isso ocorreu desde o início da 

colonização como fala Pero Vaz de Caminha em sua conhecida Carta: “esta gente é boa e de 
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boa simplicidade e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar” 

(CAMINHA, 1974, p. 72). 

Com a atividade jesuítica já em pleno funcionamento, uma das grandes figuras da 

Companhia, Padre Manuel da Nóbrega, reafirmará essa opinião desfavorável ao índio devido 

a sua natural ignorância. Em seu Diálogo sobre a conversão do gentio, várias são as 

passagens que ressaltam a “bestialidade” e a ignorância do indígena, como se pregar a eles 

fosse como “pregar em deserto a pedras” (NÓBREGA, 1954, p. 73). Assim, para Caminha e 

Nóbrega e os demais compatriotas portugueses, o índio não passaria de um Ser reduzido à 

vida elementar e primitiva, à passividade e à ignorância, características estas, a princípio, nada 

heroicas. 

A visão idealizada em relação ao índio deu-se de forma diferenciada entre os 

europeus. Para os portugueses, principalmente os jesuítas, os índios americanos não 

passavam de bichos ignorantes, cheios de defeitos e que necessitavam ser educados, e, se 

preciso, até castigados. Contudo, para viajantes de outras nacionalidades, como já ficou dito 

dos franceses Jean de Léry e Michel de Montaigne tempos depois, os naturais do Novo 

Mundo eram portadores de uma bondade natural, diferentemente dos europeus corrompidos 

pelo Mal do homem civilizado. 

Para essa visão idealizada, segundo o historiador brasileiro Sérgio Buarque de 

Holanda, parafaseando a carta de Caminha, a nudez e a inocência dos índios americanos 

seriam tamanhas que não seria maior a de Adão antes do Pecado (HOLANDA, 1993, p. 

309). Assim, a imagem do índio, a partir desses dois franceses, irá desenvolver-se 

gradativamente na Europa frutificando, principalmente na França com Jean Jacques 

Rousseau, no tradicional mito do bom e do nobre selvagem e será, ainda, bastante cultivado 

na literatura brasileira, principalmente na poesia de Gonçalves Dias e nos romances indianistas 

de José de Alencar. 

 

 

2.5. Seres edênicos: as raças monstruosas 

 

 

Um aspecto inseparável do mito do Paraíso Terrestre é a presença ou mesmo a 

representação de uma fauna antropomórfica. Trata-se da concepção engendrada por poetas, 

historiadores, geógrafos e cartógrafos da Idade Média de que seria provável a existência de 

raças humanas monstruosas nas cercanias do Paraíso Terrestre. Seres monstruosos como os 
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blêmios (homens sem cabeças e com os olhos nos ombros e boca no estômago), homens 

caudatos, sereias e amazonas (tribo formada somente de mulheres guerreiras) são as mais 

conhecidas representações das raças monstruosas paradisíacas.  

No entendimento de Sérgio Buarque de Holanda, seria inconcebível em qualquer 

representação medieval do Éden a ausência dessas raças monstruosas (HOLANDA, 1993, p. 

17). Assim, a proposta deste trabalho em identificar as animais míticos e edênicos no Brasil 

colonial tem por necessidade o reconhecimento e a identificação dessas raças monstruosas 

nos viajantes e cronistas selecionados. 

Essa fauna monstruosa e antropomórfica foi inicialmente relatada pelo romano Plínio, 

o Velho, em suas viagens a terras longínquas. Santo Isidoro de Sevilha, o qual acreditava 

seriamente na existência dessas raças monstruosas, trata desses seres no terceiro capítulo do 

livro sexto de suas Etimologias, distinguindo-os em quatro tipos diferentes de monstros: os 

portentos, os ostentos, os monstros e os prodígios. O sábio de Sevilha combate veementemente 

a opinião daqueles que os imaginam seres criados contra as leis da Natureza, afirmando que 

eles são concebidos pela vontade do Criador, assim como os demais seres vivos (SEVILLA, 

1983). 

Santo Agostinho é outro defensor da “humanidade” desses seres monstruosos. Ao 

comentar sobre os blêmios, amazonas, pigmeus e outros seres humanos monstruosos, 

Agostinho diz que eles são, assim como os humanos, criaturas criadas por Deus e, portanto, 

também filhos de Adão, por mais rara e estranha que pareça sua forma, cor, movimento, voz ou 

qualquer outro comportamento. O Santo ainda insiste no fato de que a diversidade entre eles e o 

restante da humanidade é apenas de aparência, não de essência, pois todos devem ser 

concebidos como criações de Deus, cujas obras ninguém pode censurar, argumentando que 

“não nos deve parecer absurdo que, havendo raças individuais de partos monstruosos – como 

crianças de quatro dedos e não cinco – assim também na raça total haja raças monstruosas” 

(AGOSTINHO, 1990, p. 230). 

Se faz necessária uma ressalva antes de identificarmos as raças monstruosas nos 

autores selecionados para este estudo. Trata-se do sentido adquirido pela palavra monstro. O 

significado desse termo adotado aqui é aquele que foi dito quando se falou sobre Santo 

Isidoro, ou seja, o termo significa a capacidade de revelação que alguns animais portentosos 

possuem acerca das secretas vontades e mistérios divinos. Essa denominação medievalizada 

monstros (do latim, mostrare), indicada por Santo Agostinho – e seguida de perto por Santo 

Isidoro de Sevilha nas suas Etimologias –, se deve ao fato de que tais monstros “mostram 

algo, significando-o” (AGOSTINHO, 1990, p.230-242). De acordo com as ideias de Santo 
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Agostinho o animal monstruoso não transportava nenhum sentido negativo que o termo 

adquiriu depois da Idade Média. 

Feitas essas considerações preliminares acerca das raças monstruosas, passamos ao 

exame dos relatos sobre o assunto. As primeiras impressões de André Thévet acerca dos 

nativos que habitavam o Novo Mundo foram de espanto, pois, para o viajante europeu, os 

ameríndios seriam tão exóticos e monstruosos quanto às próprias feras que habitavam o 

local. Assim, o viajante francês André Thévet descreve os indígenas como se se tratassem de 

feras selvagens: “seus olhos, contudo, são mal feitos, ou seja, são negros e vesgos. Esta 

característica  confere  ao  seu  olhar  um  aspecto  que  lembra  o  das   feras  selvagens” 

(THÉVET, 1978, p. 103). 

Esse processo de monstrualização e bestialização do selvagem do Novo Mundo na 

perspectiva dos viajantes, exploradores e conquistadores europeus é, também, uma 

recorrência ao modelo da tradição bestiária medieval. Em alguns bestiários mais tardios, 

paralelamente aos seres mitológicos da Antiguidade clássica, está presente o homem e a mulher 

selvagem que povoavam as áreas florestais periféricas ou mesmo certos tipos de raças 

humanas como os sátiros, as sereias, os faunos, etc. 

No caso do índio, houve, pelo menos nos momentos pré-coloniais, a existência dessa 

animalização de sua figura devido ao seu estado de inocência, gentileza e prodigalidade 

próprias da visão edênica ou paradisíaca que começou por caracterizar-se a partir dos 

primeiros contatos entre o selvagem e o colonizador. Portanto, seria como ser não civilizado e 

animalesco que os nativos das “Índias Ocidentais” seriam retratados. Essa visão de André 

Thévet será a imagem do homem americano divulgada por toda a Europa 

 
 

É coisa digna da maior comiseração o fato de existirem criaturas que, embora 
racionais, viviam como animais. Só podemos concluir que esta brutalidade seria 
uma herança trazida do ventre materno, e que nela teríamos permanecido se Deus 
não tivesse, com sua bondade, iluminado nossos espíritos. (THÉVET, 1978, p. 
137). 

 
 
 
O discurso de superioridade do colonizador, assim organizado, faz uma espécie de 

animalização do índio americano. Em relação à figura do ameríndio, este seria considerado um 

monstro, especialmente, por sua animalização decorrente da visão o europeu. Os apetites 

carnais dos ameríndios, a demasiada luxúria e, até mesmo, as inversões sexuais, tais como a 

homossexualidade, a sodomia e, sobretudo, a antropofagia eram concebidas como animalescas 

pelos civilizados.  
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Assim, o índio se irmana intimamente à natureza rude e até mesmo ameaçadora desse 

universo exótico do Novo Mundo representado durante a colonização. Contudo, essa 

monstrualização do canibal, de acordo com a doutrina cristã, não o transforma em um ser não-

humano, pois a tradição agostiniana insiste na noção de que todos os seres da Natureza 

provêm de um protoplasma comum, ou seja, todos somos filhos de Deus (WHITE, 1994, p. 

184). 

Outra raça monstruosa, além dos índios, constantes das Singularidades de Thévet, é a 

dos sátiros, os quais também marcam sua presença nos bestiários medievais. Trata-se de 

criaturas híbridas, mistas de homem com traseiro de bode, tão ligeiros que só se consegue 

prendê-los quando velhos ou doentes. Eles são facilmente atraídos por vinho e pelas mulheres, 

são dançarinos e beberrões, simbolizando as forças maléficas e diabólicas. Num primeiro 

momento de sua narrativa, o autor afirma que tais seres não existem no continente americano, 

que foram expulsos graças à presença do europeu cristão 

 
 

No entanto, acredito, baseado na interpretação do Capítulo XIII do livro de Isaías, 
que existam certos monstros de aparência humana chamados sátiros. [...] Porém, 
depois que Nosso Senhor se comunicou à Humanidade movido pela compaixão e 
nos concedeu poder maior que o destes espíritos (conforme testemunham as Santas 
Escrituras), eles foram expulsos do nosso meio (THÉVET, 1978, p. 108, grifos 
nossos). 

 
 
 
Entretanto, em momento posterior de sua narrativa, o autor afirma o contrário. Ele 

reconhece a existência desses animais na Ilha dos Sátiros, assim chamada por ser habitada 

exclusivamente por esses seres malignos: “Na verdade, existem quatro ilhas desta mesma 

área do Mar do Poente que não são habitadas por seres humanos, mas sim – segundo 

afirmam – por sátiros! Daí terem sido denominada Ilhas dos Sátiros” (THÉVET, 1978, p. 

185).  

O que podemos inferir no discurso do autor é que a existência dos sátiros no Novo 

Continente configura-se como a presença do elemento maligno e demoníaco em terras 

propensas à colonização. Assim, o discurso justifica e legitima a presença do europeu 

cristianizado para combater tais seres representantes das forças malignas e diabólicas que 

afrontam a ordem cristã. 

Outra raça de monstros é constante em vários cronistas, trata-se do monstro 

marinho, conhecido também por homem marinho. Tal espécime, retoricamente, constitui uma 

recorrência ao princípio da similatio oppositiones que, de origem aristotélica, se faz presente 

na mentalidade medieval.   Assim, se existia um boi-terrestre deveria, por força desse 
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princípio, existir também um boi-aquático, da mesma forma que se existia um homem 

habitante da terra, deveria existir sua contraparte residente no mar.  

O homem marinho é chamado pelos índios, em tupi-guarani, por hipupiara, ou seja, 

“demônio da água”, pelo ataque que promove contra suas vítimas, cingindo-as com um 

abraço mortal, arrastando-as para o fundo do mar. Jean de Léry cita uma história, que “ouviu 

dizer”, sobre uma pescaria em que tal monstro teria atacado uma canoa dos índios 

 
 

Não quero omitir a narração que ouvi de um deles de um episódio de pesca. Disse- 
me ele que, estando certa vez com outros em uma de suas canoas de pau, por tempo 
calmo em alto mar, surgiu um grande peixe que segurou a  embarcação com as 
garras  procurando  virá-la  ou  meter-se  dentro  dela.  Vendo isso, continuou o 
selvagem, decepei-lhe a mão com uma foice e a mão caiu dentro do barco; e vimos 
que ele tinha cinco dedos como a de um homem. E o monstro, excitado pela dor 
pôs a cabeça fora d’água e a cabeça, que era de forma humana, soltou um pequeno 
gemido. Resolva o leitor sobre se se tratava de um tritão, de uma sereia ou de bugio 
marinho, atendendo a opinião de certos autores, que admitem existirem no mar 
todas as espécies de animais terrestres (LÉRY, 1980, p. 164). 

 
 
 
Em Pero de Magalhães Gândavo também há referência ao monstro marinho no 

capítulo intitulado “Do monstro marinho que se matou na Capitania de San Vicente, anno 

1564” contido na sua História da Província de Santa Cruz. Gabriel Soares de Sousa, no 

capítulo ccxxii, trata dos homens marinho, não os denominando monstros.  O homem marinho, 

de Gabriel Soares, pelo único motivo de devorar os terrestres, pode ser aproximado aos próprios 

índios devido ao costume monstruoso da antropofagia.  

Segundo Fernão Cardim, a higpupiára mata suas vítimas da mesma forma que o 

crocodilo dos bestiários: abraçando-as, beijando-as como se demonstrasse sentimento pela 

vítima. Trata-se do símbolo da hipocrisia referente ao Crocodilo, tal qual está presente nos 

bestiários medievais: as chamadas “lágrimas de crocodilo” da cultura popular. Cardim ainda se 

refere às fêmeas dessa raça monstruosa, dizendo que elas são “parecidas com nossas 

mulheres, formosas e de cabelo comprido” (CARDIM, 1980, p. 50). 

Outra raça monstruosa americana de caráter tipicamente paradisíaco é a raça dos 

gigantes. Sua presença na cronística colonial é bastante efêmera, assim como as Amazonas, 

pois é referido, dentre os autores tratados até então, apenas por André Thévet. O gigantismo é 

um tópico tipicamente paradisíaco como foi referido no capítulo anterior. Adão, segundo 

afirma Vladmir Acosta, seria um gigante, cuja altura chegava aos extremos do mundo e de pé 

alcançava com sua cabeça o trono de Deus (ACOSTA, 1995, p. 169). 

A raça é descrita por André Thévet, quando este estava de retorno à França. Trata-se 
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dos habitantes da Patagônia, os quais são caracterizados pelo cronista como verdadeiros 

gigantes que se alimentam de carne humana. O autor, ainda, se refere à longevidade desses 

seres monstruosos, que viveriam até cento e cinquenta anos, e à extrema luxúria em que 

viviam esses gigantes (THÉVET, 1978, p. 181). 

André Thévet, como ficou dito, é o único autor deste estudo que trata das Amazonas, 

talvez a raça monstruosa mais conhecida e referida na poesia e historiografia mundial. 

Thévet dedica um capítulo inteiro a elas: tribo constituída apenas de mulheres guerreiras. 

Elas são conhecidas de várias culturas, desde as troianas até as Amazonas americanas, as quais 

o autor considera como uma tribo descendente daquela.  

Elas são guerreiras criadas desde a infância para guerrear com arco e flechas, suas 

únicas armas, possuem apenas um dos seios, pois retiram o outro para guerrear e manusear 

mais facilmente sua arma tradicional, o arco e a flexa. Elas vivem apartadas dos homens, 

sendo que o encontro eventual com eles tem apenas o propósito da procriação e, se o filho 

nascer homem matam-no, se mulher, a treinam para guerrear. (THÉVET, 1978, p. 206-8). Elas 

são, enfim, o símbolo da resistência feminina em meio ao poder falocêntrico do europeu 

conquistador e invasor. 

Como ficou dito, o mito das amazonas tem suas raízes na Antiguidade Clássica. Thévet 

descreve alguns tipos de amazonas semelhantes em tudo, cujo diferencial seria os lugares 

onde habitavam. As amazonas mais antigas seriam as da África, cuja rainha seria a Medusa. 

As outras duas viveriam na Cítia, nas proximidades do Rio Termodonte e, finalmente, um 

outro tipo: as americanas.  (THÉVET, 1978, p. 206).    

Elas representam a alteridade feminina, um poder malévolo e selvagem contra o qual 

os europeus colonizadores querem justificar e legitimar a suposta superioridade masculina e 

civilizadora. Elas são a metáfora da selvageria e da virgindade do Novo Mundo, algo que 

sempre fascinou os exploradores. Segundo Simone de Beauvoir, a relação entre as Amazonas e 

o europeu conquistador reproduz uma luta, um jogo entre os sexos, que o homem tem o 

prazer de participar e até deixar-se esmorecer, contudo, ele tem a certeza de dominá-la no 

final (BEAUVOIR, 1980, p. 229). 

O conhecido bicho-preguiça, um animal até certo ponto corriqueiro, atualmente, foi 

representado pelos viajantes e cronistas da colonização do Brasil como um tipo de raça 

monstruosa. Ele era conhecido em tupi-guarani como ahi, em função dos gemidos de dor 

que emite, bastante semelhante à voz humana – em termos bestiários, este animal 

corresponde à mantícora. Ele é notado pelos cronistas não só por ter o rosto estranho, 

também bastante parecido com o rosto humano, mas também porque seus movimentos são 
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extremamente lentos. A primeira referência a esse animal aparece em Gândavo, no capítulo 

intitulado “Tratado da terra do Brasil” contido na sua obra História da Província da Santa 

Cruz. 

Fernão Cardim, no capítulo I do seu tratado Do Clima e Terra do Brasil, intitulado 

“Dos Animais”, refere-se à mesma recorrência descritiva das feições faciais do animal, cuja 

feiura é comparada com o rosto de mulher mal penteada, além do seu aspecto de quadrúpede 

com mãos e pés compridos, com unhas grandes. Gabriel Soares de Souza, no capítulo CVII 

do seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587, intitulado “Em que se declara que bicho é 

que se chama preguiça”, trata do mesmo animal. A preguiça também está presente em André 

Thévet e Jean de Léry.  Devido aos suspiros de dor que o animal produz, com um som 

sibilante próximo da voz humana, e também devido às feições tipicamente “humanas”, estes 

fatos o aproximam da mantícora dos bestiários medievais. Van Woensel descreve essa besta 

medieval nos seguintes termos 

 
 

Animal fantasioso e híbrido, da Índia: tem a face de um homem de olhos brilhantes 
e azulados, o corpo de leão e o rabo como o ferrão do escorpião: sua pele é da cor 
de sangue e tem a voz sibilante, que se parece com o som da flauta [...] ele possui 
três  fileira  de  dentes  que  se  encaixam  alternadamente.  Andando  a  Mantícora 
distâncias  e transpõe  os  maiores  obstáculos.  Dizem  que  o nome  da mantícora 
provém de um vocábulo em pérsio antigo, que significa “comedor de homem”: Seu 
alimento preferido é a carne humana (VAN WOENSEL, 2001, p. 210,  grifo nosso). 

 
 
 
A aparência humana da face da preguiça é o que primeiramente chama a atenção de 

André Thévet. O cronista vê no animal o aspecto de uma criança chorando quando ela 

encontra-se presa, dando suspiros de dor. O som do animal também aguça a curiosidade de 

Oribela em Desmundo, que chama o bicho de “manhoso” devido aos gritos de dor. Thévet 

chama a atenção do leitor para tamanha estranheza e exotismo do animal cuja simples 

descrição seria inacreditável sem que o leitor pudesse vê-lo pessoalmente 

 
 

Se aqui descrevemos  alguns animais raros e desconhecidos,  esperamos  que  tal 
coisa não seja mal interpretada, mas que, ao invés disso, sirva para  satisfazer o 
leitor, por certo um apreciador de raridades  e singularidades,  e  uma vez que a 
Natureza não distribuiu suas obras igualmente por todas as  regiões. Mas vamos 
diretamente ao que interessa, ou seja, à descrição de  um animal que é o mais 
disforme  que  se  possa  imaginar.  Quem  nunca  o  viu,  certamente  achará  esta 
descrição inacreditável. A esse animal, chamam os selvagens de aí ou aiti. É do 
tamanho de um mono africano adulto,  apresentando uma barriga tão grande que 
chega quase a se arrastar no chão. A cabeça lembra a de uma criança, assim como 
também a cara, conforme pode  ser visto na gravura tirada ao natural. Quando 
preso, fica suspirando como  uma criança que sente dores. Sua pele é cinzenta e 
felpuda como a de um ursinho. Tem patas compridas, cada uma com quatro dedos, 
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três dos quais com unhas parecendo grandes espinhas de carpa, com as quais trepa 
nas árvores onde fica por mais tempo do que em terra. Quase não tem pêlos  na 
cauda, que mede três dedos de comprimento (THÉVET, 1978, p. 169). 
 
 

 
Se, por um lado, a besta medieval e o animal americano, descrito por Thévet, se 

assemelham por ambos possuírem a face parecida com a do homem, por outro lado, eles se 

diferenciam quanto aos hábitos alimentares. A mantícora, como foi referida por Van 

Woencel, tem a propriedade e o costume de se alimentar de carne humana; o Aí, pelo 

contrário, é um animal que, segundo a descrição do viajante, parece não se alimentar de 

alimento algum. O autor relata que teria verificado pessoalmente e constatado que ele não 

come e nem bebe nada, contudo, alguns afirmam que se alimenta apenas das folhas de uma 

árvore chamada pelos indígenas de Amai 

 
 

Outra  coisa  realmente  notável  é  que  pessoa  alguma  jamais  viu  este  bicho  se 
alimentando, nem mesmo  os selvagens  que já ficaram espreitando  debalde por 
longo espaço de tempo, querendo saber o que ele comeria. Foram eles próprios que 
me  contaram  tal  coisa.  A  princípio  não  acreditei,  até  que  dois  capitães,  um 
normando chamado De l’Espiné, e um picardo, de  nome Mogneville, passeando 
certo dia por entre as gigantescas árvores da floresta, deram um tiro de arcabuz em 
dois desses bichos que se encontravam no topo de uma árvore. Ambos caíram no 
chão, um bastante ferido e outro  apenas atordoado. Este último foi-me dado de 
presente. Vigiando-o pelo espaço de 26 dias, pude constatar que ele não quis comer 
nem beber,  permanecendo sempre do mesmo jeito, até que foi estraçalhado por 
alguns cães que tínhamos trazido conosco. Dizem alguns que o animal se alimenta 
somente de folhas de certa árvore que os nativos chamam amai, a mais alta  de 
todas as que aí existem, mas cujas folhas pequeninas e delicadas (THÉVET, 1978, 
p. 169). 

 
 
 
Outra característica da preguiça que chama a atenção de Thévet é que o animal 

quando domesticado cria tanta afeição ao seu dono que só vive “trepado” em seu ombro ou 

então trepado nos galhos das árvores. Segundo o cronista, esse animal apreciaria de tal forma 

estar pendurado nas árvores que alí ficariam por longo tempo, sem se sentir incomodado 

pela chuva ou pelo sol 

 
 

Por fim, o aí, quando domesticado, cria grande afeição ao seu dono, em  cujos 
ombros sempre tenta trepar, já que é parte do seu natural apreciar os lugares altos. 
Mas  como  os  selvagens  só  andam  nus,  acabam  saindo  machucados  devido  às 
afiadas garras do bicho, mais compridas que as do leão ou de qualquer outra fera 
que eu conheço  [...] Outro fato notável  referente a este animal é que ele pode 
permanecer   pendurado  nos  galhos,   exposto  dia  e  noite  ao  vento  e  chuva 
(fenômenos  aos quais esta terra  é  muito  sujeita) e, apesar  disso, continuar  tão 
enxuto como sempre (THÉVET, 1978, p. 170). 
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Jean de Léry também descreve a preguiça no que toca ao seu principal aspecto 

analógico com a mantícora, isto é, o fato de tanto o animal brasileiro quanto a fera bestiária 

terem o rosto extraordinária e singularmente moldado às feições do rosto humano. Quanto às 

diferenças entre o animal mítico e a preguiça brasileira, eles se distinguem por seu aspecto 

ferus (selvagem) e ferantur (governado por seus próprios desejos), ou seja, enquanto a 

mantícora seria feroz e perigosa, a preguiça, ao contrário, possuiria uma natureza extremamente 

dócil. 

Ainda em relação aos hábitos alimentares da fera bestiária e do animal americano, 

tanto Jean de Léry como André Thévet conferem uma característica ao Hay que contraria 

as características da mantícora. Trata-se da informação de que esse animal americano se 

alimentaria exclusivamente “de vento”, ao passo que a fera bestiária, como já foi dito, comeria 

carne humana. Essa raça monstruosa americana resgata a informação acerca dos moradores 

das proximidades do Paraíso Terrestre. Buarque de Holanda diz que as raças monstruosas se 

nutrem de perfume de flores, sem necessidade de se alimentar de matéria (HOLANDA, 

1994, p. 223). Jean de Léry diz que 

 
 
Embora seja muito feroz, no mato, facilmente se amansa. Mas é verdade que, por 
causa das unhas, nossos tupinambás, que andam sempre nus não gostam de folgar 
com ele. O que parece fabuloso, mas é referido não só por moradores da terra mas 
ainda por adventícios com longa residência no país, é não ter  jamais ninguém 
visto esse bicho comer, nem no campo nem em casa e julgam muitos que ele vive 
de vento (LÉRY, 1980, p. 144; grifos nossos). 
 
 
 

O aspecto da face e da voz humana do animal americano reveste-o de significativa 

carga simbólica, sendo que tais características antropomórficas o tornam uma espécie de raça 

monstruosa. É exatamente esse animal um dos mais característicos da fauna brasileira pela 

estranheza e singularidade do seu aspecto físico e comportamental. Esse animal que, de 

forma bastante intrigante, despertou a atenção dos viajantes europeus se transformou em 

sinônimo da falta de disposição e de letargia no decorrer dos anos. Além do mais, o aspecto 

antropomórfico da preguiça contrasta com o aspecto animalesco das feições dos índios, cujas 

características dos apetrechos e da vestimenta, sobretudo em relação aos seus hábitos 

antropofágicos, são frequentemente referidos em termos de analogias animalescas.  

Dessa forma, podemos concluir que – relativamente à imagem da preguiça – se, em 

termos de caracterização, o animal se humaniza e o indígena se animaliza, o resultado final 

desse quadro imagético transforma-se numa metáfora de uma América tão virgem e alheia à 

civilização quanto o mítico Jardim edênico. 
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A presença marcante de uma fauna exótica e abundante é um tópico fundamental no 

imaginário colonial. Em Desmundo, percebemos que há um olhar de assombro da protagonista 

Oribela em direção à natureza exuberante e abundante, somado à percepção da inocência do 

índio. Tal percepção fez com que a protagonista Oribela acreditasse ter chegado não apenas nas 

terras incógnitas, mas sim no Paraíso de que Deus havia retirado do homem. A nudez dos 

índios e a natureza intocada pela mão civilizadora tornam-se motivos para a imaginação do 

personagem, formada em concepções míticas da Idade Média, que ressoa a visão paradisíaca de 

viajantes e cronistas europeus dos quinhentos em que se formou a visão do Éden em terras 

americanas e, também, brasileiras. 

A harmonia entre o homem e o animal foi um dos elementos que valeu a associação do 

índio e dos animais ferozes da virgem natureza brasileira. Temos em Oribela a personificação 

do viajante europeu, um personagem criado por Ana Miranda para descrever o aspecto 

animalesco do índio e dos animais exóticos assim como fizeram viajantes como Fernão Cardim, 

Jean de Léry, André Thévet. Em Desmundo há momentos em que o ameríndio surge ligado à 

natureza, fazendo parte dela.  

Há uma passagem em que a índia Temericô é descrita “sem as coberturas, de modo 

tal que nela os bichos avançavam e ela nem parecia sentir, por um encantamento de seu sangue, 

ou de uma tinta em sua pele de que se tinha pintado, ou de saber ela falar aos bichos ou o que 

fosse (MIRANDA, 1996, p. 142, grifos nossos). O sangue do personagem indígena é associado 

ao sangue dos demais animais, pois a índia, como se fizesse parte na fauna, não sofre ataque de 

nenhum bicho, uma vez que ela também é descrita como uma espécie animal. 

Podemos inferir as prováveis influências e plausíveis recorrências da fauna edênica em 

Ana Miranda. Esses elementos são apreendidos pela autora nos relatos de viajantes e cronistas 

que transportaram imagens paradisíacas e aspectos do imaginário bestiário para a construção de 

um imaginário colonial, um repositório documental no qual se encontram mitos e símbolos 

transpostos e estilizados para o universo do romance contemporâneo. Portanto, em tais 

romances, ressoam a mitologia cristã dos primeiros escritos sobre a Colônia lusitana em terras 

americanas, em que se percebe a persistência da tradição colonial e a força dos preceitos 

medievais como matéria, ainda, a ser discutida na produção literária dos últimos séculos. 

Assim, em Desmundo percebemos como a crença (ou descrença) em seres monstruosos e 

exóticos ainda consegue atrair a atenção e a curiosidade do leitor.  

As órfãs, enviadas à Colônia, procuram (re)descobrir a América paradisíaca descrita 

pelos portugueses em relatos de um mundo fabuloso, em que existiam dragões voadores, 

papagaios falantes e monstros. Os personagens procuram ver com os próprios olhos os 
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monstros, as aves e outros animais exóticos e abundantes que, desde Cristovão Colombo, se 

falava na Europa.  

Oribela e as outras mulheres que chegam para se casar com os colonos portugueses 

acreditavam na existência destes seres “fora do normal”, que não existiam na Europa, mas em 

lugares distantes como a Ásia, África e América, pois esta fauna maravilhosa era conhecida 

apenas por narrativa ou pelos manuais de zoologia, os livros bestiários, e nas descrições de 

viajantes que atestavam haver estado nas proximidades do Paraíso Terrestre.  

Desmundo recupera o simbolismo dos bestiários medievais para compreender e 

descrever o reino animal e, também, o reino vegetal da natureza do Novo Mundo. Tal 

entendimento simbólico vê a manifestação sobrenatural do poder divino (ou demoníaco) que 

povoou o Paraíso.  

Assim, por exemplo, no caso dos bestiários, os animais presentes na Colônia, cada um 

deles, do mais comum ao mais estranho, era um ser fantástico. Mas a figura do monstro, seu 

caráter de aberração da natureza nem sempre é vista nos romances como criação divina. 

Acreditamos que prevalece uma visão horripilante ou mesmo diabólica em que o anormal surge 

na percepção do personagem como ser criado pelo Demônio. Contudo, independentemente do 

aspecto positivo ou negativo do reino animal na obra de Ana Miranda, o que importa para nós é 

demonstrar a presença desta fauna fantasiosa e simbólica de reminiscência bestiária. 

 No período das Grandes Navegações, havia a crença de que o pecado de Adão e Eva 

não atingira de forma desastrosa o Paraíso Terrestre. Admitindo esta crença, estava justificado, 

aos olhos do europeu, que, no Novo Mundo, pudesse continuar existindo a fauna maravilhosa e 

exótica do Éden primitivo. Este raciocínio se justifica na frenética procura por este lugar 

venturoso na faina dos desbravadores dos oceanos e das terras desconhecidas, primeiro na Ásia, 

depois da África e, por último, na América. Assim, é plausível a existência de animais exóticos 

e até mitológicos no Novo Continente. 

  Em Desmundo, Oribela descreve com espanto os animais estranhos aos europeus, cuja 

presença na Colônia alimentou o imaginário das conquistas, reacendendo a crença no Paraíso 

Terrestre. O olhar da protagonista, como já dissemos, é o olhar do europeu que se admira com a 

abundância de animais comparados a pouca variedade dos bichos ordinários do Velho 

Continente: “ Por entre o arvoredo de mato havia muito grande quantidade de bichos de 

admiráveis grandezas” (MIRANDA, 1996, p. 93). Grande quantidade e variedade de animais se 

incluem no tópico paradisíaco da “abundância”, pois no jardim bíblico a fauna, os metais 

preciosos, e os alimentos existiam em grande volume. 

 A descrição de Oribela ressoa os textos dos quinhentos no tocante a quantidade de 
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animais. Sem perder de vista a diferença do gênero literário (o relato de viajem representa o 

todo, o romance, o universo particular). Portanto, Desmundo se revela como repositório de 

diversos discursos. Assim, a autora assemelha a fala do personagem às descrições de viajantes 

como Fernão Cardim.  

 Vale a pena resgatar um trecho do texto, já citado, do jesuíta português que também 

relata com admiração a abundância de uma ave chamada uru, espécie de perdiz, e a grande 

quantidade de ovos que ela é capaz da produzir “põe tantos ovos e tão alvos que de longe se vê 

os campos alvejar com os ovos como se fosse neve” (CARDIM, 1980, p. 35).  

 O texto de Cardim é mais exagerado e prolixo do que a descrição do personagem do 

romance, mas ambos revelam uma questão importante na visão edênica do Brasil colonial – a 

hiperbolização dos elementos da natureza abundante. Assim, o discurso ficcional retoma o de 

autores que compõem a cadeia intertextual e, por vezes, dialógica do romance de Ana Miranda.  

 Na mesma página, outro animal exótico da natureza americana chama a atenção de 

Oribela: a preguiça. Este ser monstruoso é descrito pelo personagem como possuindo uma 

“muito nova feição de animais, na maneira muito manhosos e nariz adiante, uma listra preta 

feito colar, pulseiras, três unhas (MIRANDA, 1996, p. 93, grifos nossos). Características 

fundamentais da preguiça são destacadas pelo personagem como ser manhoso e com longas 

unhas.  

 Como dissemos, os índios chamam este animal manhoso de “ai” e sua figura causa 

espanto e admiração pelos sons emitidos como se fosse uma criança suspirando de dor o que 

nos ajuda a entender o motivo pelo qual Oribela os chamam de “manhosos”. Além do som 

manhoso da preguiça, outra característica corrobora o seu reconhecimento da preguiça, uma vez 

que o personagem não dá nome a ela, que são as “três unhas” que possibilita o animal a se 

agarrar nas árvores e permanecer nelas por longo tempo, fato este que lhe vale o nome. Assim, 

“unhas grandes” e “gritos manhosos” tornam-se mitemas pelos quais reconhecemos a presença 

das raças monstruosas em Ana Miranda. O Aspecto negativo desta fauna exótica é a violência 

com a qual alguns animais atacam os homens. Oribela diz que alguns animais: “cometiam com 

tanto atrevimento que lhes ninguém podia resistir, que os cativavam os naturais se podiam, ou 

matavam com setas e mercavam as peles de que se faziam alcatifas ou bolsas, até chapéus, se 

da flor” (MIRANDA, 1996, p. 93, grifos nossos).  

 O personagem diz que apenas os naturais (os índios) são capazes de domar certos 

animais por serem muito violentos. Tal comportamento é próprio de todos os animais da 

natureza. O bestiarista T. H. White define o termo “besta” no sentido em que os animais, a 

exemplo dos leões leopardos, cães e macacos, atacam com unhas e dentes, ou seja, são 
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extremamente ferozes e violentos, pois são governados por seus próprios instintos (WHITE, 

1984, p. 07). Assim, o aspecto ferus (selvagem) e ferantur (governados por seus próprios 

desejos) é a diferença entre o homem civilizado, no romance, os colonos, e os naturais que são 

animalizados por conseguirem domar tais feras. 

  Os naturais são os únicos que conseguem vencer e até utilizar o animal morto como 

utensílios para a vida prática. Esta passagem ressoa a relação de afinidade entre índios e os 

animais em que o primeiro tem domínio sobre o segundo. Nessa relação, o índio se aproxima 

metaforicamente da figura de Adão. Como já mencionamos, coube ao primeiro homem o 

controle e o domínio sobre todos os seres da natureza.   

Ainda sobre a influência de uma fauna maravilhosa na visão de Oribela sobre o Novo 

Mundo, um sonho do personagem revela o quanto os animais e a estranheza da Colônia 

causam espanto ao europeu. A vista de tantos animais monstruosos da Colônia faz com que 

Oribela sonhe com diversos animais típicos do bestiário medieval, tais como a hipupiara, 

sereias e dragões 

 
 

[...] nua eu também entre mulheres de cabelos soltos, com espantosas feições de medo 
de uns monstros de dentes afiados, unhas, fogo pelas ventas a modo de dragos e 
caudas [...]. vinha um gigante fantástico de cara de cachorro, das sobrancelhas 
pingavam gotas de sangue, os seios eram de mulher, o corpo de peixe e as patas com 
garras curvas [...] vi que estava no mundo dos sonho, queria sair, mas não queria, se 
saber qual dos mundos era o mais ruim e sem querer ver o que ia. Mas abri os olhos 
(MIRANDA, 1996, p. 161, grifos nossos).  
 
 
 

Assim como esses monstros do sonho de Oribela, os papagaios também impressionam 

o personagem de forma análoga à visão que os viajantes europeus tiveram da ave falante no 

período de conquista e colonização do Brasil 

 
 

E se carregarão os quintos do rei. Iam gatos, papagaios e uns bugios pequenos, no 
mais, se não havia especiarias, liberdade e franquia para todos (MIRANDA, 1996, p. 
38,). 
Mal podia descansar, com a vigília de tantos olhos entre nós, mesmo os de uma ave 
verde que sabia falar palavras humanas, a qual conhecera eu por lenda, sendo esta a 
mais pequena e mais aborrida (MIRANDA, 1996, p. 45). 
 
 
 

Já falamos do clima temperado que tanto impressionou os viajantes europeus, fazendo-

os colorir o Brasil como retrato do Paraíso bíblico. O tópico do non ibi frigus non aestus, é 

apontado por Oribela quando ela tem o primeiro contado com Brasil 
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Já não fazia mais calor, a região das caligens era fresca mesmo com sol alto. Os 
nomes dos lugares se referiam a um detalhe da paisagem, a um fato ocorrido na 
região: Passa Vinte, Passa Trinta, riachos que se cruzavam vinte, trinta vezes; 
Pinheirinhos, onde floresciam bosques de pinheiros, lugar de roças de milho, abóbora, 
feijão, feitas pelos descobridores  paulistas; Rio Verde, uma corrente de águas 
esverdeadas, com plantações às margens; Boa Vista, uma paisagem de campo regado 
por ribeirões (MIRANDA, 1991, p. 96, grifos nossos). 
 
 

 
Assim, Oribela acredita ter chegado a um lugar onde as pessoas nunca adoeciam ou, 

se estivessem doentes, logo se curariam respirando bons ares. Uma natureza exuberante e de 

“bons ares” lhe proporcionaria bem-estar e lhe garantiria, ainda, a ausência dos dissabores da 

vida cotidiana. 

A bondade natural do Novo Mundo alia-se aos motivos paradisíacos tratados até aqui 

– a longevidade do homem, a eterna primavera, os bons céus, boas águas de que desfrutam 

os naturais, assim como a ausência de enfermidades comuns aos europeus, fatores estes que 

promovem a suposta longevidade do índio americano. Antes de conhecer o verdadeiro 

“desmundo” para o qual fora enviada, o personagem Oribela se satisfaz com a suposta natureza 

edênica, sadia e disposta para a conservação da natureza humana. 

Por um lado, como vimos, o índio é inferiorizado, colocado como monstro; por outro, 

é representado em seu status inocentie, numa oscilação entre figura maligna e benigna. De uma 

maneira ou de outra, ele sempre é o outro a ser dominado, seja pela inocência ou por sua 

ameaçadora monstruosidade de canibal.  

Em Desmundo, as imagens dos indígenas tendem para sua monstruosa prática da 

antropofagia, luxúria e, também, para sua inocência diante das práticas dominadoras do 

colonizador, resgatando a imagem oscilante dos textos coloniais. Oribela, com olhar benigno de 

quem acabara de chegar ao Paraíso diz: “das naturais, sem defeitos de natureza que lhes 

pudessem pôr e os cabelos da cabeça como se forrados de martas, não pude deixar de levar o 

olhar a suas vergonhas em cima, como embaixo” (MIRANDA, 1996, p. 39).  

 A nudez do ameríndio é o que primeiro chama a atenção do personagem, espanto 

relatado por grande número de textos que circulavam na Europa dando a conhecer ao civilizado 

os hábitos e costumes do índio. 

Além de julgar o conquistado, o conquistador estabelece o domínio pela “aculturação”. 

Alfredo Bosi, em Dialética da colonização, define o verbo “aculturar” como sujeitar o outro e 

“no melhor dos casos, adaptá-lo tecnologicamente a um certo padrão tido como superior” 

(BOSI, 1992, p.17).  Neste discurso de superioridade, surge a representação do outro como 
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elemento maligno, de práticas demonológicas e bestiais, em que a cruz divina será o 

instrumento de conquista e dominação.  

Oribela relata como era comum a prática canibalesca que, em certo momento, acaba 

sendo autorizada pelo governador “O governador alenvantou a mão, deixassem comer carne 

humana [...] que os deixassem matar e comer com festas seus escravos”. (MIRANDA, 1996, p. 

50). Dar permissão para a realização do ritual indígena não é o mesmo que legitimá-la. Essa 

espécie de autorização do poder instituído do civilizado ilustra antes um ato de controle do que 

de aceitação, pois, se condenasse ou proibisse expressamente a antropofagia, os índios se 

amotinariam e atacariam os colonos, o que de fato ocorre no final da narrativa, quando os 

naturais investem contra os homens de Francisco de Albuquerque. 

Um verdadeiro embate entre o Bem e o Mal de séculos marcou o início da vida 

brasileira. De um lado, em nome do Salvador, vieram os jesuítas para “salvar esta gente” por 

meio da catequização e da educação; do outro os portugueses, que, como aponta Bosi, eram os 

maiores inimigos da catequese (BOSI, 1992, p. 31).  

Na visão jesuítica, o verdadeiro inimigo a se combater não era o índio em si, mas suas 

práticas: a cauinagem, a luxúria, a idolatria, largamente condenadas deste os autos de Anchieta, 

que ganham espaço no romance de Ana Miranda. As palavras de Oribela ressoam o olhar 

maligno do europeu que monstrualiza o ameríndio 

 
 
Tivesse eu cuidado, nas menarcas possuíam elas venenos em suas entranhas que 
davam febres malignas pareciam demônios percutientes, em suas aldeias pecando 
todos os pecados da luxúria, as velhas desestimadas granjeavam os meninos, dormiam 
pelos matos pais com filhas e se esfalfalhavam os homens com muitas mulheres 
(MIRANDA, 1996, p. 131). 

 
 
 

A demonologia, institucionalizada pela Igreja, procurou combater a alteridade, o outro 

de língua e cultura inferiorizadas. As supostas feitiçarias dos índios, principalmente das 

mulheres, alimentou o olhar perseguidor da Companhia de Jesus, tornando a catequese jesuítica 

uma verdadeira “caça as bruxas” na Colônia. O intuito era condenar o outro ameaçador, 

referido como elemento negativo e, principalmente, demoníaco. As práticas religiosas dos 

índios e seus rituais alimentavam o processo de demonização do outro.  

Ainda temos no romance a imagem do índio como verdadeiro sátiro (figura mitológica 

híbrida de homem e bode, cujo comportamento ligado à bebedeira e à dança o tornou símbolo 

do Mal), uma analogia quase idêntica à tendência dos viajantes e cronistas. Isto está presente na 

fala de Oribela ao observar os costumes dos índios. Ela diz que: “Podia eu ver a descida da 
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hoste e se arrumarem os naturais numas danças e cantorias que se faziam demônios”. 

(MIRANDA, 1996, p. 143). 

A missão catequética, inicialmente uma reação à reforma protestante, volta suas 

atenções para o Novo Mundo em direção aos índios e colonos. Os romances em apreço 

resgatam este elemento da tradição colonial em relação à mulher, ao cristão-novo e ao índio, 

numa reconfiguração da representação do Mal nos trópicos.  

Nos romances, os heróis são demonizados em função do curandeirismo, das práticas 

sexuais condenadas pela Igreja e, principalmente, pela antropofagia. Mas na revisão desta 

tradição colonial, realizada por Ana Miranda, os indivíduos/personagem passam de demônios a 

heróis numa relativização do Bem e do Mal.  

Como exemplo do abalo deste maniqueísmo medieval, conforme veremos a seguir, 

temos a figuração do demônio em relação à mulher e, principalmente, ao índio. Podemos 

perceber que aquilo que, à primeira vista, é demonizado, transforma-se em algo tipicamente 

humano e até mesmo divino.  

A percepção de Oribela sobre a índia Temericó, por exemplo, se desloca do Mal para o 

Bem, isto porque a protagonista, inicialmente, via Temericó como uma espécie de monstro 

demoníaco, incumbido por Francisco de Albuquerque de vigiá-la. Os hábitos primitivos da 

índia sugeriam esta imagem demoníaca, tais como a promiscuidade que pratica.  

Contudo, no decorrer da narrativa, os cuidados e zelos de Temericó para com Oribela 

fazem com que surja uma imagem benigna em relação à selvagem, pois ela se torna sua grande 

amiga e a única pessoa em quem Oribela pode confiar seus segredos e planos de fuga para 

Portugal. Passemos, de agora em diante, a olharmos não só o que há de Bem ou paradisíaco no 

Novo Mundo, olhemos também o que há de, supostamente, Mau na Colônia e como o mito é 

revisado na obra de Ana Miranda. 
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Capítulo 3 – O Anti-paraíso e o Inferno em Ana Miranda  
 

  

 

     

Deus, o diabo, o bom, o ruim, tudo está na nossa cabeça, não 
no céu ou no inferno, que também inventamos. Não 
percebemos que, tendo inventado Deus, imediatamente nos 
escravisamos a ele 

José Saramago 

 

Eu sou aquele, que passados anos 
cantei na minha lira maldizente 
torpezas do Brasil, vícios e enganos 

 
Gregório de Matos  

  

 

 

 

 

 

Até este momento do estudo, propusemos uma aproximação entre Desmundo e a 

literatura colonial dos séculos XVI e XVII no que diz respeito à construção das imagens 

edênicas do Brasil. De agora em diante, nosso olhar se volta para os aspectos anti-paradisíacos 

e infernais presentes em Desmundo e Boca do Inferno. Há uma remitização em que percebemos 

uma passagem das imagens paradisíacas à construção de imagens anti-paradisíacas ou infernais 

em relação à vida cotidiana no Novo Mundo na passagem do século XVI ao XVII. Seja como 

reino divino (Paraíso) ou como reino do demoníaco (Inferno) o que é inquestionável é a 

tendência dos romances de Ana Miranda em apontar para o discurso do colonizador sobre o 

colonizado, em que este último é inferiorizado, bestializado e demonizado. Em Boca do 

Inferno, por outro lado, é Gregório de Matos que, conforme a epígrafe deste capítulo, vai cantar 

os vícios dos que habitaram a Colônia. 
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O eurocentrismo da tradição colonial, no qual o colonizador é o senhor dos mares e 

julgador das culturas aborígenes, passa a ditar e impor seus valores cristãos, seus credos, seus 

hábitos e sua visão de mundo, condenando e demonizando a cultura, os hábitos dos povos 

conquistados.  Apontaremos para uma análise dos personagens e suas relações interpessoais na 

dinâmica dos romances para que possamos entender as imagens demonológicas na reconstrução 

da vida colonial na prosa de Ana Miranda.  

Em Boca do Inferno, por exemplo, vemos indivíduos/personagens, como Gregório de 

Matos, o famoso “Boca do Inferno”, que é demonizado por sua postura crítica em relação à 

máquina mercante e, principalmente, à Igreja e seu modus operandi no contexto da 

colonização. Em relação a Gregório de Matos, podendo afirmar que ele é o primeiro poeta 

“herege” da literatura brasileira. Em Desmundo, Ximeno Dias, o mouro, é outro exemplo de 

personagem demonizado. Oribela diz que ele é do tipo de gente que “adora bezerro de ouro”, 

numa clara referência ao paganismo combatido pelo pensamento cristão medieval, de heranças 

pentatêuticas. O demônio é o pai da idolatria que se assenta na antropofagia, na sodomia, na 

adivinhação, momentos em que o Diabo se manifesta.  

Na conquista e colonização do Brasil, o pensamento erudito europeu temia as ameaças 

dos elementos demoníacos, formulando a demonologia como doutrina da Igreja. Essa doutrina 

parece ter se tornado uma “ciência teológica” (MELLO e SOUZA, 1993, p. 23) para letrados e 

iletrados, cujo principal instrumento foi o Tribunal do Santo Ofício. A Igreja se esforçou para 

evangelizar o Velho Mundo e, ao mesmo tempo, expulsar o demônio que acabou indo para as 

terras incógnitas, onde novamente iria encontrá-lo o europeu na busca pela expansão da fé e do 

império. 

Passado o primeiro momento de encantamento com o “Éden americano”, os olhos da 

Igreja passaram a ver o Brasil como lugar infernal, sobretudo, por seu elemento autóctone, o 

índio com suas práticas antropofágicas, ritualísticas e “animalescas”. Os adornos e as tinturas 

pelo corpo tornavam seu aspecto mais animalizado do que humanizado – uma versão do sátiro 

tradicional. As práticas indígenas e, posteriormente, as práticas cotidianas dos negros atribuíam 

à Colônia feições infernais e o olhar europeu contribuía para a demonização do cotidiano da 

vida colonial. Sobretudo com o avanço da escravidão do negro, os costumes africanos, as 

danças e a religiosidade tornaram-se elementos a serem combatidos, assim como os costumes 

dos índios. Para a cultura clerical e homens da elite europeia, o sincretismo religioso composto 

por práticas africanas e católicas era demoníaco e, portanto, algo a ser combatido. A Colônia se 

torna a imagem avessa do Éden prometido, da vida saudável e agradável do início da conquista. 
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Por seu turno, a Europa e, principalmente a metrópole, é revista e associada ao lugar de Deus, 

reduto seguro dos cristãos.  

Em relação à catequese, era missão de Antônio Vieira e dos outros padres da 

Companhia de Jesus abolir o comportamento animalesco e demoníaco dos índios, negros e 

colonos americanos. A intenção catequética era acabar com os pecados em que viviam os 

colonos, corrigindo-os e inculcando princípios, valores e, sobretudo, práticas cristãs.  

A catequese foi o instrumento de “salvação” da Europa cristã. Contudo, se os naturais 

não correspondiam à investida da Igreja, era necessário serem afastados do convívio dos 

cristãos para não corromperem o que havia ainda de pureza nos adventícios. Laura de Mello e 

Sousa analisa um sermão de Vieira pregado aos membros da irmandade do Rosário dos Pretos 

no Recôncavo baiano. Em tal “pedagogia”, o jesuíta compara a África ao inferno, onde o negro 

era escravo de corpo e alma, o Brasil é o purgatório, onde era liberta a alma pelo batismo e a 

morte era o ingresso para o Céu. Na ordem destas ideias, o Brasil torna-se uma espécie de lugar 

de transição entre a terra do pecado, África, e o Céu, lugar da libertação definitiva. (MELLO e 

SOUZA, 2009, p. 109).  

Como dissemos, a missão catequética, inicialmente contra a reforma protestante, volta 

suas atenções para o Novo Mundo em direção aos índios, negros e colonos. Os romances em 

apreço resgatam este elemento da tradição colonial em relação ao mouro e às mulheres numa 

reconfiguração da representação do Mal, e do mal-estar, nos trópicos. A figuração do demônio 

em relação ao mouro Ximeno Dias, de Desmundo, vai se dissipando numa revisão relativizada 

do Bem e do Mal. O mouro deixa de ser o “filho do demônio” e passa a ser um personagem de 

tamanha nobreza e bondade, virtudes inimagináveis no comportamento dos indivíduos cristãos. 

Nesse relativismo da representação demonológica, em ambos os romances, o personagem 

demonizado chega a ganhar, até mesmo, em Desmundo, o estatuto de herói: Ximeno Dias é um 

exemplo emblemático. Acreditamos que essa revisão romanceada da colonização realiza este 

modus operandi de rever e inverter valores, às vezes inquestionáveis, da tradição literária da 

colonização do Brasil. São idealismo do romantismo repensados por Ana Miranda. 

A demonologia ganhou estatuto de ciência na cultura medieval, mas ela, também, faz 

parte da mitologia cristã e, assim, é um importante para esta tese que tem como foco temático o 

universo mítico-simbólico da colonização do Brasil. Enquanto o renascimento procurava banir 

os pressupostos cristãos, do outro lado os manuais da Santa Inquisição, a caça às bruxas e a 

tortura, típicos instrumentos da demonologia medieval, ainda mantinham grande influência no 

pensamento dos colonizadores. 
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Em Ana Miranda, é recorrente a presença da demonologia no comportamento humano. 

Há várias referências à presença dos tribunais da Inquisição, que, mesmo distante, intimidava 

colonos e, também, os não menos viciosos sacerdotes. Há referências às visitações e às 

devassas do Santo Ofício nos romances, remetendo o leitor à sua atuação na colonização do 

Brasil – há um capítulo em Boca do Inferno denominado “A devassa” –, tornando-se comum a 

condenação de colonos, principalmente mulheres e estrangeiros, por uso de “poções mágicas”, 

tais como as “mesinhas” com as quais Ximeno Dias cura as feridas de Oribela em uma 

passagem de Desmundo em que ela é atacada pelos homens de Francisco de Albuquerque. 

Assim, estava armado o cenário para uma tensão entre Deus e o Diabo. 

Neste relativismo da representação demonológica, nos romances da autora cearense, os 

personagens demonizados ganham, até mesmo, em alguns casos, o estatuto de herói, em que no 

decorrer da narrativa as imagens se invertem. Acreditamos que a revisão romanceada da 

colonização tem este modus operandi de rever e inverter valores, às vezes inquestionáveis, da 

tradição literária na colonização. Assim, na passagem do Mal ao Bem, alguns personagens, 

além do mouro em Desmundo, passam da fragilidade e ingenuidade à rebeldia, como no caso 

de Oribela, em que o desejo de liberdade custa-lhe o preço de ser vista por todos como filha do 

Demo. Vamos agora investigar melhor os contornos sombrios que cercam estes dois 

personagens demonizados: Oribela e Ximeno Dias.  

 

  

3.1. A mulher e o mouro demonizados 

 

 

A visão de mundo de Oribela, tendo como guia iniciador o mouro Ximeno Dias, se 

transforma gradativamente a partir do momento em que ela o conhece. Formada em convento 

católico, a primeira imagem do “homem de cabelos vermelhos” surge como algo demoníaco. 

Contudo, na convivência com o mouro, ela descobre que ele é batizado, ou seja, ele leva um 

nome cristão dado por seu padrinho cristão. Como homem diferente dos colonos rudes e 

grosseiros da aldeia, ela descobre nele qualidades até então desconhecidas. Ele tinha 

conhecimento de arte, de cosmografia, dos procedimentos de navegação e, assim, a 

protagonista revê e sua visão cristã do mundo, das coisas e, principalmente, das pessoas.  

Segundo as palavras da protagonista, Ximeno “sabia respostas a todas as perguntas 

feito um grande sábio e em sua casa havia uma tal quantidade de livros que jamais eu pudera 

supor em uma só mão [...] e não tinha mulher nem se servia das suas escravas” (MIRANDA, 
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1996, p. 184). Os outros homens da Colônia serviam-se sexualmente das índias escravas, mas o 

mouro não cultivava esta prática horripilante aos olhos de Oribela. Outro fato que ela percebe é 

que o aspecto físico do mouro não revela feições demoníacas, conforme o cristianismo popular 

medieval cultivou, como o pés de cabra ou de bode dos indivíduos não cristãos. Assim, é 

grande a alegria da protagonista ao perceber algo que já havia visto mas não acreditara, que 

verdadeiramente os pés no mouro não eram de bode. 

A revisão de Oribela sobre as questões do Bem e do Mal se estende a outros 

personagens. Em relação a Francisco de Albuquerque, por exemplo, na visão do personagem, 

ele deixa de lado seus hábitos cristãos e se transforma em um ser desprezível aos olhos de 

Oribela, papel este que, anteriormente, cabia a Ximeno Dias. Segundo a fala da protagonista, 

Francisco de Albuquerque: “vivia sujo de tinta das naturais, metia na boca uma comida cuspida 

por elas, tomava cauim, falava mais a língua do gentio que a do reino, pescava com eles 

aprendia a lançar as setas feito um deles (MIRANDA, 1996, p. 195). Assim, no desenrolar da 

narrativa, os papéis se invertem e o cristão se demoniza enquanto o outro, Ximeno Dias, vai aos 

poucos descortinando seus valores morais que se revelam mais nobres do que o português 

cristão. 

A demonologia ligada ao mouro, elemento não cristão, fazia com que os cristãos da 

Colônia, principalmente as órfãs, temessem ser escolhidas para se casar com um deles. Juntar-

se a um mouro significava, no período colonial, unir a sua alma ao diabo, a qual seria jogada 

diretamente ao Inferno na vida eterna. As órfãs, assumindo o discurso cristão, acreditavam que 

um mouro tinha chifres na cabeça e pés de cabra, numa clara imagem demoníaca do anti-

cristão.  

Ximeno Dias, nos primeiros contatos com Oribela, é representante da raça demoníaca 

de acordo com a formação cristã e sua presença na Colônia era, para ela, como a presença do 

Inimigo, “levando sua maldição de muçulmano, convertidos por Mafamede, cegos e bestiais, 

pondo sua crença em ser a virtude o deleite da carne, a vingança contra os inimigos, a valentia e 

ter cada homem muitas mulheres entre esposas, amantes, varredeiras, escravas e embostadoras” 

(MIRANDA, 1996, p. 29). Em função de sua religião, ele é considerado como inimigo também 

pela gente do lugarejo que evita o contato ou mesmo qualquer conversa com o homem de 

“cabelos vermelhos”, a cor das labaredas do inferno. 

O exemplo de Ximeno Dias, em Desmundo, assim como ocorre em Boca do Inferno, é 

uma tendência em demonizar o outro, personagens ou tipos coloniais que, por uma conduta 

qualquer, se afastam dos preceitos do cristianismo ortodoxo que se esforçou em imperar no 

Brasil colonial. Ximeno Dias, o mouro pelo qual Oribela se apaixona, sofre este processo 



117 

 

 

demonização por estar em uma condição de alteridade, ele é um indivíduo anti-cristão por 

excelência, é mouro. Oribela vai amar Ximeno Dias, mas sempre o condenando por não ser 

cristão. Ela ultrapassa as fronteiras da sociedade e da Igreja, pois a atração pelo mouro a 

atingira de maneira tão intensa que, mesmo reconhecendo o aspecto demoníaco do amante, ela 

se entregará aos seus encantos contra os quais tentara lutar, mas cede às tentações deste 

representante do demônio. O diabo é encantador, ele consegue penetrar a alma do cristão de fé 

duvidosa, no “escuro do meu coração”, e, por ser desconhecido e atraente, o demônio de 

cabelos vermelhos, referência recorrente do personagem, lhe aparece como um feiticeiro, 

senhor de forças especiais. 

O contato de Oribela com os elementos demoníacos, em Desmundo, é constante no 

decorrer da narrativa. O aspecto peçonhento do marido, que a estupra, faz com que ela creia 

que não está no Paraíso, mas sim no Inferno. O mouro Ximeno Dias, como dissemos, causa-lhe 

grande afeição, mas a esta atração ela atribui como um recurso do demônio, feitiçaria do Demo 

sob forma humana, uma vez que Ximeno não é cristão, ele tem poderes para seduzir almas e 

levá-las ao Inferno. Os conselhos que ela recebe para se afastar de Ximeno e, principalmente, o 

que lhe fora ensinado sobre o inimigo árabe e a disputa entre mouros e cristãos pela conquista 

da terra santa, acentua-lhe o preconceito e o medo em relação aos encantos demoníacos do 

mouro 

 
 
[...] nunca me ajudara ninguém em minha vida, por que ia querer ele nada em troca de 
tão arriscada empresa? Ainda mais sendo da maldita raça, de mafamede, se é que era e 
da tal religião de paganismo. De modo que em seu vulto não fazia impressão a 
mortificação de sua alma e o contínuo castigo onde os pecados sopesam, por andar 
essa alma de si descontente e como servo do demônio andava com gesto ledo e 
desmelancolizado. Mas os quais prática e discurso não eram de homem simples e 
ignorante (MIRANDA, 1996, p. 169). 
 
 

  
Em Psicologia do inconsciente, C. G. Jung denomina o arquétipo preenchido por 

Ximeno Dias de “demônio mágico”. (JUNG, 1985, p. 87). Na narrativa em questão Oribela 

projeta no mouro este conteúdo do inconsciente coletivo que pertence aos estágios mais 

elementares e arcaicos da memória humana. Trata-se da imagem do feiticeiro das tribos 

indígenas ou mesmo dos xamãs dotados de poderes extraordinários, carregados de forças 

mágicas entre as quais se encontram a sedução e a demasiada sabedoria. Jung diz que esse 

arquétipo frequentemente aparece como uma figura de pele escura e que, por vezes, aparece, 

em sonhos, como um velho sábio (JUNG, 1985, p. 87). Os elementos descritos por Jung 
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referentes ao “demônio mágico” se encaixam na visão inicial de Oribela sobre o mouro, 

principalmente a questão da sabedoria e da sedução. 

Oribela, por outro lado, relativiza esta visão demonológica do mouro, suspeita da 

ajuda oferecida por ele, maldizendo Ximeno, pois algum interesse escuso ele teria para querer 

ajudá-la. Será que o preço que ela tem de pagar pela ajuda é entregar sua alma ao Demo? Ele 

amedronta, além da protagonista, todas as demais pessoas do povoado. Considerado como 

inimigo perigoso, sua fé é responsabilizada por todo o mal que atinge o lugar e, ainda, suas 

características étnicas são encaradas como um sinal de cunho demoníaco.  

No contato com os moradores, Ximeno não nega sua natureza e sua crença e a 

condição de seguidor do profeta Maomé, não procura, de nenhuma maneira, se passar por um 

cristão nato ou novo. Ximeno, ao contrário, procura manter-se isolado do convívio com os 

demais colonos numa espécie de manutenção de sua condição etinorreligiosa. Não percebemos, 

em seu comportamento, uma busca de relacionamento e convivência íntima com os cristãos 

portugueses, ou seja, nem uma incorporação no cotidiano da comunidade colonial, apesar de 

realizar ali sua atividade de mercador. Ele é um estrangeiro anti-cristão e parece orgulhar-se de 

sua condição de estranho, desprezando a alcunha que os moradores da aldeia lhe conferiam – de 

filho do demônio. 

Ximeno Dias encarna com convicção a sua condição de estrangeiro e mercador, 

indivíduo muito comum na prática comercial durante a colonização do Brasil. O estrangeiro 

não lusitano e não cristão tinha sucesso em seus negócios, apresentando um comportamento 

excêntrico por sua condição anti-cristã e sente a sua diferença numa espécie de orfandade. Da 

mesma maneira que Oribela e suas companheiras, ele é um órfão por estar longe de seus pares e 

de sua terra. Seu comportamento recluso se explica por seu orgulho que se torna uma arma para 

manter o respeito diante dos colonos lusitanos, recusando-se a pertencer ao domínio dos 

cristãos.  

Ximeno Dias, como dissemos, é um personagem demonizado, que exerce sobre a 

protagonista um efeito sedutor, até mesmo por sua excentricidade e reclusão – ele é o interdito 

que seduz. Contudo, ao saber que ele é um mouro, os sentimentos e as convicções cristãs de 

Oribela se tornam confusos – um movimento antagônico de atração e repulsa, uma profusão de 

emoções se apoderam da heroina, tais como a tentação, o pecado, o amor e a liberdade. Mas 

como ele é um estrangeiro assim como ela. Há um reconhecimento de que ele também sofre 

preconceitos por pertencer a uma minoria: os desprezados e rejeitados da boa sociedade cristã 

portuguesa 
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[...] levando sua maldição de muçulmano, convertidos por Mafamede, cegos e bestiais, 
pondo sua crença em ser a virtude o deleite da carne, a vingança contra os inimigos, a 
valentia e ter cada homem muitas mulheres entre esposas, amantes, varredeiras, 
escravas e embostadoras. A mentira vem do pai da mentira. E diziam haver reinos e 
reinos só de mouros em muitos países, onde viviam eles em seus costumeiros pecados. 
Do mouro corri as vistas para fora, a modo de não agasalhar em minha lembrança a 
efígie de uma alma parida por Maomé. Mas no escuro de meu coração a vista dele se 
marcara, que dela me não podia livrar, fechando as vistas ou abrindo, de temor do 
blasfemo de alguma maldita seita, espírito atalaiado, estava ele dentro de mim ardendo 
como um feiticeiro, os mais desumanos e cruéis inimigos que nunca vi no mundo 
(MIRANDA, 1996, p. 29). 
 
 
 

A partir desse momento, a protagonista descreve detalhadamente todas as lendas, 

mitos, crendices e preconceitos que a sociedade portuguesa tem contra os mouros, afirmando 

que eles são cegos e bestiais, acreditando nas virtudes do deleite da carne, na vingança contra 

os inimigos, na valentia e no direito dos homens terem muitas mulheres, fossem elas esposas, 

amantes ou escravas. Pensa que são mentirosos, que vivem em seus reinos uma vida 

costumeiramente pecaminosa.  

Oribela então procura fugir, retirar seu olhar das feições do mouro, a fim de não 

guardar nenhuma lembrança de uma alma “parida pelo Maomé”. Contudo, em seu coração o 

sentimento já brotou, a paixão pelo desconhecido já surgiu, juntamente com a tentação que a 

perseguirá durante toda a narrativa, pois a vista do encanto demoníaco marca sua alma virgem 

de amor e paixão, como se manchasse, para daí em diante, sua imaculada pureza de um rubor 

das trevas que lhe fornecia grande prazer e êxtase carnal. A falta de controle pelo objeto 

desejado lhe causará medo, o feitiço sedutor de Ximeno Dias arde nos sentidos de Oribela para 

logo desaguar em momentos preciosos de prazer, gozo e total entrega de corpo e alma.  

Buscando esquecer a bela imagem que o mouro deixou em seu coração, Oribela passa 

a discorrer sobre mais algumas ofensas que os cristãos portugueses proferiam aos mouros, 

chamando-os de almas frias, homens violentos, bravos, bélicos, esquivos, brutais, cruéis, que 

penduram seus prisioneiros e lanceiam seus corações, ladrões, que levam suas filhas à luxúria, 

que são consumidos pelo fogo do Inferno e, por isso, comem barro do chão para se refrescarem; 

adoradores do ouro, viciados em jogos, sedutores, feiticeiros, falsos, astutos e malvados, entre 

outros atributos não menos detratores. É necessário observar que até mesmo o conhecimento de 

astronomia que eles possuem é considerado astúcia demoníaca. A sabedoria demasiada faz de 

Ximeno uma espécie de Mefistófeles e, assim, o diabo se esconde atrás da beleza e do fascínio 

que é o conhecimento 

 
 



120 

 

 

[...] de noite a interromper junto aos demos, velados pelos mantos negros de seus 
mistérios, que sabiam navegar até sem agulha e sem balestilha, só por verem as 
estrelas e pelos ventos, por serem da mesma matéria das trevas do mar tão horrorosos 
em suas façanhas [...] eram de boa feição aquilo só encobria a verdade de sua maldade 
bruta, sua ferocidade, sua rudeza de animais selváticos, feito cafres e faziam a mulher 
parir sapo, fosse cristã (MIRANDA, 1996, p. 31). 
 
 
 

Oribela busca justificar a boa impressão causada por Ximeno atribuindo este poder à 

feitiçaria, pois, mesmo que ele fosse de boa feição, “aquilo só encobria a verdade de sua 

maldade bruta, sua ferocidade, sua rudeza de animais selváticos, feito cafres e faziam a mulher 

parir sapo, fosse cristã.” (MIRANDA, 1996, p. 31). Contudo, a protagonista não consegue 

evitar sua paixão, tornando-se infeliz em seu casamento com um português nada comparado ao 

homem gentil e sedutor que é Ximeno Dias. Ela sucumbe posteriormente à tentação do 

desconhecido, entregando-se ao mouro de corpo, mente (adquirindo novos conhecimentos) e 

alma. Por tudo isto, e pela sua condição de mulher, Oribela só consegue sua liberdade e 

felicidade ao final da narrativa, quando vence seus preconceitos contra o mouro e obtém o amor 

correspondido. 

Em tom confessional, Oribela se diz “muito contente, confiada e segura dele, que 

desvendava os olhos comidos de abutre de tanta ignorância” (MIRANDA, 1996, p. 172). Ela 

vivera como se tivesse uma venda nos olhos até conhecê-lo. O mouro Ximeno Dias deixa de ser 

o ser diabólico que Oribela percebera até o momento e torna-se um homem de razão e 

sensibilidade, totalmente diferente dos outros homens que conhecera. O mouro contava-lhe 

histórias sobre o que vira em suas inúmeras viagens, dos países por onde passara, e longas 

noites ela passava a ouvir, atentamente, as doces palavras e as experiências do mouro. Ele 

torna-se, assim, uma espécie de iniciador de Oribela na busca do entendimento do mundo, das 

pessoas e da religião.  

Pelo que vimos até agora, analisando o romance Desmundo, o desvendamento da visão 

diabólica do mouro se dá gradativamente na percepção de Oribela. Essa mudança de visão é o 

que podemos chamar de ressignificação da imagem simbólica que, neste caso, é a simbologia 

demoníaca do mouro. Oribela perde o medo de olhar para os pés de Ximeno Dias e ver seus pés 

que não pareciam ser de bode: “eram seus pés de gente, fosse naquela noite, nas outras não se 

sabia [...] que tal me atraiu em tudo que há em mim e lhe fui sentir a boca, ele despertou e me 

tomou em seus braços. (MIRANDA, 1996, p. 179). Neste momento, ambos vivem um idílio em 

meio ao Inferno que foi a estada penosa de Oribela no Brasil até aquele momento. 

Como dissemos, a visão de mundo de Oribela, iniciada por Ximeno Dias, se 

transforma gradativamente. Na convivência com o mouro, ela descobre que ele é batizado, ou 
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seja, ele leva um nome cristão dado por seu padrinho. Como homem diferente dos demais, ela 

descobre qualidades até então desconhecidas em Ximeno. Ele é um homem de ciência, como os 

demais mouros, tinha conhecimento de arte, da cosmografia, dos procedimentos de navegação 

e, assim, a protagonista revê e sua visão cristã do mundo e das coisas.  

A protagonista fala com espanto das habilidades de Ximeno: “sabia respostas a todas 

as perguntas feito um grande sábio e em sua casa havia uma tal quantidade de livros que jamais 

eu pudera supor em uma só mão [...] e não tinha mulher nem se servia das suas escravas 

(MIRANDA, 1996, p. 184). Grande é a alegria da protagonista ao perceber, algo que havia 

visto, mas não acreditara, que verdadeiramente os pés dele não eram de bode que não era 

promíscuo como os colonos portugueses. 

A revisão de Oribela sobre as questões do Bem e do Mal se estende a outros 

personagens. Em relação a Francisco de Albuquerque, por exemplo, na visão do personagem, 

ele deixa de lado seus hábitos cristãos e passa a ser uma criatura desprezível, papel este que, 

anteriormente, cabia a Ximeno Dias. Causa nojo à protagonista os hábitos do marido que o 

marido tem, pois ele:  “vivia sujo de tinta das naturais, metia na boca uma comida cuspida por 

elas, tomava cauim, falava mais a língua do gentio que a do reino, pescava com eles aprendia a 

lançar as setas feito um deles” (MIRANDA, 1996, p. 195).  

Assim, no desenrolar da narrativa, os papéis se invertem: o cristão se demoniza e o 

outro, Ximeno Dias, vai aos poucos descortinando seus valores morais, estes mais nobres que o 

do outro. 

É pela fala de Ximeno Dias que a romancista desmitifica o Brasil como Paraíso 

Terrestre no processo de remitização. Um exemplo deste processo de revisão e desmitificação é 

o conhecimento do mouro sobre a inexistência das raças monstruosas, que, conforme 

afirmamos anteriormente, faz parte da natureza edênica. O mouro, descrevendo inúmeras 

viagens que já fez, e comentando que nunca vira um ser monstruoso 

 
 

afirmou não existiam nem homem com patas de cabra, nem sereias que cantassem, 
nem orelhas que iam até o chão, nem éguas prenhadas pelo vento, [...] nem ilhas com 
mulheres sem homens, embora houvesse algumas de homens sem mulheres 
(MIRANDA, 1996, p. 171, grifos nossos).  
 
 
 

Ximeno chega a dizer que os blêmios não existem, isto implica dizer que a Colônia 

não é o lugar edênico que a tradição colonial tanto cultivou nos séculos XVI e XVII conforme 

apontamos em capítulos anteriores. Conforme o trecho do romance, as Amazonas e as sereias 

são mitos propagados que o mouro desconstrói. Assim, o romance Desmundo desmitifica a 
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imagem edênica do Novo Mundo, apesar de edenizar, nos primeiros capítulos, a natureza e os 

bons ares do Novo Continente. 

A protagonista Oribela acaba enxergando em Ximeno Dias não um homem mau ou 

demoníaco, embora suas desconfianças sobre ele entrecortem quase toda a narrativa. A bondade 

do mouro em cuidar de sua saúde e instruí-la sobre as coisas do mundo faz com que a 

protagonista sinta um pouco de paz, ao lado dele, num lugar tomado pela ignorância, miséria, 

enfim, pela maldade humana. As práticas do mouro como o curandeirismo, a desmedida 

sabedoria e sua condição de não-cristão o tornam uma criatura demoníaca aos olhos dos 

colonos, dos padres e dos demais habitantes do local. Para Oribela, a única que conhece sua 

verdadeira natureza, nada mais resta da primeira impressão maligna que Ximeno lhe causou 

quando se conheceram.  

Além de Ximeno Dias, a própria protagonista é demonizada em Desmundo. De fato, a 

mulher, na obra de Ana Miranda, tem sido objeto de vários trabalhos e pesquisas, tais como 

artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Desde os mais despretensiosos trabalhos 

até aqueles de maior fôlego abordam este protagonismo feminino. A maioria destes estudos 

surge no domínio do discurso do gênero e do multiculturalismo.  

Esses estudos afirmam e reafirmam a importância do lugar ocupado pela mulher na 

obra da escritora cearense. Também não havia de ser diferente dada à elaboração e à riqueza de 

seus personagens femininos, o que deixa um espaço muito frutífero aos pesquisadores e 

estudiosos do discurso do gênero. O protagonismo feminino se dá em romances como O retrato 

do rei, Desmundo, Dias & Dias, Clarice e Yuxin-Alma entre outros. Nessas narrativas temos os 

personagens Mariana de Lancastre, Oribela, Feliciana, Clarice e a índia Yuxin, 

respectivamente, que são, quase sempre, narradoras, ou seja, donas do discurso. Há outros 

personagens femininos que não são protagonistas, tais como: prostitutas, adúlteras, sedutoras, 

órfãs e velhas que ganham importância e complexidade nas narrativas.  

A par dos estudos do gênero, nos interessa em Desmundo, e, mais adiante, em Boca do 

Inferno, os aspectos da mitologia cristã que tendem a demonizar a mulher, relacionando-as aos 

mitos em que o elemento feminino é, quase sempre, ligado ao Mal, tais como a referência ao 

mito edênico e a figura maligna de Eva. Dessa maneira, privilegiamos os elementos que as 

ligam ao demoníaco e ao universo da feitiçaria, da sedução e da perdição dos homens. Alguns 

desses personagens possuem uma voz reprimida ou, às vezes, masculinizada pela história, de 

maneira que a escuta terá que ser feita pela fala do narrador masculino tradicional; noutras, 

como dissemos, elas são sujeitos dos seus próprios discursos. Ana Miranda é inovadora, entre 
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outros aspectos do romance, por construir figuras femininas que (re)constroem seus universos 

pelo discurso delas mesmas como narradoras de suas trajetórias. 

A mulher é culpada, na cultura cristã, pela perda do Paraíso, ou seja, ela é culpada 

pela perda de uma existência feliz planejada por Deus para a humanidade. A ventura do jardim 

deleitoso não durou eternamente por conta da mulher que incitou o homem ao conhecimento 

da maldade. A primeira mulher e o primeiro homem, tendo ambos comido da fruta daquela 

Árvore da Ciência do Bem e do Mal, a qual lhes fora vedada por Deus, foram condenados 

à perda desse Paraíso, pois, segundo as ordens do Criador, era permitido comer frutos da 

Árvore da Vida, assim os seres humanos poderiam viver eternamente no Paraíso. Contudo, a 

transgressão da regra imposta pela autoridade divina teve, como consequência, a Queda. Neste 

contexto, a mulher foi quem principiou e instaurou a maldade em Adão e em toda a 

humanidade.  

A sentença divina foi a expulsão de Adão e Eva do Paraíso: com o conhecimento do 

Bem e do Mal, o Senhor tirou-lhes a Árvore da Vida, que lhes garantia a existência feliz. Deus 

colocou querubins de guarda ao Oriente do Paraíso; e ainda, uma espada flamejante que 

andava ao redor dessa árvore e a protegia dos homens. A mulher foi amaldiçoada, Deus lhe 

disse: “Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez”. E disse ao homem “no 

suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela foste tomado; 

porque tu és pó e ao pó tornarás” (GÊNESIS 3: 16-19). Assim, o homem deveria, agora, 

com o suor do seu rosto e decorrente da fadiga cotidiana, promover a lavra da terra para 

obter seu alimento, que antes lhes fora concedido gratuitamente pela natureza generosa. E, 

ainda, esse homem perdeu a sua imortalidade. 

No contexto dessa demonização da mulher, em Desmundo, logo no início da narrativa, 

as mulheres são descritas como mau agouro nos navios, pois elas são mau agouro no oceano, 

seres que atraem desastres marítimos, como se fossem 

 
 

baús cheios de pedras muito grandes e pesados, sem serventia nem a ratos  a não ser 
turbar as vistas, nausear as tripas, alevantar as mãos em súplicas e trombetear por 
causa alguma, só por prazer, feito os demos. E fôramos sete mancebas, umas sete 
sombras negras alembrando os sete pecados (MIRANDA, 1996, p. 14, grifos nossos).  

 
 
 

De acordo com o trecho, as mulheres não servem para ajudar no serviço marítimo; 

muito pelo contrário, até atrapalham, pois tiram a concentração dos marujos e só sabem 

reclamar sem motivo algum, só pelo prazer. Certamente que essa visão diabólica da mulher não 
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é fruto da imaginação da autora do romance, ela está presente na cultura e registrada em 

estudos, tal como em Mary Del Priore que diz ser a mulher 

 
 

considerada também um ‘diabo doméstico’, ela fora pintada na literatura da época 
clássica como um poço de vícios digno dos filhos das trevas: enganadora, melíflua, 
concupiscente, fétida, infecta, gastadora, desbocada, esta mulher sem qualidades foi 
cantada em prosa e verso no período colonial. (DEL PRIORE, 1993, p. 36) 

 
 
 

Depois da chegada, as órfãs tiveram que cumprir o destino que fora traçado em 

Portugal: o matrimônio. No casamento das órfãs surge a dura realidade da Colônia. Oribela, a 

protagonista das sete órfãs, casa-se com o português Francisco de Albuquerque e, na noite de 

núpcias do casal, transparece novamente a condição de mulher apenas como objeto, em que ela 

é estuprada pelo marido 

 
 
Os homens se serviram de suas esposas. [...] Para deitar, um monte de feno, mas a 
mim foi segurando Francisco de Albuquerque e derrubando. É acaso a leoa mais 
mansa que o leão? E lhe dei uma bofetada no rosto no que fez ele sem pensar uns 
modos de como se fosse quebrar minha caveira, me fez tremer as carnes e o fervor 
dele, disto, era tão grande, em tal momento, que em muito breve espaço tudo meu 
estava como que em grilhões, entre suas forças, embaixo de seus pesos, a arrancar 
tudo que era seu e de Deus, cobrar sua repartição, seu quinhão que lhe valia por direito 
de esposo, como em mim havia de ser tudo seu, mas eu rogava que nada fosse tanto, 
entendendo de querer escapar de embaixo dele, de modo que se tinha dentes devia ser 
para cobrar as penas, quem deu foi pensando, assim foi Francisco de Albuquerque 
trabalhar sobre mim, recolher de minha boca o silêncio e a fechadura em sua boca. 
(MIRANDA, 1996, p. 76) 

 
 
 

Neste protagonismo feminino em Ana Miranda, surgem alguns aspectos do arquétipo 

da “donzela guerreira”. Em Desmundo, Oribela surge no romance como o personagem mítico 

Mu-lan, a chinesa do século V que vai à guerra contra os tártaros para substituir o pai carente 

de filho varão. Esse arquétipo está presente na literatura, na cultura e na mitologia de diversas 

comunidades. Exemplos não faltam desde a mitologia grega, como a deusa Palas Atena, 

passando pela história francesa com Joana D’arc até chegar à literatura brasileira de Guimarães 

Rosa com um dos personagens mais complexos do escritor e da literatura, Diadorim de Grande 

sertão: veredas.  

Oribela está próxima da representação do arquétipo da donzela guerreira, por sua 

valentia e enfrentamento. Contudo, ela não chega a encerrar aspectos essenciais deste 

arquétipo. Nessa figura arquetípica, geralmente aparece um forte apego ao pai e a ausência de 

mãe é imprescindível, ainda, seu destino é assexuado ou mesmo andrógino. Segundo Walnice 
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Nogueira Galvão, a donzela guerreira é “mutilada nos múltiplos papéis que a natureza e a 

sociedade lhe oferecem” (GALVÃO, 1998, p. 12). Na donzela guerreira é comum a mutilação 

da maternidade. Ela não pode ter filhos, pois ela não pode ter laços tão fortes de afetividade, 

como a maternidade, pois isto coloca em risco o cumprimento de uma missão que, geralmente, 

lhe é atribuída.  

Os elementos que constituem a donzela guerreira mantém sempre um padrão, assim 

como qualquer arquétipo, neste caso, via de regra, na descendência filial, ela é unigênita ou 

então é a caçula da prole. O pai não tem filhos homens adultos ou mesmo nenhum homem em 

sua descendência. Ela corta os cabelos, veste-se em trajes masculinos, abre mão do conforto 

feminino e de atributos sensuais, pois deve esconder os seios e as nádegas. Ainda, é próprio 

desse arquétipo tratar seus ferimentos em segredo bem como tomar banho escondida, assim, a 

metamorfose pode ser mantida em segredo. É comum este segredo ser desvendado em algumas 

situações específicas, quando ela está ferida por motivo de luta e guerra e, em diversos casos, 

apenas quanto ela morre em combate, o que acontece com Diadorim, por exemplo.  

Em Desmundo, apesar de ser corajosa e de se vestir como homem para fugir do 

marido, o que a aproxima do arquétipo, Oribela deixa de ser rebelde e masculinizada quando 

cede ao amor de Ximeno Dias, e, por esse motivo, não podemos afirmar que Oribela possa 

figurar no romance como donzela guerreira. Além de ceder ao amor, ela se mantém vestida 

como homem um curto espaço de tempo e não chega a morrer em combate.  

 Oribela e Ximeno Dias são personagens demonizados, pois, no discurso cristão 

medieval, a mulher é o avesso do que Deus construíra de mais perfeito na natureza: o homem. 

O mouro é, por seu turno, essencialmente ligado ao Mal por não ser cristão. Na dinâmica 

interna desses personagens, nada há de demoníaco, mas sim de admiração recíproca. É o olhar 

do cristianismo impregnado na mentalidade dos demais personagens que os tornam criaturas 

demonizadas. Prova da admiração mútua entre o casal são os momentos de idílio que vive, 

numa espécie de mundo paralelo que ambos criaram para viver um amor verdadeiro que será 

destruído pela truculência do marido. 

Assim, o romance termina com acontecimentos extremos. Ao perceber que o filho de 

Oribela não era seu, mas de Ximeno Dias, Francisco de Albuquerque foge após matar sua 

própria mãe ao colocar fogo em sua casa num momento de desespero pelo abandono de Oribela 

e por ter consciência da paternidade da criança de “cabelos vermelhos”. O marido volta ao 

reino de Portugal numa embarcação, a princípio levando o filho de Oribela, mas o menino de 

cabelos vermelhos, como o pai, aparece nos braços de Ximeno Dias que o entrega à mãe. O 
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romance deixa suspenso uma espécie de “final feliz” para o mouro e para a órfã, num desfecho 

típico dos contos de fadas da Idade Média. 

 

 

3.2. Oribela percebe o desmundo 

 

 

Narrado em primeira pessoa, este romance trata do deslocamento do personagem 

Oribela de seu Paraíso possível, Portugal (cristianizado), para um lugar inóspito, ou seja, o 

Anti-paraíso brasileiro. Há uma remitização do Paraíso Terrestre, uma “dessacralização” do 

espaço, ou seja, o Novo Mundo edenizado pelos colonizadores portugueses como lugar sagrado 

será profanado no romance em questão. Assim, é por meio da percepção desse espaço 

mitificado que Oribela vai realizar sua trajetória no decorrer da narrativa, momento em que as 

locações ganham importância no romance. Como elemento estrutural da narrativa, “longe de 

ser indiferente, o espaço num romance exprime-se [...] em formas e se reveste de sentidos 

múltiplos até constituir por vezes a razão de ser da obra” (BOURNEUF e OUELLET, 1976, p, 

131). Vejamos os aspectos teóricos sobre o espaço romanesco e sua importância para a 

compreensão do romance Desmundo. 

O estudo do espaço na literatura, seja na prosa ou na poesia, ficou conhecido como 

topoanálise. Este termo foi cunhado, primeiramente, no livro A poética do espaço, de Gaston 

Bachelard. Segundo o autor “a topoanálise seria, então, o estudo psicológico sistemático dos 

locais de nossa vida íntima” (BACHELARD, 2008, p. 28). Para o teórico, o espaço pequeno 

ou grande influencia o estado anímico do homem e cria imagens poéticas das mais profundas 

e belas. 

Ao falar da poética do espaço, Bachelard revela a intenção de dar à palavra a missão 

de elevar o objeto de sua análise, os lugares e os espaços, ao nível poético do devaneio. A fim 

de que isso seja possível, Bachelard apela para a imaginação, a faculdade humana por vezes 

esquecida, que pode fazer nascer, renascer e criar novas formas de vida e de interioridade, 

dando às coisas o lastro humano que elas não ostentam quando ficam penando em sua material 

solidão. 

O autor mostra que há poesia nos principais espaços preferidos pelo homem. Na casa, 

no sótão, no porão. Numa simples gaveta. Num cofre. Num armário. Ele busca a poesia do 

ninho e da concha, do cantinho da casa, da miniatura, do grande e do pequeno, e, sobretudo, na 

imensidão íntima que ressoa em seu interior. O autor de A poética do espaço tem a capacidade 
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de nos mostrar a fenomenologia do espaço e sua influência na vida e nos sentimentos do 

homem. Esse processo se dá, segundo Bacherlard, na ressonância que ocorre no processo da 

leitura: o leitor entra em sintonia com as imagens poéticas do texto formadas pelo leitor. O 

autor procura demonstrar esta ocorrência nas análises de textos literários que mostram que há 

poesia dentro do homem e nos espaços que o cercam. (BACHELARD, 2008). 

Sobre a percepção do espaço por parte do ser, cabe aqui alguns comentários do 

filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que, utilizando o método fenomenológico e 

transitando entre a psicologia e a biologia, tem como preocupação a relação entre a consciência 

e o mundo, ou seja, o autor procura mostrar como o sujeito, seu corpo e sua visão se 

estabelecem no mundo que o cerca e de como o homem consegue perceber os espaços 

circundantes. Segundo o autor, “o espaço não é um ambiente (real ou lógico) em que as coisas 

se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” (MERLEAU-

PONTY, 1996, p. 328).  

De acordo com essa concepção, o espaço não é algo que se impõe, mas, ao contrário, 

se constrói a partir da experiência humana. Logo, só existe se houver um sujeito que o construa 

– “vivo nas coisas e considero vagamente o espaço ora como um ambiente das coisas, ora como 

seu atributo comum, [...] e percebo então que elas só vivem por um sujeito que as trace e as 

suporte” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 328). Assim, o espaço não é concebido como uma 

totalidade, mas sim é aquilo que o homem constrói com sua percepção, uma visão limitada do 

que somos capazes de perceber. 

Alguns espaços podem ter grande relevância e influenciar o estado de alma dos 

personagens de uma narrativa. Temos, primeiramente, os chamados microespaços, que podem 

ser uma vila, uma Igreja, uma casa e até mesmo uma cabana conforme veremos em Desmundo. 

Temos, ainda, os chamados macroespaços que podem ser uma certa região, uma cidade, e até 

mesmo um país, como também mostraremos no romance aqui analisado. Portanto, seja um país 

ou uma simples cabana, o espaço na narrativa, sobretudo nas bem realizadas, tem sempre uma 

função determinante e esclarecedora para a compreensão do texto. 

O espaço pode influenciar os sentimentos de um personagem – que podem ser 

transitórios ou permanentes – no texto narrativo e o induzir a realizar ações. Assim, em 

determinadas cenas, observamos que existe uma analogia entre o espaço que o personagem 

ocupa e os sentimentos que ela vivencia.  

Além disso, mencionamos uma cena de alegria que se passa sob o sol fresco de um fim 

de tarde, brilhante, num céu com poucas nuvens e passarinhos voando, alegrando o ambiente. 

Parece que, assim como Oribela, a natureza está alegre, portanto há uma relação de homologia 
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entre personagem e espaço. Trata-se de um espaço homólogo, onde ele e o indivíduo se 

encontram em perfeita sintonia. É com esse entendimento do espaço em relação à personagem 

que compreendemos os sentimentos que movem o personagem em direção a um espaço ou 

outro.   

Ao se levar em conta essa importância do espaço para o estado de alma dos 

personagens, pensamos, como viés investigativo, no mito do Paraíso Terrestre que se constitui 

como espaço mitificado. Nesses termos, podemos dizer que esse mito existe como um eterno 

sentimento de nostalgia de um lugar feliz presente na memória da humanidade. No romance 

Desmundo, é esta mesma nostalgia, – de uma infância perdida –, que fará com que Oribela 

tente fugir do desmundo, do Anti-paraíso, para retornar ao Paraíso da infância, da vida feliz em 

Portugal.  

No romance Desmundo, alguns lugares têm grande relevância e influência sobre o 

estado anímico da protagonista Oribela. Como já referimos, as locações no romance podem ser 

classificadas de duas maneiras de acordo com a topoanálise: os microespaços e os 

macroespaços. 

Oribela, assim como observamos nos textos dos séculos XVI e XVII, também 

descreve com entusiasmo os sabores e a beleza do Novo Mundo, num típico deslumbramento 

de adventício: “Oh, que canas açucaradas. Mosca no mel, provei de um amarelo corado de 

vermelho que travava na boca como uma sorva verde” (MIRANDA, 1996, p. 45). Esse 

personagem se encanta com a grande quantidade de “aves falantes” e resgata o motivo pelo 

qual alguns informantes, particularmente italianos, terem chamado o Brasil colonial, a 

princípio, de “terra dos papagaios” (FAUSTO, 2004, p. 41). Essa ave chama a atenção da 

protagonista, assim como chamara a atenção dos colonizadores. Em uma das primeiras noites 

no Brasil, Oribela diz que: “mal podia descansar, com a vigília de tantos olhos sobre nós, 

mesmo os de uma ave verde que sabia falar palavras humanas, a qual conhecera eu por lenda” 

(MIRANDA, 1996, p. 45). 

Em se tratando dos microespaços, um texto literário qualquer pode ter espaços como 

uma vila, uma Igreja ou uma determinada residência. Quanto aos macroespaços, esse mesmo 

texto pode apresentar espaços como uma cidade, uma região ou mesmo um vasto país. Para que 

haja esses dois tipos de espaço em um mesmo texto narrativo, é necessário que ele tenha certa 

complexidade no nível das ações e na movimentação espacial do personagem, visto que uma 

narrativa pode muito bem ter grande extensão, ou mesmo uma complexidade filosófica, e ficar 

restrita a uma única locação, um quarto por exemplo. É o que ocorre no romance Viagem à 
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roda do meu quarto, de Xavier de Maistre, em que há uma complexidade existencial e a 

locação é restrita a um quarto. 

Em Desmundo, temos a presença marcante desses dois tipos de espaço. Em relação aos 

microespaços, temos: a casa em que Oribela habita com o marido e a sogra, a cabana do mouro 

Ximeno, o quarto do casal e, ainda, o orfanato no qual Oribela foi criada em Portugal, mas esse 

último não está presente materialmente na narrativa, existe apenas na memória da protagonista 

como lembrança da infância. Quanto aos macroespaços, temos a metrópole, ou seja, Portugal e 

o Brasil Colônia.  

Assim, todos esses espaços vão ter grande influência sobre as ações do personagem 

principal e sobre seu estado anímico. Isto não significa que o caráter do personagem seja 

moldado ou determinado pelo meio em que vive, pois não entendemos a narrativa como os 

romancistas naturalistas do século XIX a concebiam. Autores como Émile Zola e Aluízio 

Azevedo tinham em mente que o meio determinava o caráter humano. Nós não fazemos essa 

afirmação, para nós o espaço atinge o estado anímico do personagem e não chega a determinar 

o seu caráter. 

Vamos pensar, primeiramente, nos microespaços do romance Desmundo: a casa de 

Oribela e do marido Francisco de Albuquerque. Ocorre que a casa deles será o oposto daquilo 

que Bachelard diz construir o valor de uma casa. Para o filósofo francês, a casa é o lugar que 

sonhamos habitar, ou seja, um lugar de refúgio do ser em meio à dispersão do mundo exterior, 

um lugar de aconchego, uma espécie de Paraíso Terrestre (BACHELARD, 2008, p.23-27). No 

romance, ocorre o contrário, a casa que Oribela vive com o marido tem a função de afugentar e 

desestabilizar o personagem, portanto, ela não é um Paraíso Terrestre como diz Bachelard 

acerca da função da casa. O valor deste espaço, portanto, se inverte, tornando-se um Anti-

paraíso para a protagonista, momento em que, por outro lado, o quarto da casa ganha 

importância, pois será este o local onde Oribela vai se fechar em si mesma, longe de todos os 

outros habitantes da casa. 

Essa atitude de isolamento da protagonista é chamada, na topoanálise, de insulamento 

ou ilhamento. É um fenômeno recorrente em certas narrativas este “se fechar em si mesmo”, 

isolar-se da presença de outras pessoas. Oribela, diante dos maus tratos recebidos do marido e 

da sogra, se fecha em si mesma como se criasse um universo próprio para escapar do mundo 

real dentro de seu quarto. Assim, os primeiros dias depois do casamento de Oribela no Brasil 

são marcados pelo “ilhamento” ou “insulamento”, fenômeno comentado por Osman Lins ao 

torizar o espaço nos romances de Lima Barreto (LINS, 1976, p. 35). Ela está sempre sozinha, 

não tem amigos e parece viver “fechado(a) em si mesmo(a) num mundo onde as comunicações 
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foram cortadas” (LINS, 1976, p. 36). A falta de comunicação faz com que o personagem se 

isole completamente e fique concentrada apenas na elaboração de seus planos de fuga para 

Portugal, que são sempre frustrados. 

Dessa forma, o espaço, o quarto da casa, harmoniza-se com o personagem: o 

insulamento no próprio quarto, durante a ausência do marido empenhado no trabalho cotidiano 

e exaustivo na Colônia, torna-se a metáfora da solidão de Oribela, sempre voltada para a 

arquitetura dos planos de fuga, e não para a vida do casal. O seu isolamento irá durar até o 

momento em que conhece Ximeno Dias, com o qual manterá uma relação afetiva e amorosa. 

No processo narrativo, ela também passa a conviver e a se comunicar com as indígenas nativas, 

construindo uma espécie de amizade nas tentativas de compreensão mútua de suas culturas tão 

diferentes. 

A “função de habitar”, para utilizar a terminologia de Bacherlard, em A poética do 

espaço, pode ser utilizada para entender o romance. A casa do casal deveria cumprir esta 

função, mas não a cumpre. Ela será transferida para a cabana do mouro Ximeno, espaço 

também comentado por Bachelard. Esse lugar será o local de refúgio para o personagem em 

meio a toda a violência e miséria pelas quais passa na companhia do marido e da sogra que a 

odeia. A cabana do mouro será o Paraíso Terrestre provisório para Oribela enquanto ela não 

consegue voltar definitivamente para Portugal, lugar da infância que também é símbolo do 

Paraíso perdido.    

Ocorre, na percepção do espaço por parte de Oribela, uma transformação no nível das 

aparências. Como já dissemos, o Brasil, no período colonial, foi representado na Europa como 

um símile ou mesmo o próprio Paraíso Terrestre, ou seja, um lugar de delícias, abundâncias e 

sinônimo de felicidades. Este é o Brasil que Oribela tem em mente quando vem para o Novo 

Mundo e o objetivo da viagem é casar-se e ser feliz nesse suposto Paraíso que, num primeiro 

momento, a encanta por seu clima agradável, natureza abundante e rica em belezas animais e 

vegetais. 

Assim, no início do romance, ela vê este Paraíso e suas enormes muralhas tal como ele 

lhe fora apresentado em Portugal por lendas ou narrativas de viajantes que assim o descreviam. 

Contudo, no decorrer da narrativa, este espaço, que era promessa de felicidade, transforma-se 

em lugar de opressão, tristeza e desafios, os quais ela vai ter que enfrentar para fugir desse 

Anti-paraíso, desse Inferno, o não-mundo, desmundo, como diz o próprio título do romance. 

Em contrapartida à casa e ao Brasil, surge a lembrança de Portugal e do orfanato. Estas 

locações, antes de Oribela chegar ao Brasil, eram lugares que a afugentavam, mas que ganham 
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estatutos de objeto de desejo para Oribela, momento em que se iniciam as tentativas de fuga 

para Portugal, que passa a ser o Paraíso almejado por ela. 

No trecho que segue vemos a descrição do Brasil em termos de uma natureza 

paradisíaca: um verde perene, altas palmeiras, ou seja, o tópico edênico da natureza original 

preservada por Deus 

 
 
A vista de uma colina distante tangeu dentro do meu coração música de boas falas. 
[...] Ali estava bem na frente a terra do Brasil [...] lavada por uma chuva de inverno, 
verde, umas palmeiras altas no sopé, por detrás de nuvens de tapeçaria, véu de leve 
fumo. Hio, hio, huhá. Espantada que a alegria pudesse tão profundamente em meu 
coração, em joelhos rezei. (MIRANDA, 1996, p. 11) 

 
 
 
 Primeiramente Portugal é o lugar da infelicidade, o Anti-paraíso, em seguida ele se 

torna o lugar da felicidade perdida, ou seja, o verdadeiro Paraíso Terrestre. Por seu turno, o 

Brasil é, inicialmente, o lugar da felicidade, o Paraíso Terrestre, mas, no decorrer da narrativa, 

ele se transforma em lugar de infelicidade da protagonista, ou seja, o Anti-paraíso, do qual é 

necessário fugir. 

 

 

3.3. Bahia: Paraíso ou Inferno? 

 

 

O enredo do romance Boca do Inferno gira em torno do assassinato do alcaide-mor da 

cidade da Bahia, uma espécie de prefeito da administração colonial. Neste evento estão 

envolvidos o poeta Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, escritores do período barroco 

que são personagens do romance de Ana Miranda. O poeta está envolvido diretamente no caso, 

ao passo que Padre Vieira é apenas suspeito do crime por fazer oposição ferrenha à 

administração política municipal da época. O trecho inicial do romance nos dá indicações 

geográficas e fala da origem no nome da cidade: “A cidade fora edificada na extremidade 

interna meridional da península, a treze graus de latitude sul e quarenta e dois de longitude 

oeste no litoral do Brasil. Ficava diante de uma enseada larga e limpa que lhe deu o nome: 

Bahia” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 11).  

É uma narrativa bastante ágil, nela pulsa a vida de homens e de mulheres divididos 

entre o prazer e o pecado, entre o Céu e o Inferno, toda uma dinâmica aliada à exatidão 

histórica, sustentada por extensa e cuidadosa pesquisa bibliográfica empreendida pela autora. O 
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lugar aparece, no início da narrativa, como espaço fechado, distante de outras cidades, uma 

espécie de Éden escondido nas serras do recôncavo baiano. A segregação ou isolamento é uma 

característica do Paraíso Terrestre, pois a dificuldade de sua localização se deve à Queda de 

Adão e Eva que, com a transgressão das ordens divinas, Deus o ocultou em lugar isolado e de 

difícil acesso conforme narra as Sagradas Escrituras.  

Em Gênesis, há a indicação de que Deus havia “escondido” este jardim para que os 

homens não encontrassem o lugar maravilhoso que Ele havia tirado ao primeiro casal. De 

acordo com Jean Delumeau (1998, p. 27-30), os doutores cristãos São Tomás de Aquino e 

Santo Agostinho também eram da opinião de que o Paraíso existia em algum local posicionado 

ao Oriente. Trata-se, portanto, de um local isolado por obstáculos, quer por montanhas, quer 

por mares ou uma faixa de terra quente impossível de atravessar. Em Boca do Inferno, a posição 

geográfica da Bahia, conforme foi descrito, sugere indícios de que a cidade também é afastada e 

de difícil acesso 

 
 

A bahia, de pouco mais de duas léguas, começava na ponta de Santo Antonio, onde 
tinha sido edificada a fortaleza do mesmo nome, e terminava aos pés da ermida de 
Nossa Senhora de Monserrate. No meio desse golfo estava a cidade, sobre uma 
montanha de rocha talhada a pique na encosta que dava para o mar, porém plana na 
parte de cima; esse monte era cercado por três colinas altas, sobre as quais se 
estendiam as povoações [...]. (MIRANDA, 1990 [1989], p. 11, grifos nossos).  

 
 
 

As montanhas, os “montes cerrados”, ou seja, fechados são isolados e de difícil 

visualização para quem chega ao local. Ainda, o lugar era cercado por “três colinas altas”, lugar 

apartado do restante das outras regiões. Até este momento inicial da narrativa temos a descrição 

do Paraíso Terrestre da tradição medieval: o jardim das delícias segregado do homem devido ao 

pecado de Adão e Eva. Mas o que há de edênico no espaço criado no romance é apenas a 

segregação. Os trechos seguintes não tratam a Bahia como um sítio deleitoso. 

Após a descrição do espaço da narrativa, o narrador situa o leitor no tempo a ser 

narrado, a saber, o período colonial, quase sessenta anos após a guerra contras os holandeses. 

Os elementos da narrativa, o espaço e o tempo, vão se configurando numa oposição ao Paraíso 

Terrestre. Assim, o Brasil do século XVII torna-se, realmente, um Anti-paraíso, um retrato às 

avessas do jardim bíblico, conforme podemos perceber nesta passagem: “numa região cortada 

por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, florestas de árvores frondosas, a imagem 

parecia ser a imagem do Paraíso, no entanto, os demônios aliciavam as almas para povoar o 

Inferno (MIRANDA, 1990 [1989], p.08)”. 



133 

 

 

O Paraíso baiano, um sonho para o poeta Gregório de Matos, transforma-se em 

pesadelo, momento em que o Éden é remitizado pela romancista, transformando-se num lugar 

às avessas deste jardim venturoso. Esta ideia nos parece mais clara na fala narrador ao comentar 

os pensamentos do poeta as primeiras páginas do romance 

 
 
“Esta cidade acabou-se”, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado 
no terreiro de Jesus. “Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Hoje, até 
dentro da praça, nas barbas da infantaria, nas bochechas dos granachas, na frente da 
forca fazem assaltos à vista (MIRANDA, 1990 [1989], p. 13).  
 
 
 

Neste trecho, percebemos que, para Gregório de Matos, a Bahia, no final século XVII, 

era uma cidade de desmandos e devassidão. Temos uma recriação do ambiente e da vida 

colonial da época, incluindo a intensa luta pelo poder que coloca em disputa, de um lado, o 

governador Antonio de Souza Meneses, o corrupto Braço de Prata (do grupo colocado ao lado 

do Mal) e, de outro, a facção liderada por Bernardo Vieira Ravasco (líder do grupo ligado ao 

Bem), da qual faziam parte Antonio Vieira e Gregório de Matos. 

Há uma sátira em que o poeta baiano ataca não apenas um personagem, mas toda a 

Bahia em seu aspecto de lugar sem lei. E exemplo da satirização da cidade, a transcrição de um 

trecho do poema satírico intitulado “Define sua cidade”, que é inserido no romance. Em um 

diálogo, Gregório de Matos responde a seu interlocutor com trechos do poema: “Que de dois 

efes se compõe esta cidade, a meu ver: um furtar, outro foder” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 

113).  Essa é uma sátira com a qual o poeta fala sobre a cidade que ele ama e odeia ao mesmo 

tempo.  

Gregório de Matos ama o lugar onde nasceu, o “antigo estado” da infância, mas odeia 

e lamenta a cidade ter-se entregado à “máquina mercante” de que fala um outro poema 

intitulado “À Bahia” que, assim como o “Define sua cidade”, também é citado no romance. 

Como vemos no trecho do poema “Define sua cidade”, Ana Miranda dramatiza a poesia do 

“Boca do inferno”, realizando uma desmontagem do poema, colocando trechos em forma de 

diálogo.  

Mais adiante, o narrador comenta a admiração do poeta baiano pelo poeta barroco 

espanhol Luis de Góngora y Argote. Há discursos poéticos no romance, tanto de Góngora 

quanto sátiras de Gregório de Matos, em que surgem as subjetividades dos personagens. 

Lembrar os versos espanhóis, para o baiano, é mostrar sua admiração pela poesia barroca 

espanhola e admirar o lugar no qual gostaria de ter nascido 
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Gregório de Matos estava no lado escuro do mundo, comento a parte podre do 
banquete. Sobre o que poderia falar? Goza, goza el color, da luz, el oro. Teria sido 
bom para Gregório se tivesse nascido na Espanha? Teria sido diferente (MIRANDA, 
1990 [1989], p. 13). 
 
 
  

Há algo de Desmundo em Boca do Inferno. Portugal é o lugar feliz para Oribela, 

enquanto a Espanha seria, em termos hipotéticos, um lugar feliz para Gregório de Matos. 

Assim, em ambos os romances, parece haver uma descrença, uma desilusão em relação à vida 

no Brasil, como se o lugar perfeito se transformasse em lugar infernal, inabitável devido à 

miséria e aos desmandos de políticos corruptos e incompetentes. Miséria e desigualdade social 

tornam a Bahia um lugar infernal 

 
 

Reinóis, que chamavam de maganos, fugidos de seus pais ou degredados de seus 
reinos por terem cometido crimes, pobres que não tinham o que comer em sua terra, 
ambiciosos, aventureiros, ingênuos, desonestos, desesperançados, saltavam sem cessar 
no cais da colônia. Alguns chegavam  em extrema miséria, descalços, rotos, despidos, 
e pouco tempo depois retornavam ricos, com casas alugadas, dinheiro e navios 
(MIRANDA, 1990 [1989], p. 14, grifos nossos) 
 
 

 
O Brasil colonial foi habitado por diversos tipos humanos mandados da metrópole para 

a colônia para espiar seus pecados e seus crimes, tipos contraventores como ladrões, hereges, 

ambiciosos e aventureiros. Estas são pessoas que não tinham nada a perder ou a ganhar na 

metrópole e vinham ao Novo Mundo para tentar enriquecer. No Novo Mundo, o que atraia o 

europeu era a abundância de ouro, de alimentos, de tudo o que se podia pensar em termos 

materiais. Contudo, este suposto Paraíso revela sua outra face, ou seja, o lugar onde não há 

bondade e nem harmonia.   

Muitos desses aventureiros e degredados enriqueceram de fato, como sugere o trecho 

do romance, mas outros morreram doentes ou assassinados neste Anti-paraíso colonial. Este 

retrato às avessas do Éden, é mostrado na mesma página do romance, onde há indícios do 

Paraíso, mas o Inferno mora ao lado: “A porta da Igreja está repleta de miseráveis e loucos. 

Com tanta riqueza, havia grande pobreza e muita gente morria de fome” (MIRANDA, 1990 

[1989], p. 14). 

Todo esse cenário de vícios e misérias contraria o início no romance, onde a Bahia é 

descrita como lugar isolado e cercado por belos rios. Como já ficou dito, o romance inicia com 

imagens edênicas na descrição geográfica da cidade, ou seja, lugar isolado e com muitas águas, 

o que sugere a presença dos quatros rios do Éden, além de terras férteis que davam abundância 

de alimentos, árvores frondosas de uma natureza virgem. Esses elementos tornam a Bahia uma 
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miragem paradisíaca, mas, em seguida, outros surgem com a afirmação de que o lugar é o reino 

do demônio.  Assim, o Paraíso se converte em Inferno logo nas primeiras páginas da narrativa. 

Esse é o primeiro romance de Ana Miranda. Trata-se da narrativa em que predominam 

as imagens do Anti-paraíso na voz de Gregório de Matos, o detrator por excelência, e na trama 

do romance. O Brasil, no contexto dessa narrativa, não é um lugar de delícias e deleites como 

fora retratado pelos cronistas e pelo romantismo de José Alencar e Gonçalves Dias. É o início 

da remitização do paradisíaco na obra da autora.  

Boca do Inferno torna-se o lugar da “plenitude perdida”, do Paraíso desmitificado. As 

imagens edênicas, construídas por discursos de viajantes e cronistas do período colonial, são 

reinventadas pela romancista cearense no século XX. Ana Miranda transforma as imagens 

edênicas, da tradição colonial, em imagens infernais tanto em Desmundo quanto em Boca do 

Inferno. 

O ambiente da Bahia do século XVII é demoníaco e proporciona apenas dissabores a 

Gregório de Matos. Ele dá mostras de que deseja ir para um lugar paradisíaco, longe dos 

tormentos da cidade. Em seus momentos de idílio com a prostituta Anica de Melo, surge um 

diálogo sobre o lugar ideal para se viver, que não fosse Brasil e Portugal: Anica dá a sugestão 

para irem para um lugar bom para se viver. Gregório sugere, então, irem à “Abissínia [Etiópia], 

ele disse, talvez esteja o reino fabuloso de Preste João.” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 157). 

A expressão “reino de Preste João” pode ser entendida como um mitema para 

reconstruirmos o mito do Paraíso Terrestre em terras não americanas. Para isso, é necessário 

utilizar o método da mitanálise, exposto no primeiro capítulo deste estudo. Isso significa 

extrapolar os limites do texto ficcional para encontrar informações sobre esse mito nos textos 

sobre lendas medievais que alcançam os séculos XVI e XVII, que estão no que chamamos de 

“memória arquivada” de que se vale o romance. 

É importante relembrar o reino mítico de Preste João, e os relatos de viagens descritos 

por Heinrich Krauss (2006, p. 109), que comentamos no segundo capítulo. Estas narrativas 

reforçam a crença medieval de que o Paraíso continuava a existir em algum lugar na terra, com 

a árvore da vida no centro, mas segregado por detrás de altas montanhas e, por isso, 

inacessível aos homens.   

É para essa terra paradisíaca que Gregório de Matos quer se deslocar com sua Anica 

de Melo, sair do lugar infernal e chegar ao reino paradisíaco de Preste João. Em outra 

passagem do romance, em que a família Menezes procura o poeta por seu envolvimento na 

morte do alcaide-mor, Anica de Melo suplica para que ele fuja imediatamente da Bahia para 

não ser morto pelos inimigos: “Ah, meu Deus, por que não vais logo embora para o 
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Recôncavo? E o reino de Preste João?” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 278). Mais uma vez, ir 

para a lendária terra paradisíaca seria a única saída para o poeta. A repetição do termo “reino 

de Preste João” constrói mitemas através do quais podemos localizar e identificar o mito do 

Paraíso Terrestre no romance. 

Nesta demonização da cidade, é revelador o soneto de Gregório de Matos intitulado 

“À Bahia”, para o qual apontamos anteriormente. Ana Miranda consegue romancear este 

poema, intercalando alguns de seus trechos com a movimentação do personagem no interior de 

um quarto em que está encerrado. Essa é uma particularidade do gênero romance, abarcar 

outros discursos, neste caso, a poesia lírica. Há uma “desmontagem” do poema para ser 

adaptado ao romance 

 
 
“Triste Bahia, oh quão dessemelhante estás, e estou, do nosso antigo estado”, recitou 
Gregório de Matos. Foi até a janela. Sentiu um perfume de rosas. Bebeu mais uma 
caneca de vinho. O Barrilote estava quase no fim. “Pobre te vejo a ti, tu a mi 
empenhado, rica te vejo eu já, tu a mi abundante.” Na Barra, navios mercantes 
estavam atracados. Pondo os olhos na sua cidade, Gregório de Matos reconhecia que 
os mercadores em o primeiro móvel da ruína, que ardia pelas mercadorias inúteis e 
enganosas. “A ti tocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado; a 
mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio, e tanto negociante”. Ficou à janela, 
em silêncio. (MIRANDA, 1990 [1989], p. 112).  

 
 
 

O crítico literário Alfredo Bosi, em Dialética da colonização (1992, p. 94-118), faz 

uma longa análise do poema romanceado por Ana Miranda. O autor ressalta, no poema, um 

contraste existente, separando passado e presente, na expressão “quão dessemelhante”, que 

revela uma metamorfose do espaço no eixo do tempo: houve um “antigo estado” no passado de 

Gregório de Matos, o Paraíso perdido do poeta, cuja perda é o motivo gerador de todo o 

discurso de revolta contra a situação infernal do presente da cidade.  

O estudo de Bosi sugere a perda do lugar de delícias, pois a passagem de um tempo 

bom (antigo estado) para a situação do presente desanimador, pessimista e infeliz (a 

dessemelhança causada pela atual máquina mercante) se assemelha à ideia de um Paraíso 

perdido. O poeta/personagem se iguala à cidade “quanto dessemelhante estás, e estou...”, ambos 

viveram um tempo bom no passado que se opõe à tristeza do presente. O poeta/personagem 

ataca e acusa a “máquina mercante” como causadora da desgraça sua e da cidade.  

Assim como Eva causou a perda do Éden, o processo colonizador é culpado (ou 

culpada pela feminização do substantivo “máquina”) pela condição degradante em que a Bahia 

se encontra no século XVII. Este poema revela o rancor do eu lírico contra a cidade baiana, 

algo que acontece em outras passagens do romance. Na narrativa o poeta baiano ataca não 
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somente os personagens, mas toda a Bahia em seu aspecto de lugar sem lei. É o caso da 

transcrição de um trecho do poema satírico intitulado “Define sua cidade” que analisamos e 

comentamos anteriormente.  

A descrição da cidade da Bahia e dos personagens se realiza mais precisamente pelo 

aspecto moral (disputa entre o bem e o mal) do que por descrições cenográficas. A reprodução 

mimética do indivíduo e da cidade serve como apoio para a apresentação dos ideais políticos, 

sociais, religiosos e literários que se concentram na figura de Gregório de Matos. A cidade é, 

por vezes, personificada, assumindo características humanas e a seguinte passagem é 

reveladora "Boca do Inferno não era ele, era a cidade. Era a colônia" (MIRANDA, 1990 

[1989], p.232). O mesmo poeta que critica a submissão dos brasileiros em relação a Portugal, 

não quer abandonar a Bahia, cenário de vícios e misérias: "se eu tiver de morrer, que seja aqui 

mesmo." (MIRANDA, 1990 [1989], p.232). O poeta e a cidade são malditos e terão o mesmo 

fim. 

A relação entre os personagens e o mundo social e individual é constante no romance. 

Há um conflito permanente entre Gregório de Matos e o ambiente social, artístico, político e 

religioso da realidade baiana do século XVII desde os primeiros capítulos do romance. A 

abertura do primeiro capítulo, intitulado "A cidade", nos dá indicação de que a visão que 

prevalecerá sobre a cidade, os ambientes maiores e menores, é aquela apregoada pelo 

personagem Gregório de Matos. Diversas outras passagens nos confirmam essa afirmação, 

como a que se segue 

 
 

Merece a Bahia palavras mais mansas'?, disse Gregório de Matos . Não fui eu, um 
mazombo, quem criou os males da cidade, os maus modos de Governar, a mancebía 
de padres, a ruína que promovem os mercadores com suas mercadorias inúteis e 
enganosas, os estrangeiros ambiciosos, o modo de furtar e suas mil variedades, o 
entrudo, a jocosidade, o peditório, os caramurus. (MIRANDA, 1990 [1989], p. 298). 

 
 
 

A partir dessa visão de Gregório de Matos, o personagem torna-se significativo, pois 

se inicia um combate frontal entre o mundo de seus ideais interiores e o mundo concreto 

exterior, onde se realizam suas experiências como indivíduo. Boca do Inferno, construído 

através do olhar de Gregório, define o perfil social e político do Brasil do final do século XVII 

e, ao mesmo tempo, preenche ficcionalmente este período da vida colonial brasileira com um 

enredo provocante. 

É possível verificar ainda que a relação entre personagem e espaço demonizados, 

Gregório de Matos e a Bahia respectivamente, se constitui a partir da caracterização de 
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Gregório de Matos sob o foco estilístico pessoal, descoberto pela romancista por meio da 

análise de suas obras poéticas. Citamos como exemplo, sua rebeldia contra a hipocrisia social 

incrustada nos habitantes da terra brasileira, principalmente referindo-se aos poderosos do 

governo e da Igreja. Para ressaltar essa característica, são utilizados trechos das sátiras 

atribuídas a Gregório de Matos, em citações proferidas ora pela voz do poeta, ora pelas vozes 

de personagens admiradores e, até mesmo, pela dos próprios indivíduos satirizados como é o 

caso do governador Antônio de Souza que aprecia os versos do inimigo.  

Assim, as características do personagem central do romance vão surgindo nesse meio 

de intrigas políticas, religiosas e amorosas, construindo um Gregório de Matos excelente 

argumentador, bom amante e bom poeta (na visão popular e dos que haviam sido satirizados 

pelo poeta). Porém, o poeta distancia-se das leis religiosas pregadas na Colônia, como todos 

que ali chegavam. Para o personagem o Mal não estava em ter vícios, mas em acobertá-los com 

falsas virtudes. 

Entendemos que a narrativa tem um caráter linear, assim como a vida dos personagens 

que também tem uma tragetória linear rumo ao fime. Cada um deles tem (com raras exceções) 

o seu fim na morte datada e justificada. É uma construção que resulta de todo um percurso 

estético que tem início com a “entrada” do leitor na cidade, por meio de uma apresentação 

cenográfica que privilegia a descrição objetiva (histórica) e termina com uma descrição 

subjetiva, ficcional. Do mesmo modo, se dá a construção do romance como um todo.  

A quantidade de personagens históricos vai aumentando progressivamente e a cidade 

vai ganhando definições mais morais do que espaciais no já comentado processo de 

personificação da Bahia, de Boca do Inferno. Problematizações históricas e literárias, como a 

escolha do cânone e o processo de formação da identidade cultural, vão ganhando destaque e, 

somente na última parte do romance, após "A queda", surge o "Epílogo: o destino", como se o 

que fora narrado até então ainda não tivesse se cumprido como destino. A diferença entre o que 

é narrado nesta parte e o que é narrado nas partes anteriores é que esta não trata mais da vida 

dos personagens, mas da morte dos mesmos. E, apesar de a morte ser o fim histórico de todos 

os personagens, a cidade permanece como um símbolo da continuidade da história. Portanto, 

não há fechamento circular do percurso narrativo, apesar de o romance apresentar a cidade na 

primeira e na última página. 
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3.4. Gregório e as mulheres 

 

 

Há pouco apontamos para os estudos já realizados sobre a presença e o protagonismo 

da mulher na obra romanesca de Ana Miranda. A nossa abordagem é o estudo das figuras 

femininas que são representadas em termos demonológicos ligados à narrativa mítica. Elas 

estão relacionadas, em nossa leitura, aos mitos em que o elemento feminino está estreitamente 

ligado ao Mal, tal como a referência ao mito edênico e a figura feminina centrada na figura de 

Eva.  

Outro exemplo da mulher como símbolo do Mal é o mito da vagina dentada, no qual 

há, também, uma conotação maligna do elemento feminino. Dessa maneira, privilegiamos os 

elementos que as ligam ao demoníaco e ao universo da feitiçaria. Algumas possuem uma voz 

reprimida ou, às vezes, masculinizada pela história, de maneira que o entendimento do seu 

papel no romance terá que ser feito pela fala do narrador masculino tradicional, e, em raras 

passagens, pelo discurso delas mesmas como narradoras de suas trajetórias. 

As mulheres corajosas geralmente são masculinizadas na cultura ocidental. Em Boca 

do Inferno, Maria Berco cumpre a função de dama de companhia de Bernardina Ravasco, 

sobrinha de Antônio Vieira; ela é uma mulher virtuosa e honrada. Viveu até certa idade no 

orfanato, órfãs são recorrentes em Ana Miranda se pensarmos que Oribela também é uma órfã 

que veio para o Novo Mundo para deixar um passado doloroso. Mas no caso de Maria Berco, 

ela fora tirada do orfanato para casar-se com João Berco, um homem ignorante e bruto, assim 

como Francisco de Albuquerque, o marido de Oribela.  

Outra semelhança entre Maria Berco e a protagonista de Desmundo é que ela, também, 

não encerra o arquétipo da mulher guerreira. Ela não se veste de homem para ir à guerra, um 

requisito para que este arquétipo ocorra. Contudo, ela dá mostras de que é uma mulher decidida 

e que não tem medo de realizar tarefas arriscadas. Quando ela é indagada por Bernardo 

Ravasco se poderia dar um fim à mão decepada do alcaide-mor, Maria Berco aceita a tarefa 

sem titubear, mesmo sendo esta uma tarefa perigosa, e apesar de saber exatamente do que se 

tratava. No diálogo ela responde firmemente: “Farias uma coisa por mim?”. “Sim, senhor”. 

“Uma coisa que é matéria de muito risco.”. “Não tenho medo de nada, senhor. Faria qualquer 

coisa.” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 45, grifos nossos) 

Maria Berco é uma mulher humilde e sem posses, vive do fruto de seu trabalho. 

Contudo, é capaz de realizar tarefas difíceis e perigosas, sem, por isso, ser recompensada com 

dinheiro. Ela dá provas de seu desprendimento: ‘“Bernardo Ravasco tirou uma moeda de ouro 
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da cintura e estendeu-a para Maria Berco. ‘Não é preciso, senhor. Ganho como camareira de 

rainha’” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 46). 

Maria Berco impunha tamanho respeito aos homens que nem mesmo Gregório de 

Matos tem coragem de pensar nela apenas como objeto sexual; é com receio e pudor que o 

poeta boêmio olha para Maria Berco “Tomado de um sentimento sensual a respeito de Maria 

Berco, fechou os olhos [...] Teria o direito de cultivar aquele tipo de sentimento por Maria 

Berco? (MIRANDA, 1990 [1989], p. 129). 

É importante ressaltar que, na mentalidade medieval herdada de Aristóteles, cuja 

influência se manteve no período barroco, a mulher foi vista e apresentada como uma criatura 

inacabada, ou melhor, um macho inacabado, daí resulta a sua fragilidade e a sua inconstância 

nessa cultura misógina. Nesse contexto, outras características derrogatórias das mulheres são, 

por exemplo, a inutilidade para certas tarefas práticas, o comportamento inconveniente, a 

mentira e a superstição devido à ausência de racionalidade.  

A mulher está ligada ao lado sombrio da criação divina, portanto ela está em relação 

contígua ao Diabo ao passo que o homem está mais próximo de Deus e da luz divina. Neste 

contexto, a mulher é inferior ao homem por natureza, ou seja, pela vontade divina. Tal imagem 

derrogatória permaneceu até o século XVII, momento narrado no romance Boca do Inferno.  

Um mito que permeia a demonologia feminina em Boca do Inferno está presente em 

uma fala do poeta baiano sobre os dentes das vaginas das mulheres. Tal alusão nos remete ao 

mito da vagina dentada que surgiu entre os maoris na Polinésia. Essa narração afirma que Mauí, 

semideus, almejando a imortalidade, partiu para o mundo ctoniano, procurando a deusa dos 

mortos para tentar entrar no corpo dela pela abertura vaginal, para conseguir sugar seu coração, 

através de sua vagina (LINS; BRAGA, 2005, p. 22). Mauí passou a cabeça pelo órgão genital, 

esperando sair pela boca da deusa Hiné Nui Te Po. Contudo, no momento em que passava pela 

sua vagina, a dama da noite foi despertada, fechou as coxas e Miauí permaneceu estrangulado 

entre suas pernas. A partir de então, a morte passou a existir.  

A narrativa dos maoris, em que a mulher é a culpada pela existência da morte, liga-se à 

narrativa da Bíblia em que Eva, também, carrega a culpa pela existência da morte, pois foi por 

sua atitude de desobediência que Deus retirou do primeiro casal a imortalidade prometida. Em 

algumas narrativas míticas a vagina é associada à morte e adquire o sentido de destruidora. Os 

maoris associam, assim, a vagina ao surgimento da morte.  

A compreensão dessa narrativa exemplifica as questões que afligem a sociedade, como 

a opressão da sexualidade feminina. Muitas lendas giram em torno da sexualidade masculina, 

sendo sua genitália um símbolo fálico de vida, prosperidade e poder, demonstrado uma 
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superioridade de gênero na sociedade. Os cantos fálicos da Grécia antiga são um exemplo 

emblemático da simbologia do órgão genital masculino. Em Boca do Inferno, apesar de amar as 

mulheres, Gregório de Matos, em algumas passagens, fala dos males que as mulheres podem 

causar aos homens e faz algumas advertências 

 
 
O corpo da mulher desertava-lhe sentimentos penosos e demorados, algo como uma 
queda, uma disfunção, uma febre maligna, um delírio destruidor. Garantiu que elas 
traziam dentro do corpo vermes que devoravam os homens; que algumas possuíam 
uma boca entre as pernas, com dentes e tudo; que elas desgraçavam, arruinavam, 
sufocavam, escravizavam com feitiços, que eram más e interesseiras, que por causa 
delas se faziam as guerras [...]. Que traíam e levavam a alma do homem para o 
Inferno. Mas nada havia de tão delicioso quanto esse Inferno (MIRANDA, 1990 
[1989], p. 86, grifos nossos). 

 
 
 

Na expressão “boca entre as pernas, com dentes e tudo” os termos “boca e dente” são 

mitemas que remontam ao mito polinésio da vagina dentada, em que a mulher é uma espécie de 

entidade maligna na terra, cuja função é destruir o homem e o seu órgão genital, tirando dele a 

sua virilidade. O órgão sexual feminino torna-se, para o poeta baiano, um lugar interdito que, 

insaciável, devora o membro masculino, libera o sangue menstrual, acolhe o falo e o expulsa 

ensanguentado como se estivesse sem vida. O sangue menstrual causa nojo e repulsa, e o 

homem acredita que sua força vai se esvair no contato com a secreção menstrual.  

Na narrativa dos maorís, após o contato com a caverna infernal, que para Mauí seria a 

fonte da eternidade, o semideus acaba por perder sua vida e tal narrativa funda a imagem da 

mulher ligada ao mal, assumindo um aspecto demonológico do mesmo modo que na cultura 

cristã sob a qual se assenta a cultura medieval e a colonial. Além do mito da vagina dentada, 

como apontamos, temos neste trecho, ainda, a imagem da mulher ligada à queda, ou seja, à 

perda do lugar seguro. No Gênesis, o Mal se instala no mundo em função da mulher. Na 

tradição cristã Eva é a causa do Mal existir na humanidade e o mitema “queda” é elemento pelo 

qual podemos reconhecer o mito do Paraíso, assim como a expressão “dentes entre as pernas”, 

torna-se o mitema pelo qual reconhecemos o mito polinésio. 

 No romance de Ana Miranda, há a procura em fazer a revisão dos mitos da tradição da 

colonização. O imaginário colonial surge como novidade revisada, ou “remitizada”, para 

utilizar o termo durandiano. A demonização da mulher, própria deste imaginário, surge em 

Boca do Inferno de forma mais branda. Isso pode ser percebido na fala de Gregório de Matos 

em que a mulher surge como elemento maligno, mas desejado: “Mas nada havia de tão 

delicioso quanto esse Inferno”. Embora a mulher, com sua genitália fatal, seja a causa da 
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perdição e da morte, ela é aquilo que o homem almeja. A mulher é perigosa, demonizada, 

porém, continua sendo fonte do prazer dos homens. Ela é sedutora e mortal, por um lado e, por 

outro, ela também é acolhedora e, assim, o simbolismo feminino é relativizado na dialética do 

Bem e do Mal. 

O que podemos verificar e tentamos explicar é a caracterização da mulher enquanto 

um ser inconstante, inferior, demonizado, e, principalmente, como ela é definida, como um dos 

agentes de Satã. Na cultura ocidental, diversos discursos como os das autoridades da teologia, 

da medicina e de juristas contribuíram para as representações do feminino em termos 

derrogatórios. Nesse contexto, Jean Delumeau aponta para os discursos derrogatórios da 

mulher, sua relação inferiorizada, principalmente na Antiguidade e na Idade Média, momentos 

históricos em que ela despertou o medo nos homens e, também, em toda a sociedade antiga e 

medieval 

 
 

com grande reforço de citações extraídas de Aristóteles, Plínio e Quintiliano, das leis 
antigas e das obras teológicas, os juriconsultos afirmam a categórica e estrutural 
inferioridade das mulheres. Tiraqueau, o amigo de Rabelais, é inesgotável sobre o 
assunto. Elas são, diz ele, menos providas de razão que os homens. Portanto, não se 
pode confiar nelas. São faladoras, sobretudo as prostitutas e as velhas. Contam os 
segredos: “É mais forte que elas” DELUMEAU (1989 p.334). 
 
 

 
A mulher é identificada com a perversidade, com a inconstância, com a falta de 

confiança, com o sortilégio, com o selvagem. Tais discursos colocam as mulheres e suas 

imagens ligadas ao mundo do diabólico, do desejo, do encanto e da sedução. Baudrillard, ao 

analisar o significado da sedução, comenta que ela “é aquilo que desloca o sentido do discurso 

e o desvia de sua verdade” (BAUDRILLARD, 1991 p.61), de maneira que, aproveitando o 

conceito do filósofo francês, a sedução se instaura exatamente nesse lugar ambíguo.  

Em Boca do Inferno, totalmente seduzido pelas mulheres, Gregório de Matos se afasta 

da realidade quando está nos braços de alguma delas, principalmente de Maria Berco, mulher 

em que mais confia e lhe faz confidências. Como Anica de Melo, ele se transporta para lugares 

inimagináveis, ou melhor, para lugares paradisíacos como o reino de Preste João, distante dos 

dissabores que vive na Bahia.  

Nessa visão dialética do poeta sobre as mulheres, ora como acolhedoras, ora como 

aniquiladoras, os mitos e símbolos negativos em relação a elas continuam no decorrer da 

narrativa. Além da já mencionada narrativa da vagina dentada e do mito edênico, surge na 

concepção do personagem, filtrado pelo narrador, a ligação do feminino com o simbolismo dos 

animais 



143 

 

 

Disse que logo descobriu serem as mulheres diabos disfarçados, sereias traiçoeiras, 
tentações infernais, peçonhentas no coração e na boca, copuladoras vorazes;  que 
possuir a parte traseira de uma mulher era o mesmo que fazer pacto com o diabo; que 
as feias e gordas também eram pecadoras; as que tinham um rosto de anjo e maior 
feminilidade eram as mais perigosas (MIRANDA, 1990 [1989], p. 86 grifos nossos). 
 
 
 

Desde a Odisséia, de Homero, a mulher está ligada ao aspecto sedutor e mortífero da 

sereia, cujo canto atrai para a morte. O poeta grego não chega a descrever a sua aparência 

física, mas quando o herói Ulisses se encontra com este ser ambíguo sua vida corre perigo. Esse 

ser mitológico, ao qual, simbolicamente, o poeta associa ao feminino, tem um longo histórico 

em várias culturas e literaturas. A sereia é uma bela mulher da cintura para cima, mas quanto ao 

resto do corpo há duas versões.  

A Antiguidade clássica acreditava que, da cintura para baixo, a sereia era uma ave com 

garras enormes e assim também foi descrita no elenco de animais exóticos e míticos dos 

bestiários medievais. De acordo com o bestiarista Maurice Van Woensel (2001, p. 218) foi 

Philippe de Thaon, no século XII, o primeiro a alterar a aparência física da mulher/ave, 

afirmando que ela tem o físico de mulher, até a cintura e garras de falcão e cauda de peixe. 

Woensel ainda afirma que São Jerônimo, autor da Vulgata (a tradução latina da Bíblia 

adotada pela Igreja por quinze séculos) equivocou-se e traduziu por “sereias” o que no texto 

original provavelmente é “hienas” (Is 13,22).  Mas a versão da mulher/peixe (às vezes com 

garras) foi a que prevaleceu do imaginário medieval.  

O que nos interessa desta tradição para entendermos a concepção animalesca de 

Gregório de Mato sobre a mulher, é que as sereias são criaturas malignas que procuram matar 

os homens que não conseguem resistir ao seu canto sedutor. O personagem ressoa o poeta, uma 

vez que a mulher, tanto na poesia quanto no romance, é representada como elemento das trevas 

em oposição à luz divina. A mulher para o poeta/personagem é atraente como a sereia, ele 

aprecia todas as mulhes: a negra, a mulata e a mestiça, mas elas são o Inferno e o Paraíso de 

Gregório de Matos, revelando como a visão e a divisão do que é divino e do que é demoníaco 

torna-se complexa na obra de Ana Miranda. A ambiguidade da mulher também vale, por 

extensão, para as imagens edênicas e/ou infernais do Novo Mundo. 

Na vida cotidiana colonial, tudo indica que, abaixo do Equador, não havia pecado ou, 

se havia, a exceção tornou-se regra. O intercurso sexual entre os portugueses e povos de outra 

etnia não se iniciou em terras americanas, mas ainda com os maometanos segundo Gilberto 

Freyre afirma em Casa grande & senzala. Essa é uma das explicações que Freyre dá para a 
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grande capacidade que os portugueses tiveram, ao chegar às terras, de se aclimatarem nas 

práticas sexuais interditas de além-mar com negras e índias 

 
 

Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu ou sequer 
igualou nesse ponto aos portugueses. Foi misturando-se gostosamente com mulheres 
de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços que uns 
milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firma-se na posse de terras 
vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão de domínio 
colonial e na eficácia de ação colonizadora (FREIRE, 2000, p. 84). 
 
 
 

Se a prática sexual entre portugueses e índios foi preocupação da Igreja no início da 

colonização, o que dizer quando o assunto em questão são os homens de Deus, os sacerdotes 

que fazem votos de castidade? Sobre as práticas sexuais de sacerdotes, mesmo o jesuíta José de 

Anchieta, que chegou ao “limiar da santidade”, acabou por dizer que manter a castidade na 

Colônia era como resistir às tentações do demônio. Emanuel Araújo (1997, p. 248) ressalta que 

o esforço moralizante dos sacerdotes jesuítas não pôde impedir o desregramento dos padres de 

outras ordens religiosas.  

Araujo utiliza termos ao estilo de Freire e diz que os religiosos do período colonial 

“mansamente, silenciosamente e gostosamente” (ARAÚJO, 1997, p. 248) incorporaram não 

apenas os hábitos, mas, sobretudo, os pecados locais. É ainda nesse autor que encontramos o 

mesmo Gregório de Matos do romance de Ana Miranda: poeta cuja obra Araújo chamada de 

“pena denunciadora” da corrupção do clero ao lado de padre Antônio Vieira.  

A língua ferina de Gregório de Matos em relação aos padres que se entregavam à vida 

luxuriosa na Colônia é comentada na historiografia de Araújo. O poeta baiano acusa um 

clérigo: vossa luxúria indiscreta / é tão pesada e violenta / que em dois putões se sustenta: / uma 

mulata e uma preta”. O mesmo padre armou grande escândalo quando “veio uma noite de fora / 

e achando em seu vitupério / a mulata em adultério / tocou alarma por fora”. O historiador 

ainda comenta que Gregório de Matos se divertiu à larga com a surra que certo marido deu na 

mulher ao surpreendê-la num bananal com um padre franciscano: “Eu cinto em todo o rigor / os 

vossos sucessos maus, / pois levastes com dois paus: / um do frade, outro do amor” (ARAÚJO, 

1997, p.250). Ana Miranda realiza no romance o que a historiografia brasileira registra desde os 

estudos de Laura de Mello e Souza até Emanuel Araújo, mas valendo-se das peculiaridades do 

discurso literário.  
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3.5. Poeta mal(dito) 

 

 

Desde o romance de estreia, Ana Miranda utiliza uma temática que persistirá em 

romances posteriores: a demonologia. O título Boca do Inferno remete a alcunha pela qual o 

poeta Gregório de Matos era conhecido na Bahia colonial. Além de apontar para uma 

“biografia” de Gregório de Matos, por onde a maioria da crítica literária procura compreender a 

obra da autora, o título do romance ressalta, também, a aura demonológica que cerca o poeta 

baiano.  

A veia satírica do “Boca do Inferno” incomodou os políticos da época e, também, a 

Igreja que via nos versos do baiano o som da voz do próprio diabo. Como nada e ninguém era 

poupado da crítica gregoriana, como as instituições e mesmo pessoas comuns, muito menos a 

Coroa lusitana e a Igreja, esta última era a mais preparada para contra-atacar as sátiras com um 

vasto arsenal de guerra contra a heresia, os manuais de inquisição e o Tribunal do Santo Ofício 

que, ao tempo do barroco brasileiro, já haviam alcançado as terras americanas. Em Ana 

Miranda, este e outros elementos do discurso cristão medieval são revisados, atualizados e, por 

vezes, dessacralizados, adquirindo novos sentidos no período colonial e também no 

entendimento do leitor dos séculos XX e XXI.  

 Boca do Inferno teve a sua linguagem elaborada por meio dos procedimentos da 

intertextualidade, notadamente dos textos poéticos de Gregório de Matos e sermões de Padre 

Antônio Vieira, que foram estilizados ou citados literalmente na narrativa. Esses procedimentos 

não são inéditos no mundo literário, já eram conhecidos pelos poetas greco-latinos da 

Antiguidade e, também, pelos clássicos modernos da literatura ocidental conforme a teoria 

bakhtiniana do gênero romance, comentada no primeiro capítulo deste estudo. Na estética do 

modernismo brasileiro, a exemplo de Oswald de Andrade, recorrer à paródia, uma forma de 

intertextualidade, era repensar o passado literário sob uma nova perspectiva histórica, 

ideológica e estética.  

Em Ana Miranda, nos deparamos com certas unidades estilísticas heterogêneas, que 

repousam em planos diferentes e que estão submetidas a leis estéticas distintas. A originalidade 

do gênero romanesco está justamente na combinação destas unidades subordinadas, mas 

relativamente independentes na unidade superior do todo: o estilo do romance é uma 

combinação de estilos; sua linguagem é um sistema de línguas. A verdadeira premissa da prosa 

romanesca está na estratificação interna da linguagem, na diversidade social das linguagens e 

na divergência de vozes individuais que ela encerra. 
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Os fatos relatados no livro podem ser verificados nos compêndios de história e/ou nas 

biografias dos personagens, o que não significa que seja necessário buscar tal comprovação, 

mesmo porque as referências bibliográficas dispensam esta necessidade e o texto por si só é 

uma unidade de sentido completa. Ao lado do discurso histórico, no entanto, foram utilizados, 

pela romancista, os textos literários de Antônio Vieira e Gregório de Matos. É neste 

imbricamento de discursos e gêneros distintos (a poesia, o sermão, etc.) que o jogo intertextual 

se torna mais complexo e fecundo no romance de Ana Miranda, pois o texto literário é também 

uma leitura dessa mesma época. 

Logo no início da narrativa, o narrador mostra o personagem Gregório de Matos 

observando, pela janela de seu humilde quarto, o comportamento do povo baiano.  São 

apresentadas práticas comuns na colonização, tais como a manifestação das religiões afro-

brasileiras. Tais práticas foram alvo da demonologia medieval estendida à Colônia. Na 

historiografia brasileira, a feitiçaria e as práticas mágicas da religiosidade popular no Brasil 

colonial são estudadas por Laura de Mello e Souza. Inferno Atlântico e O diabo e terra de 

Santa Cruz, como dissemos, fazem parte da memória arquivada da colonização presente nos 

romances Desmundo e Boca do Inferno. Assim, podemos ver nesta passagem de Boca do 

Inferno, que a da demonologia colonial está presente na obra da autora desde o primeiro 

romance 

 
 
De noite, aqueles mesmos freqüentadores de missas andavam em direção aos calundus 
e feitiços. Homens e mulheres compareciam com devoção a esses rituais de magia, em 
busca de ventura. Iam gastar suas patacas com os mestres do cachimbo. Deliravam, 
dançavam de maneira que muitos acreditavam ver dentro deles o próprio Satanás. 
(MIRANDA, 1990 [1989], p. 14). 
 
 
 

Podemos observar que há um trânsito d religiosidade católica, de um lado para os 

calundus e o candomblé. Colonos frequentavam tanto os ritos católicos quando os ritos 

africanos condenados e tidos como heréticos pela Igreja Católica. Mello e Souza diz que, em 

1591, se deu a Primeira Visitação do Santo Ofício em terras brasileiras devido a notícias na 

Corte sobre o comportamento de colonos, tais como desacato a santos, clérigos e, também, a 

profanação dos sacramentos (MELLO e SOUZA, 1993, p. 49).  

Desde o primeiro século da colonização houve a preocupação com religiosidade que 

maculava o cristianismo. O trecho do romance que citamos acima resgata o que diz Mello e 

Souza, ou seja, revela a preocupação dos inquisidores em relação aos elementos da 

religiosidade africana que eram uma espécie de concorrência com os dogmas cristãos, algo que 
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passaria, até mesmo, a fundir-se aos ritos cristãos, dando origem ao sincretismo religioso cuja 

origem é, de fato, o período colonial brasileiro. 

 O estado de êxtase e transe em que as pessoas ficavam como que possessas era 

demonizado nos rituais africanos. Também havia danças desordenadas que surgiam, aos olhos 

da Igreja, como possessão demoníaca, incorporação de Satanás em corpos cristãos numa 

espécie de ritual dionisíaco em que o desregramento e a bebida eram fartos.  

Qualquer fuga dos sacramentos oficiais cristãos era alvo da repressão dos inquisidores. 

Os “mestres do cachimbo” eram pagos para produzir alguma solução mágica que a Igreja 

Católica apostólica romana não prometia ao indivíduo necessitado de uma solução emergencial 

em questões de saúde, de finanças ou mesmo para questões amorosas.  

Eram em rituais indígenas e africanos, vindos de tempos imemoriaiso, inúmeras vezes 

condenados pelas instituições eclesiásticas, que os índios, negros e colonos depositavam suas 

mais profundas crenças e esperanças. Assim, religião cristã, magia, feitiçaria formam um todo 

coerente no seio da religiosidade popular colonial, pois, uma vez introduzidas na cultura 

brasileira, a pajelança e o candomblé não morrem e continuam a viver até os nossos dias sob 

outras formas. 

No comportamento cotidiano dos homens e mulheres da colônia, o Céu e o Inferno, o 

sagrado e o profano se mesclavam em forma de práticas mágicas primitivas como 

curandeirismo e adivinhações. Na vida cotidiana, o catolicismo oficial e os rituais sincréticos 

eram indistintos e, somente com as denunciações e visitações do Santo Ofício, é que estas 

práticas eram repreendidas e julgadas como demoníacas. A distinção entre aquilo que era 

permitido pela Igreja e o que não era não percebido na religiosidade da maioria dos colonos, 

tornou-se um todo complexo. Assim, cabia aos missionários jesuítas conter e repreender o 

sincretismo religioso e, quando isto não bastava, entravam em cena os temidos inquisidores 

como elemento máximo do poder católico.  

Como vimos na passagem de Boca do Inferno, o sincretismo religioso foi uma das 

faces do inferno e da demonização no Novo Mundo. Está implícita na fala do narrador uma 

satanização dos rituais africanos (até indígenas) cultivados às escondidas pelos colonos, o que 

revela uma consciência, mesmo que precária, do impedimento e recriminação em relação à 

religiosidade africana. As imagens infernais surgem no curandeirismo dos mestres dos 

cachimbros e nas batucadas que vêm das senzalas, que concorrem com as missas.  

A diversidade da formação social e ética da Colônia comporta, simultaneamente, o 

escravismo e o catolicismo, produzindo estas imagens infernais do Novo Continente depois das 

primeiras imagens edenizadas no século XVI. Assim, quanto mais se conhece e se desenvolve a 
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Colônia mais as imagens infernais tendem a se sobrepor às imagens edênicas do início do 

processo de colonização. 

Algo curioso, nessa mesma passagem do romance Boca do Inferno, é relevante e 

esclarecedor em termos de demonologia ligada à religiosidade popular colonial, das quais até os 

padres participavam: “Quando se confessavam na Igreja, escondiam isso dos padres apesar de 

não ser raro ver-se um sacerdote em tais cerimônias” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 14). A 

presença de membros da Igreja nos rituais da cultura popular suscita uma questão sobre o 

romance histórico produzido na América Latina em fins do século XX. Trata-se do que o 

teórico do romance histórico Seymour Menton (1993, p. 46) diz ser uma das principais 

características da ficção histórica dos últimos anos, a saber, os elementos bakthinianos da 

carnavalização e da paródia. 

A religiosidade popular na Colônia liga-se ao conceito de carnavalização proposto por 

Mikhail Bakthin, pois ele se constitui como um espetáculo de caráter ritualístico, que apresenta 

peculiaridades distintas e relacionadas a diferentes épocas, povos e festividades particulares. O 

carnaval, nessa medida, não é um fenômeno específico da literatura. Na verdade, a literatura 

apropria-se desse fenômeno popular de origem medieval, transformando-o em linguagem 

literária.  

O carnaval é a manifestação de um mundo às avessas, no qual as hierarquias e as 

distâncias entre os homens, criadas pelas leis que determinam um sistema de vida normal, são 

suspensas (BAKHTIN, 2010, p 372). A participação de padres nas práticas populares de 

carnavalização, apontada no romance de Ana Miranda, remete a esse rompimento de barreiras 

hierárquicas, em que os sacerdotes católicos se juntam aos fiéis nos rituais de candomblé. 

Elimina-se, portanto, toda a distância entre os indivíduos de um quadro social e entra em vigor, 

por tempo determinado, uma categoria carnavalesca específica: o livre contato familiar entre os 

homens.  

O rompimento das barreiras hierárquicas une, no mesmo ritual, o pároco e seus 

paroquianos, resultando no que Bakthin chama de livre contato familiar. Ao lado da religião 

cristã, vivia-se a religiosidade não oficial que ainda ressoa  o que o teórico russo preconiza ao 

analisar a obra renascentista de François Rabelais com relação ao sério e o cômico: os homens 

da Idade Média participavam, a igual título, de duas vidas – a vida oficial e a do carnaval; de 

dois aspectos do mundo – um piedoso e sério, o outro cômico. Estes dois aspectos coexistiam 

em sua consciência (BAKTHIN, 2010, p. 70). 

Na Bahia de Antônio Vieira e Gregório de Matos, assistimos, então, ao grande alcance 

da cultura e da religiosidade popular que, de maneira carnavalizada, desconhecia as fronteiras 
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sociais e hierárquicas. Ainda sobre a ótica bakthiniana, podemos compreender a demonização 

do personagem Gregório de Matos. A linguagem aplicada na construção de suas sátiras remete 

ao que Bakthin chama de “baixo corporal". As sátiras do poeta baiano são famosas, também, 

por se referirem a partes do corpo, geralmente, ligadas ao baixo, tais como os órgãos sexuais e 

as partes pudicas. Numa oposição formal entre o “alto” e o “baixo”, falar sobre o pênis, a 

vagina e o traseiro sempre foi proibido pelo pudor formal e, principalmente, pela Igreja 

Católica medieval.  

Em Boca do Inferno, o alcaide-mor Francisco Teles de Menezes é referido por termos 

e expressões tais como “áulico lambe-cu do Braço de Prata” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 26, 

grifo nosso), numa referência à aliança política entre o alcaide e o governador Antônio Sousa 

de Menezes. Na dinâmica do romance, a linguagem do poeta baiano, nos diálogos com os seus 

pares, acaba por contagiar outros personagens que, também, vão se referir aos inimigos 

políticos em termos baixos.  

Há uma passagem em que, num acesso de fúria, é com estas palavras que o 

companheiro Luiz Bonicho se refere aos Menezes: “que um caralho de muleiro lhes encha o 

cu!” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 42). Mas Gregório de Matos é o grande orquestrador das 

“blasfêmias”. Ele satiriza até mesmo as negras, as suas mulheres preferidas. Dessa orgia 

carnavalizada promovida pela linguagem do poeta, até Jesus Cristo participa “com outra 

pretinha mais [...] e não mais que a bolir o cu, vendo-as, disse Jesu, que bem jogam as 

cambetas!” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 114. A figura máxima do cristianismo não está imune 

às sátiras do poeta. 

Em outro momento, Gregório de Matos fala em termos baixos sobre filósofos, poetas e 

até mesmo da figura abstrata de Deus, tornando-os mais próximos dos demais homens. Há, 

portanto, um rebaixamento do clero, e, novamente, da figura de Cristo, em que as hierarquias 

são abolidas 

 
 
Ora por que Deus pouparia os filósofos ou os santos do sofrimento? São gente como 
nós. Não fazem eles seu cocô matinal? Cagar e sofrer foi criado para os poetas e os 
virtuosos. Os demais não merecem alívio. Durmo com uma mulher que gosta de me 
ver mijar. Eu mijo nela e ela em mim. Ninguém escapa de cagar e mijar. Mesmo Deus 
caga. E caga na nossa cabeça. Bendito seja El carajo de mi senõr que agora mija sobre 
mi.” Gregório de Matos parecia divertir-se. “Sabes que Jesus era Sodoma? 
(MIRANDA, 1990 [1989], p. 163, grifos do autor). 

 
 
 

Esta fala do poeta é, na verdade, a confissão de uma cigana, condenada por heresia, na 

Primeira Visitação do Tribunal do Santo Ofício à cidade da Bahia. A memória arquivada, mais 
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propriamente o texto Inferno Atlântico, é manipulado por Ana Miranda e o personagem 

Gregório de Matos assume, no romance, uma fala que não é a dele, mas as palavras 

documentadas, no livro de Mello e Souza, de uma ré verdadeiramente condenada, a cigana, que 

foi demonizada pela Igreja na visita da Inquisição.   

Segundo Mello e Souza, o Santo Ofício compreendeu denúncias e confissões de 

pessoas, na maioria ciganas, que associavam as chuvas com a urina de Deus, a fala da cigana 

condenada é literalmente “bendito sea el carajo de mi señor Jesu Chisto que agora mija sobre 

mi” (MELLO e SOUZA, 1993, p. 51). O princípio da voz de um personagem surgir na fala de 

outro é pautado neste florilégio discursivo em que os romances da autora cearense são 

construídos. Assim, o que foi dito por um personagem histórico, como a cigana realmente 

condenada, surge como discurso de outrem personificado no romance, ou seja, Gregório de 

Matos assume a fala de alguém que foi condenado pelo Santo Ofício.   

Tanto a fala da cigana condenada quanto a de Gregório de Matos ressoam elementos 

da obra de Rabelais, dentre aquelas que Bakthin formula sua teoria da carnavalização. Mello e 

Souza (1993, p. 51), ao falar sobre a condenação da cigana, aponta para a origem rabelaisiana 

da urina e dos excrementos humanos como elementos fertilizadores e de renovação do mundo. 

No episódio dos carneiros de Panúrgio, o mercador Dindenault se vangloria da urina de seus 

carneiros que fertiliza os campos como se o próprio Deus tivesse mijado neles, incitando 

Gargantua a mijar, também, sobre a capital francesa num ritual de batismo, renovação e 

regeneração da cidade. Assim, a linguagem da praça pública, presente da obra de Rabelais, está 

presente, também, na fala do poeta baiano e povoa, ainda, o universo barroco do romance de 

Ana Miranda.  

Em termos da dessacralização, em Boca do Inferno, a fala de Gregório de Matos, por 

si só, poderia dispensar o comentário sobre a dessacralização de Jesus Cristo. A expressão 

“bendito seja El Ca rajo de mi señor”, faz referência ao órgão genital do Criador, já se constitui 

uma heresia, soando a voz do demônio em um corpo possuído. Para Bakthin (2010, p. 10), esta 

linguagem carnavalizada caracteriza-se principalmente, pela lógica original das coisas “ao 

avesso”, “ao contrário”, das permutações constantes do alto e do baixo, da face e do traseiro.  

O que temos nessa passagem, em termos de carnavalização, são os excessos sexuais e 

a linguagem do baixo corporal que fala sobre pessoas do alto, do sagrado. Trata-se da 

profanação da Santíssima Trindade, principalmente das figuras de Jesus e de Deus. O tom do 

diálogo é cômico e tem presença do riso carnavalizado em que todos se divertem com a 

dessacralização realizada pelo poeta.  
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A Santíssima Trindade, símbolo sagrado da mitologia cristã sofre, neste caso, uma 

dessacralização tanto em sentido bakthiniano do livre contato familiar, quanto em sentido 

durandiano, como foi referido no primeiro capítulo deste estudo. Jesus Cristo é símbolo de 

pureza, santidade e desapego ao material e ao carnal. Cristo resistiu às tentações no deserto, 

mostrando-se superior aos apegos e fraquezas da carne. Em Boca do Inferno, nas palavras 

satíricas do poeta, Jesus Cristo perde seu aspecto de santidade e o mito do Salvador sofre um 

desgaste em um dos seus mitemas fundamentais que é a “pureza”, assim como o Prometeu de 

André Gide que perde o “amor” pela humanidade. 

Não apenas a referência às partes íntimas do corpo é considerada como elemento do 

chamado “baixo corporal”, a exaltação ou citação cômica aos defeitos físicos do corpo humano 

também fazem parte deste elemento carnavalizado (BAKHTN, 2010, p. 378). O governador 

Antônio de Menezes, inimigo declarado de Gregório de Matos, é um dos alvos preferidos do 

poeta. Quando o governador chega para tomar posse do seu cargo, ele diz: Quando 

desembarcaste da fragata, meu dom Braço de Prata, cuidei, que a esta cidade tonta, e fátua, 

mandava a Inquisição alguma estátua, vendo tão espremida salvajola visão de palha sobre um 

mariola (MIRANDA, 1990 [1989], p. 37, grifos nossos).  

Para atacar o inimigo político, a palavra era a arma de Gregório de Matos. Portanto, 

valia-se o poeta das imagens grotescas para rir do inimigo, servindo-se de elementos e imagens 

jocosas e animalescas típicas da festa popular de origem medieval, que são transpostas para a 

literatura barroca e que ressoam no romance de Ana Miranda. 

Outras passagens de Boca do Inferno nos remetem à dessacralização da Igreja, pelas 

palavras do “Boca Inferno”, em que os valores sagrados do catolicismo são profanados. Temos 

um caso em que o verbo divino torna-se objeto das palavras satíricas e demoníacas do poeta 

baiano “Porra e caralho”, disse Gregório de Matos. “Prepara-te para morrer, amigo. Reza 

comigo, eu fodia, tu fodias, ave Maria cheia de Graça. Meu Deus, eu pequei, não tirei o barrete 

quando passou a procissão, perdoai-me, Senhor.” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 270). A oração 

destinada à Virgem Santa é parodiada pelo personagem e mesclada com elementos profanos em 

que o ato sexual é nomeado em termos chulos como “foder” seguido das palavras da oração 

sagrada. 

Em nosso entendimento os pressupostos da carnavalização, a coexistência do sério e 

do cômico, como na paródia da “Ave Maria”, são recorrentes não apenas em Boca do Inferno, 

mas em outros romances de Ana Miranda nos quais os temas religiosos estão presentes. Os 

episódios são sempre desenvolvidos de forma a rever aquilo que a tradição cristã (bíblica, 

doutrinária e até mesmo popular) propaga, estando, quase sempre, no domínio da remitização e 
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da dessacralização. Ocorre na obra da autora uma revisão do universo colonial e barroco, cujo 

produto final é uma reconstrução “às avessas” do discurso ortodoxo e canônico.  

Na historiografia de Mello e Souza, a autora aponta outros casos factuais de 

perseguição do Santo Ofício a supostas heresias. Um exemplo real é o caso donatário de Porto 

Seguro, o senhor Pero do Campo Tourinho por “heresias” semelhantes às citadas, proferidas 

pelo poeta baiano sobre santos e outras figuras cristãs 

 
 

O donatário dizia que botaria a santo Antônio uma vela de merda, e que limparia seu 
ânus com a excomunhão papal. No final do século XVI, dizia o licenciado Filipe 
Tomás de Mirada: “boto a Cristo muita merda, e pela hóstia, muita merda, pela 
Virgem Maria muita merda”. No primeiro quartel do século XVII, um religioso do 
Carmo da Bahia dizia “que quando Deus tirara a costa do homem para criar Eva, viera 
um cão e a comera, e que do que saíra pela parte traseira do cão fizera Deus a mulher, 
e que assim ficara Deus fazendo a mulher da traseira do cão e não da costa do 
homem” (MELLO e SOUZA, 1993, p. 51, grifos nossos) 
 
 
 

Nesse trecho, a autora mostra que o que é demonizado são as palavras de heresia de 

Tourinho e não as figuras cristãs dessacralizadas. Em Boca do Inferno é realmente curioso 

como, além da Santíssima Trindade (Pai, Filho, com ressalva ao Espírito Santo) os sacerdotes 

católicos são alvo da linguagem mordaz de Gregório de Matos. “Dizem que sou satírico e 

louco, de língua má, de coração danado, mas os que não mordem é porque não têm dentes. [...] 

A mudez canoniza as bestas. Os padres são uns filhos das putas”  (MIRANDA, 1990 [1989], p. 

124, grifos nossos). O poeta, nesta passagem, faz uma comparação entre os que falam e os que 

silenciam.  

Tanto para o Gregório de Matos histórico quanto para o personagem, em sua visão, é 

necessário dizer o que se pensa mesmo que se tenha um preço a pagar por isto, o que de fato o 

poeta realizou conforme registra a história. O padre, em sua mudez monástica, não fala, não 

opina, ele apenas reproduz um discurso bíblico, sem se envolver no discurso. Tal conduta é 

reprovada pelo poeta, pois, na sua moral, é necessário dizer o que se pensa e assumir o que se 

faz. Aqui o clero é atacado porque suas atitudes não vêm à tona como acontece com os demais, 

ou seja, o clero é cheio de vícios e hipócrita. 

Neste momento é importante recorrermos novamente ao discurso historiográfico de 

Emanue Araújo para entender os vícios, as transgressões na sociedade urbana colonial para 

entender o contexto no qual viveu Gregório de Matos, oportunidade para vermos o 

imbricamento do literário com o histórico. O autor realiza um estudo da sociedade de aparência 

que se constitui no período colonial. O autor dedica um capítulo inteiro à abordagem dos 
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comportamentos torpes do clero. Araújo (1997, p. 246) afirma que não era raro, nos séculos 

XVII e XVIII, os padres e as freiras se entregarem ao homossexualismo, à corrupção, e à 

sedução de mulheres, sem contar o mais frequente dos delitos em que os padres se envolviam: o 

concubinato. 

Havia grande quantidade de sacerdotes amancebados e amasiados, de forma mais 

outras menos discreta, num lugar em que manter a castidade era tarefa para os santos. Além do 

ataque direcionado aos padres por Gregório de Matos, às vezes é o próprio narrador que tece 

considerações sobre os atos ilícitos e libidinosos dos padres: “Um dos padres que visitava a 

viúva era o abade do convento. Dele se dizia que roubava as rendas da instituição para acudir 

ao sustento de prostitutas; para manter sua honra livrava-se das suspeitas subornando com as 

rendas roubadas” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 34). O dever do sacerdócio impõe a abstinência 

sexual do clero, mas as palavras do narrador denunciam a corrupção da instituição católica. 

Isto, segundo Araújo, era recorrente na colonização do Brasil. 

 A fala do narrador é uma espécie de denúncia dos pecados e dos vícios da Igreja, 

portanto, tanto o poeta quanto o sacerdote concorrem na demonologia: o poeta é demonizado 

pela heresia na denúncia jocosa da corrupção dos preceitos católicos e o sacerdote por praticar a 

ação viciosa e demoníaca aos olhos da Igreja. Nesta passagem, o padre se entrega à luxúria, um 

dos sete pecados capitais, e, ainda, se apropria dos bens materiais da Igreja para financiar as 

relações amorosas ilícitas. 

Araújo, analisando documentos históricos do período colonial, principalmente da 

sociedade urbana, aponta para diversas práticas ilícitas dos padres, cônegos e demais 

componentes da Igreja. O estudo destas práticas viciosas é necessário, neste ponto, para 

entender o processo da dessacralização dos representantes da Igreja presente no romance, a 

exemplo do trecho que citamos de Boca do Inferno. Sobre o concubinato, Araújo afirma e dá 

vários exemplos dessas práticas condenadas e julgadas pelo Santo Ofício. Elas são recorrentes 

no período narrado no romance, relações ilícitas tão comuns que os padres tinham diversos 

filhos com suas concubinas, nem sequer se davam ao trabalho de ocultá-las tamanho o clima de 

devassidão da Bahia do século XVII.  

A exemplo do padre e da viúva, citados pelo narrador de Boca do Inferno, em alguns 

casos havia a tentativa dos padres em manter seus casos amorosos escondidos nas sobras. 

Alguns clérigos não assumiam publicamente a paternidade, de seus filhos ilegítimos; mas, por 

outro lado, eles não deixavam a prole desamparada ou na miséria. Eram “as rendas da Igreja” 

que contribuíam, neste ambiente demoníaco e cheio de vícios, para o sustento dos filhos 

bastardos, geralmente apadrinhados pelo próprio pai. Araújo afirma que “a vizinhança já sabia: 
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quando um clérigo aparecia repentinamente como padrinho dos filhos de uma mesma mãe 

solteira, não havia dúvida de ele ser o pai ‘desconhecido’ de seus afilhados” (ARAÚJO, 1997, 

p. 247).  

Nesse ambiente de vícios em que a Bahia torna-se espaço romanceado, a fala do poeta-

personagem de que “os padres são filhos da puta” é agressiva, mas não impertinente à luz do 

contexto histórico que nos revela Araújo. Em alguns casos, como neste ataque, trata-se de uma 

criação da autora, mas, em outros momentos, temos transcrições das sátiras cuja autoria é 

atribuída, pela história literária, ao sujeito empírico Gregório de Matos.  

A poesia satírica denuncia os vícios dos baianos do homem mais simples aos mais 

poderosos políticos e sacerdotes. Gregório de Matos, num exercício metalinguístico, fala sobre 

os problemas que enfrenta por dizer o que quer e o que pensa, problemas como a aquisição de 

vários inimigos poderosos, resultado de suas poesias: “Ser poeta é uma maldição da nossa 

língua, disse Gregório de Matos” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 40). A sátira, gênero retórico-

poético, é homóloga das práticas inquisitoriais de denúncia e confissão porque a interpretação 

que as rege é a mesma. João Adolfo Hansen, estudioso da lírica satírica do poeta, diz que a 

natureza da sátira 

 
 

juntamente com o caráter julgador da Inquisição, faz com que também na poesia a 
ordem seja composta agudamente segundo as três analogias escolásticas, atribuição, 
proporção, proporcionalidade, dramatize o conceito teológico da ordem, que regula 
virtude e vício. (HANSEN, 2004. P. 26).  

 
 
 

O poeta/personagem funde-se ao sujeito empírico Gregório de Matos e Guerra. A veia 

satírica do poeta, que lhe valeu a alcunha demoníaca de “Boca do Inferno”, surge no romance 

homônimo de forma fragmentada ou então recebe, do narrador, outros tantos impropérios 

condenados pelo catolicismo colonial, numa espécie de co-autoria com o 

indivíduo/personagem. A linguagem do romance, nas falas do poeta/personagem ou do 

narrador, recebe o tom carnavalesco no discurso sincrético próprio do romance.  

A partir das considerações de Bakthin (2010, p. 10), para pensarmos a linguagem 

barroca estilizada e recuperada no romance da autora cearense, é possívem encontrar 

características da linguagem carnavalizada, que, sem o seu conhecimento, torna-se impossível 

conhecer a fundo, em todos os seus aspectos, a literatura do renascimento e do barroco. Tal 

afirmação se sustenta na obra de François Rabelais, estudada pelo teórico russo, e na própria 

poesia de Gregório de Matos. 
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Nesse romance, a dessacralização fica evidenciada pelo estabelecimento de uma 

retórica de dominação, pela ênfase no discurso representado pelo próprio Gregório de Matos. O 

contraponto pode ser enxergado no próprio Barroco como o estilo da época. O Barroco, além 

de apresentar em si mesmo um paradoxo (assim como há uma tensão na estratégia narrativa de 

Ana Miranda) promove a carnavalização, a profanação dos padrões da retórica e do discurso 

cristão. 

 

 

3.6. Pe. Vieira e o sonho paradisíaco 

 

 

O romance Boca do Inferno reelabora e acrescenta aspectos da vida e da obra de Pe. 

Antônio Vieira, aproximando-o do poeta Gregório de Matos numa relação de respeito e estima 

que pode ser comprovada na biografia dos dois autores contemporâneos. Após apresentarmos o 

poeta satírico e verdadeiro cronista da Bahia infernal, se faz necessário, agora, apresentar 

alguns aspectos do sermonista-personagem que mesclam aspectos históricos e literários em sua 

composição como personagem. O conhecimento empírico do personagem-sermonista é mais 

abrangente do que o de Gregório no que diz respeito às experiências como conselheiro de reis, 

diplomata em cortes europeias e na defesa dos judeus. Enquanto o poeta direciona seu olhar 

para sua cidade, o sermonista contempla um cosmos amplo que extravasa as fronteiras do 

Brasil colonial.  

Assim, enquanto o “Boca do Inferno” é saudoso de um “Antigo Estado”, da vida feliz, 

do passado da cidade da Bahia, antes da instauração da máquina mercante, demoníaca; o jesuíta 

português, por seu turno, procura tirar proveito do sistema colonial para o engrandecimento da 

fé católica e do império português, cujo fim único é a criação de reino próspero, uma espécie de 

Éden na terra. 

Em Boca do Inferno, Pe. Antônio Vieira é uma figura ambígua, cujas ações são, 

algumas vezes, reprovadas pela Igreja. Há suspeitas de que a família do jesuíta esteja 

diretamente envolvida na morte do alcarde-mor, pois a querela entre os Meneses (família do 

alcaide-mor) e os Ravascos (família de Vieira) acaba colocando o padre em situação delicada 

perante a Igreja, pois como um sacerdote respeitado pode se envolver, mesmo que 

indiretamente, em um assassinato? Através da fala de Gregório de Matos, outras faces e facetas 

do sermonista se evidenciam, ora se complementando, ora se contradizendo: “Vieira era ao 

mesmo tempo o que todos esperavam que ele fosse e o que todos odiavam que fosse. Tudo o 



156 

 

 

que dizia ou escrevia tomava logo uma dimensão maior. Era um homem de argumentos, 

filósofo, mestre em teologia” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 83).  

Temos, portanto, o Pe. Vieira orador eloquente, o pregador persuasivo, adjetivos que 

faziam com que alguns homens poderosos o invejassem e outros o admirassem. O sermonista 

era admirado ainda por Gregório de Matos, talvez o maior admirador de sua obra. Trata-se, no 

romance, de uma verdadeira paixão do poeta baiano pelos sermões de Vieira e também por sua 

figura como uma espécie de mestre a ser seguido e imitado. Na infância do poeta o encontro 

admirado 

 
 
“Mas quando foi que tu e ele se conheceram”, perguntou Anica de Melo. “A primeira 
vez que nos encontramos foi quando eu estava em Lisboa, de férias da Universidade 
de Coimbra. Eu tinha dezoito anos e Vieira acabava de chegar da missão do 
Maranhão. Ele andava pela Corte e pelo Desembargo a fim de obter a lei de liberdade 
dos índios. Eu já o vira algumas vezes no Desembargo, mas não ousava aproximar-me 
(MIRANDA, 1990 [1989], p. 176). 

 
 
 

Se nosso pensamento estiver correto, esta paixão e admiração de Gregório de Matos 

por Antônio Vieira se devem à vertente religiosa da lírica de Gregório de Matos, que, como 

homem barroco, também viveu as contradições das ideias surgidas no antropocentrismo 

renascentista em contradição à forte presença dos valores cristãos medievais propagados pela 

Contra-Reforma católica frente às investidas do protestantismo. É importante não perder de 

vista que o poeta é um homem barroco e, como tal, é um indivíduo dividido entre o céu e a 

terra, o Bem e o Mal, etc. Este aspecto do barroco está presente no bojo do romance que não 

reescreve apenas os fatos históricos, mas também os valores culturais e artísticos do século 

XVII. 

Pe. Vieira não é representado em termos demonológicos como Gregório de Matos. O 

jesuíta, porém, é despido da austeridade que cerca o indivíduo histórico-literário, e surge como 

personagem mais humanizado pela autora, se apresenta como homem que possui fraquezas e 

impotências como os demais homens.  

As imagens de Antônio Vieira que surgem no romance apresentam várias de suas 

faces: a do escriba, caracterizada metonimicamente pela pena: “Trazia na mão direita uma pena 

como se tivesse parado de escrever naquele momento” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 46); e, 

ainda, a faceta do apóstolo missionário vestido com um pano grosseiro fabricado na região, 

descrito como “preto desbotado, que comia farinha de pau, dormia pouco, léguas e léguas 

vencidas a pé” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 47). Na representação menos pomposa do 
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sermonista, o vemos fora do púlpito, elemento quase indissociável do jesuíta, a vestir roupas 

simples e até grosseiras para sua posição na sociedade, andando a pé como um capelão comum. 

Vieira é um inconformado com a degradação da Colônia, cujo destino era de ser o 

reino de Deus e não o reino do Diabo como se mostra o comportamento viciado de homens, 

mulheres, políticos e os seus próprios pares de sacerdócio. Tal inconformismo pode ser 

percebido em um trecho do romance em que surgem passagens, assimiladas, do “Sermão para o 

bom sucesso das Armas de Portugal” 

 
 

“Para isto foi que abrimos os mares nunca dantes navegados?”, disse Vieira cravando 
seus olhos no rosto do irmão. “Para isso descobrimos as regiões e os climas não 
conhecidos? Para isto contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo, que 
apenas há baixio no oceano que não esteja infamado com miserabilíssimos naufrágios 
de portugueses? E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de 
tantas e tantas lastimosas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou sepultados 
nas entranhas dos alarves, das festas, dos peixes, que as terras que assim ganhamos as 
hajamos de ver assim?” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 54). 

  
 
 

O tom do sermão é de decepção com o “teatro de vícios” que se revela no Novo 

Mundo, um sonho paradisíaco que não se cumpriu na percepção do sermonista. Percebemos, 

também, um inconformismo com a conduta dos desembargadores comprometidos com políticos 

poderosos, o comportamento luxurioso das escravas, a prostituição envolvendo o clero, 

mestiços discriminados, mulheres em cárcere privado, mulheres disponíveis, blasfemadores e a 

gente comum que vivia em uma cidade dividida entre o Bem e o Mal: orações e intrigas, o 

prazer e o pecado, o Céu e o Inferno.  

Ao contrário da linguagem mordaz e grotesca de Gregório de Matos, o sermonista 

revela a esperança na palavra polida e elaborada para convencer e transformar a sociedade em 

decomposição, na esperança de construir uma comunidade próspera e menos pecadora. 

Contudo, no tocante aos rivais políticos de Vieira, suas palavras cultas são vistas como 

repugnantes, exatamente por alcançarem uma beleza de retórica inimaginável na boca de seus 

adversários menos letrados. 

Como foi dito, os fatos relatados no romance podem ser verificados nos compêndios 

de história e/ou nas biografias dos personagens, o que não significa que seja necessário buscar 

tal comprovação, pois o pacto entre leitor e autor dispensa laços estreitos com a realidade 

empírica. Ao lado do discurso histórico, no entanto, foram utilizados os textos literários de 

Antônio Vieira e Gregório de Matos. É justamente neste ponto que o jogo intertextual da 

narrativa se torna mais complexo e fecundo, ampliando-se em dialogismo, pois Boca do Inferno 
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é um texto da década de 80 do século XX, mas, também, uma releitura do texto e do contexto 

do século XVII – tudo isso fundido sob o gênero romance. 

Em algumas passagens, percebemos aspectos biográficos do sermonista jesuíta, uma 

maneira de conhecermos o personagem e, ao mesmo tempo, a vida do sujeito empírico Antônio 

Vieira 

 
 

Padre Vieira sempre fora conhecido em Portugal como homem rendido ao poder 
econômico, por isto protegia os judeus, que representavam riqueza. Lutava contra a 
escravidão dos indígenas, mas não esconderia isto algum interesse dos famélicos 
jesuítas? Talvez fosse um problema de consciência ou um impulso tirânico de 
catequese, uma vez que as normas inacianas eram fundadas no ensino da doutrina. 
(MIRANDA, 1990 [1989], p. 80). 

 
 
 

De fato, Vieira era conhecido como homem religioso interessado no enriquecimento e 

na grandeza do império português conforme aponta Alfredo Bosi (1992, p.120). A máxima 

maquiavélica de que “os fins justificam os meios” pode ajudar a entender aspectos 

contraditórios do comportamento e das alianças feitas pelo jesuíta tal como a defesa dos judeus 

que são inimigos da Igreja. Para tornar a Colônia portuguesa um lugar próspero, um lugar de 

vida feliz para os homens e para a Coroa, esta aparente contradição, ou mesmo contravenção, 

se justifica no projeto que surge com o aconselhamento ao rei D. João IV na fundação da 

Companhia das Índias Ocidentais financiada com o recurso dos judeus. É nesse projeto que a 

relação de proteção dos judeus se torna mais clara, mesmo contrariando e incitando contra si os 

olhares da Inquisição.  

Como um homem empreendedor, Antônio Vieira consegue enxergar indícios de que é 

possível transformar o lugar de miséria, que se tornou o Novo Mundo, em lugar de bonança e 

oportunidade. Este fato é descrito logo nas primeiras páginas do romance em que o narrador 

apresenta os tipos humanos que desembarcavam no Novo Mundo. Eles eram colonos em busca 

de riquezas, criminosos degredados, aventureiros pobres que não tinham mais o que perder em 

seu país de origem. Grande parte dessa gente chegava ao Novo Mundo esperançosa pelo 

enriqueciemento fácil, pois as notícias que tinham eram de que o Brasil era uma espécie de 

terra prometida. 

Como visionário, o jesuíta percebia que o projeto colonizador podia render bons frutos 

e melhorar ou mesmo enriquecer tanto a metrópole quanto a Colônia. Nota-se, portanto, que 

ainda havia algo de paradisíaco em Boca do Inferno, mesmo que fosse apenas na esperança de 

Vieira. Apesar de tanta miséria, as pessoas ainda conseguiam se beneficiar da riqueza e 
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abundância do Brasil. Os portugueses passavam da miséria à riqueza num lugar que era ao 

mesmo tempo o Inferno e o Paraíso.  

A catequese jesuítica e o Santo Ofício uniam forças para “humanizar” o índio, o 

colono e afastá-los das práticas que os “demonizavam”, papel este que estava na mão do 

sermonista e dos demais jesuítas. Cabia aos sacerdotes da Companhia de Jesus afugentar as 

populações do Demônio e levá-las a Cristo, doutrinando-as. Assim, era esta a função da Igreja 

que Vieira assumiu como sua, ou seja, conter as investidas do Inimigo e converter o Inferno em 

Paraíso, ainda que este Paraíso fosse na Terra.  

Conhecer o personagem Vieira é conhecer aspectos da vida do sermonista, pois a 

biografia se soma à criação da romancista. O personagem Vieira, que sonha com um futuro de 

abundância para Portugal e, também, para o Brasil colonial ressoa o jesuíta empírico que 

pregava em clima hostil. O orador pode parecer contraditório por incentivar o financiamento 

dos banqueiros e mercadores judeus na empresa colonial, mas há nisto um projeto maior e mais 

grandioso de engrandecimento da Coroa, da Colônia e, sobretudo, de Deus. Mas este projeto 

maior do jesuíta não foi percebido pela maioria de seus pares e superiores da Coroa.  

É este olhar de desconfiança que vemos no romance quando o narrador onisciente 

suspeita de algum interesse jesuítico, da catequese a qualquer custo, mesmo que o dinheiro 

venha de mãos inimigas e profanas dos judeus. Mas o argumento de Antônio Vieira, mestre de 

oratória, é no sentido de mostrar que o dinheiro é um mediador neutro que não tem raça, nem 

pátria e nem religião e é com ele que se alcança o bem maior: a salvação para todos os 

portugueses e para a própria Colônia. É assim, com argumentos convincentes, que Vieira 

consegue legitimar essa relação polêmica entre o padre e os cristãos-novos tão criticada pela 

voz narrativa. 

Na maioria das vezes, as falas de Antônio Vieira são repletas de parábolas, assim 

como em seus sermões. Numa linguagem eloquente de sermonista, ele fala sobre a política e 

religião com o irmão 

 
 
Não fiques com lágrimas e suspiros, desanimado. Como piedoso homem choras teus 
males mas, se não houvessem feito o que foi feito, o inimigo desenfreado já não se 
contentaria  apenas com a cidade e seus cabedais, porém com grande ousadia haveria 
de se apossar das almas da gente sem haver quem lhe pusesse freio a tanto desaforo. 
Estás acudindo a nossa santa fé católica e por lealdade à Coroa real te arriscas. Quanto 
a mim, querem obrigar-me a fazer como dom Marcos Teixeira, que trocou o bago com 
a lança, o roquete com a saia de malha e de prelado eclesiástico fez-se capitão de 
soldados. Mas não conseguirão, nunca mais sairei de meu retiro (MIRANDA, 1990 
[1989], p. 47).  
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Em Boca do Inferno, temos o Pe. Vieira político, repressor dos vícios humanos, 

defensor dos índios e, ainda, aquele que pouco ou nada advogou em favor dos escravos 

africanos. Devido a essas contradições, o sermonista recebe diversas críticas e duros 

questionamentos de seus inimigos 

 
 
“E estavam ali no Brasil defendendo a liberdade dos indígenas para os terem, eles 
mesmos, como cativos – de suas idéias. Como se podia explicar que sendo contra a 
escravidão calavam-se diante do que acontecia com os negros africanos? Simples! O 
braço negro era imprescindível ao enriquecimento da colônia. Assim, eram os jesuítas  
e padre Vieira mais do que todos, pois – era necessário reconhecer – tinha brilhante 
espírito (MIRANDA, 1990 [1989], p. 80). 

 
 
 

Pe. Vieira tinha grande influência na corte portuguesa, intervindo em defesa da 

Colônia com o propósito de amenizar o clima infernal da política e da economia coloniais 

regidas por prevaricadores. A lei não funcionava, não foi a devassa que destituiu o governador 

Antonio de Sousa de Menezes, mas sim as denúncias de Antônio Vieira, que ainda tinha certo 

prestígio em Portugal 

 
 
Foi o chanceler”, o meirinho leu, “servir e ordenar uma devassa na capitania da Bahia 
que, por ser conveniente ao real serviço, sobre o crime de morte de Francisco de Teles 
de Menezes se informasse com toda a exação e particularidades das denúncias que se 
fizeram (MIRANDA, 1990 [1989], p. 241).  

 
 
 

Tais denúncias são feitas por Pe. Vieira que denunciou, em Portugal, o mundo sem lei 

e sem ordem em que se transformara a Colônia. Foi confiando em sua seriedade que a Coroa 

portuguesa destituiu o governador e colocou fim à perseguição contra a família Ravasco por 

parte dos Menezes. 

Antonio de Souza e o novo alcaide-mor Teles apresentavam Vieira como um poderoso 

inimigo a ser destruído. Através de Gregório de Matos, outras faces do sermonista se 

evidenciam. O poeta, no romance, fala em tom de revolta sobre a perseguição que Vieira 

sofrera em função de suas profecias e suas crenças do milenarismo sebastianista. De fato, o 

projeto do Quinto Império provocou a ira dos inquisidores contra o jesuíta. Surgem na narrativa 

de Ana Miranda, na fala do narrador, do próprio padre ou de Gregório de Matos, os sermões, 

cartas, documentos, pareceres, propostas, livros e reflexões, que revelam, entre outras coisas, 

sua profunda obstinação pela ação-prática, ou melhor, por um modo de atuar e intervir na 

realidade social de sua época.  
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Dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão, em constante dualismo 

paradoxal, o jesuíta não abandona nunca sua pregação e suas convicções, a não ser quando a 

Inquisição lhe proibia a palavra. Isto fica claro na imagem onírica descrita no romance por 

Gregório de Matos: “Lembro-me muito bem de um deles. Vieira aparecia joelhado defronte dos 

inquisidores. O inquisidor-mor tinha o aspecto de um demônio, patas, rabo, chifres, orelhas de 

macaco, uma figura aterradora” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 174).  

No sonho de Gregório, o inquisidor que tanto condenava as práticas demoníacas, surge 

como a encarnação do próprio Demônio, numa inversão de papéis bem construída pela escritora 

que transforma o juiz em réu. A imagem do sonho do poeta mostra uma querela que realmente 

existiu neste período entre os sacerdotes dominicanos (ordem do inquisidor-mor) que detinham 

o poder eclesiástico central na época do julgamento e decisão da pena que Antônio Vieira iria 

pagar.  

As acusações que pesavam sobre o sermonista eram, principalmente, o seu 

envolvimento com os judeus, e também suspeitas contra as ideias contidas em alguns de seus 

manuscritos sobre o futuro de Portugal. Algumas produções específicas fizeram de Vieira um 

herege aos olhos do Santo Oficio, dentre elas estão os textos intitulados “Esperanças de 

Portugal, Quinto Império do Mundo”, “História do Futuro” e um manuscrito inacabado 

chamado Clavis Prophetarum. Esses três textos encerram as frustradas profecias de Vieira 

quanto à consolidação de Portugal como o Império do mundo católico, centrado no rei Dom 

Sebastião. Essas críticas, que de fato existiram, aparecem no romance na seguinte fala do 

narrador 

 
 

Sim, existiam motivos para que odiassem a ele, Antônio Vieira. [...] Não existia 
gratidão nem lealdade, não mais. Ele mesmo, que arriscara sua vida tantas vezes em 
fidelidade à Coroa, via-se agora como um exilado. E nem ao menos podia, em paz, 
prosseguir seus escritos de sermões e a interpretação das Escrituras, Clavis 
prophetarum (MIRANDA, 1990 [1989], p. 181 
 
 
 

Vieira surge no romance como vítima de um cristianismo ortodoxo que não entendeu 

seu projeto visionário para a Coroa portuguesa e para a própria Igreja. Tudo o que fez fora para 

o benefício do reino português, mesmo quando das contradições sobre os judeus e sobre a 

escravidão do negro. Para a construção de uma Colônia próspera e deleitosa, ele julgou 

necessário o sacrifício da mão de obra africana. As profecias sobre o Quinto Império podem ser 

percebidas como uma espécie de transposição, para o Novo Mundo, do sonho milenarista, dos 
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mil anos de felicidade na terra, mesmo que não seja em terreno português, mas ao menos em 

uma de suas possessões: o Brasil. 

No último capítulo do romance, intitulado “O destino”, vemos o fim de todos os 

personagens do romance, inclusive da Bahia personificada. Através de seus sermões, Pe. Vieira 

luta por justiça social e por uma Colônia livre de pecados e vícios. Seu irmão, Bernardo Vieira 

Ravasco, recebe sentença favorável ao crime contra o alcaide-mor e é substituído pelo filho 

Gonçalo Ravasco.  

Antônio Vieira morre cego e surdo em 1697, acreditando no futuro próspero e mais 

feliz para portugueses e brasileiros, ele nunca perdeu as esperanças na grandiosidade do destino 

português. Seja por meio dos diálogos ou pensamentos dos personagens, seja por meio do 

discurso indireto ou do indireto livre, o narrador oscila entre o jesuíta poderoso, o político 

astucioso, o diplomata, o sebastianista sonhador e o homem decadente – desdentado, cego e 

surdo.  

O poeta Gregório de Matos retomado por Ana Miranda foi o da poesia satírica, que 

pintou em seus poemas tanto retratos de personalidades políticas e religiosas como de 

prostitutas e populares da época. Como bufão, ele circulava pelos diversos espaços sociais e 

era, relativamente, aceito por todos e reverenciado por alguns, isto lhe permitia retratar uma 

sociedade diferente daquela encontrada nos livros de história. E, enquanto pintava a sociedade, 

o poeta esboçava para si mesmo um retrato com faces diferentes: o religioso, o mulherengo, o 

político, o mediador, o difamador.  

Assim, o que Ana Miranda faz é misturar, mesclar discursos, arrancando molduras dos 

retratos pintados pelos biógrafos, historiadores e literatos, compondo um novo painel. Boca do 

Inferno é, pois, uma releitura: a ficção relê a história por meio da literatura. Dessa forma, 

lacunas são preenchidas e certezas são colocadas em dúvida, num processo de desvelamento de 

sentidos. 
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A reinvenção da mitologia 

 

 

 

Quando Lafitau embarcou para se reunir às missões dos 
jesuítas na Nova França, encontrou as Américas já 
povoadas por gregos homéricos e romanos vestindo togas: 
física e moralmente, os selvagens americanos eram 
contemporâneos de Plutarco. 

 
Marcel Detienne 

 

 

 

 

 

 

No decorrer deste estudo, percorremos as obras de alguns viajantes e cronistas do 

Brasil colonial, especificamente aqueles que escreveram nos séculos XVI e XVII. Este 

percurso foi realizado com o propósito de entender o processo de conquista e colonização do 

Brasil e da América, contexto no qual estes textos foram produzidos. Podemos dizer que 

grande parte destes textos são permeados pelo discurso mítico-simbólico presente em sua 

totalidade, que resultou na construção de imagens edênicas do Novo Mundo.  

Empreendemos, por outro lado, o estudo da romancista Ana Miranda que, nas últimas 

décadas do século XX, realizou uma revisão deste mesmo universo mítico-simbólico dos textos 

dos séculos XVI e XVII. Podemos afirmar que essa revisão romanceada ressignificou e 

remitizou as narrativas fundadoras do Brasil e da brasilidade. O que buscamos foi o 

entendimento da incorporação do mito paradisíaco, introduzido pelos europeus nos primeiros 

séculos de nossa vida cultural, e, posteriormente, a reinvenção do mito na obra de Ana Miranda 

que transforma o Paraíso em Inferno.  

Em relação aos textos da tradição colonial, vimos que a América foi vista e, 

principalmente, representada pelo colonizador europeu como imagens que nos remetem a uma 

espécie de Paraíso Terrestre, local que continha todas as maravilhas do primitivo Jardim do 

Éden, ou seja, árvores frondosas e repletas de frutos, rios coalhados de ouro e outras pedras 

preciosas e, também, uma imensidão de animais exóticos, desconhecidos do mundo europeu, 
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conhecidos apenas em obras literárias. 

Mostramos que as descrições dos cronistas acerca da natureza americana resgatam, 

de forma mais ou menos plausível, o elemento mítico, imaginativo e dogmático que a 

natureza possuía na tradição literária e no imaginário medieval. Na análise da cronística 

colonial vimos, ainda, que o mito do Paraíso Terrestre parece ter sido reaproveitado nos 

relatos sobre o Brasil colonial de maneira a resgatar esse imaginário medieval acerca de um 

lugar ideal para se viver 

A vontade de encontrar o reino mítico do Paraíso Terrestre, ambição recorrente no 

período das Grandes Navegações, influenciou esses relatos, deixando marcas plausivelmente 

reconhecíveis, nos escritos dos quinhentos de autoria portuguesa e francesa, do mito edênico. 

Desta forma, localizando-se os textos cronísticos no período histórico compreendido entre o 

final da Idade Média e princípios da Idade Moderna, percebemos o quanto a formação 

cultural europeia ainda estava arraigada aos preceitos da tradição do imaginário medieval, 

estabelecendo aquilo que Ernest Robert Curtius e Sérgio Buarque de Holanda chamam de 

“continuidade ininterrupta”. 

Sobre a edenização do Novo Mundo, realizada pelos europeus dos quinhentos, ficou 

demonstrado que os motivos paradisíacos estão presentes nos relatos de viajantes e nos 

romances de Ana Miranda, principalmente em Desmundo. Tais motivos estão na amenidade do 

clima agradável, na harmonia entre o homem e a natureza, na ausência do Mal, como doenças 

e, ainda, na abundância de alimento oferecida por Deus nesta natureza incorrompida. Estes são 

elementos típicos dessa natureza mítica do Éden. Buscamos identificar nos textos, ainda, 

indícios das raças monstruosas existentes nesse imaginário, pois tais raças, como ficou 

justificado, são seres típicos do mito do Paraíso.  

É importante dizer, neste momento final do trabalho, que os relatos cronísticos dos 

princípios do período moderno não se restringiram à natureza exótica do Novo Mundo, mas 

também deram grande atenção ao exotismo do homem, ou seja, à singularidade do índio 

americano. Assim, aspectos naturais e não menos surpreendentes relativos aos índios das 

terras brasileiras, mereceram igualmente a percepção e o interesse desta cronística 

descobridora e exploradora. Como procuramos demonstrar, o índio foi representado como 

uma espécie de demônio (devido ao costume antropofágico), raça não menos monstruosa do 

que os animais estranhos do Novo Mundo, segundo a ótica do europeu civilizador. Portanto, 

tratamos, também, do aspecto de monstruosidade e bestialidade atribuídas ao índio 

americano. Mas é necessário não perder de vista que, por vezes, o índio brasileiro foi descrito 

como uma espécie de Adão, devido à inocência e à nudez. 
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A partir da análise realizada da tradição colonial, chegamos à conclusão de que 

essas imagens edênicas da natureza tiveram uma intenção política, em termos de conquista e 

colonização, norteando o discurso do europeu dominador. Podemos interpretar estas descrições 

como aspectos retóricos e metafóricos para ilustrar as mirabilia do Novo Mundo. Assim, a 

representação das terras americanas em termos de um suposto locus que abrigaria o Paraíso 

Terrestre teria promovido e incentivado a exploração e o aproveitamento econômico do Novo 

Continente por parte dos viajantes europeus. 

A visão paradisíaca no período da conquista e colonização da América e do Brasil 

pode ser compreendida como uma espécie de argumentação retórica ou mesmo uma 

“propaganda” da imigração por parte dos cronistas como dirá o autor Capistrano de Abreu na 

introdução do texto de Pero de Magalhães Gândavo. Portanto, tal visão teve o intuito de 

engrandecer o Novo Continente com ares de maravilha, em tudo semelhante ao Jardim do 

Éden, seduzindo, assim, colonos dispostos a desbravar e explorar as notórias possibilidades 

materiais da natureza do Novo Mundo, uma espécie de Paraíso reencontrado. 

Em relação à romancista Ana Miranda, além da teoria durandiana, ajudou-nos a 

compreender sua obra, a chamada mitopoética desenvolvida e teorizada pelo formalista 

Mielietiski, mostrando a reelaboração que a artista realiza com os mitos da colonização e de 

seus desdobramentos. O crítico russo Eleazar M. Mielietinski, seguindo a linha mestra de suas 

pesquisas, definida por ele como a via sincrônica e diacrônica do mito à literatura, demonstra, 

em A poética do mito (1987), que muitos escritores vêm fazendo mitopoética ─ espécie de 

organização semântica que combina elementos da mitologia antiga com o objeto literário e se 

caracteriza pela identificação de sistemas mitológicos inteiramente diversos, cuja finalidade é 

acentuar o sentido mitológico do texto literário.  

Recorrendo a esquemas míticos tradicionais gerados em outras épocas do percurso 

histórico da humanidade, o artista reelabora o discurso em outra configuração estética da 

linguagem e, assim, a mitopoética torna-se um recurso dinâmico para a reconstrução de 

arquétipos, mitos e símbolos, formando mesmo uma crítica literária independente. 

Nos romances de Ana Miranda, buscamos demonstrar esse ressoar de elementos 

míticos em suas tramas, utilizando-se da fabulação criadora. Notamos como o quanto o modo 

que as estruturas narrativas estão comprometidas com certos princípios imutáveis e eternos que 

intermedeiam o referencial cotidiano e as instâncias do imaginário, reimprimindo nos 

protótipos mitológicos (deuses, semi-deuses, heróis, dentre outros) novas configurações, de 

modo que, se abordarmos os personagens no seus aspectos mais profundos, vamos encontrar a 
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face atemporal de seres primordiais, tais como a imagem do índio associada ao primeiro 

homem, Adão. 

O pensamento de Mielietinski é esclarecedor da chamada remitização identificada por 

Gilbert Durand. Isto reforça que a remitização na literatura do século XX apresenta-se como 

reinvenção de narrativas míticas. No nosso caso, Ana Miranda remitiza os mitos que 

fundamentaram a literatura colonial, visto a obra da romancista se pautar na (re)encenação de 

episódios do universo mítico-simbólico do imaginário colonial, apresentando traços originais 

do pensamento mitológico em analogia com os produtos do imaginário europeu dos séculos 

XVI e XVII.  

Mircea Eliade é um estudioso pioneiro na questão da presença do mito na literatura, 

pois foi o primeiro a considerar a correspondência entre o texto literário e as estruturas míticas, 

interpretando na literatura o elemento que evoca o tempo mítico. Northrop Frye, também, 

aponta para o princípio elementar da literatura que é o mito, uma vez que “o interesse de poetas 

pelo mito e pela mitologia tem sido inegável desde a época de Homero” (FRYE, 2000, p. 28). 

Durand, por sua vez, ressalta a riqueza de uma “reserva mitológica dos antepassados culturais 

que fornece praticamente todo o arsenal da literatura ocidental com outros nomes e com outros 

conteúdos culturais, cujos esquemas – os mitologemas – são idênticos” (DURAND, 1982, p. 

66). 

Os teóricos que se dedicam ao estudo dos mitos e sua profícua presença na literatura 

revelam que há uma narrativa primordial, imagens e símbolos dos princípios, modelos 

arquetípicos religiosos, folclóricos, sagrados, tematizados por poetas, por dramaturgos, por 

romancistas, por contistas, de modo que a literatura atualiza os mitos quer no plano geral quer 

em relação à poética, exprimindo “idéias eternas”, cosmogonias e escatologias, origens do 

homem, realidades inefáveis, etapas existenciais e tantos outros conteúdos que compõem o 

acervo temático da mitologia. Pode ocorrer, nesta remitização, que um mito seja modificado ou 

perca alguns dos seus elementos constitutivos.  

Assim, procuramos mostrar, ao longo deste estudo, que, em Ana Miranda, o 

paradisíaco dá lugar ao infernal, ou seja, a narrativa mítica é ressignificada de forma a se 

transformar no seu avesso. Em Boca do Inferno é revelador desta transformação o trecho do 

início da narrativa em que a Bahia é descrita pelo narrador com as seguintes cores: “numa 

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

frondosas, a imagem parecia ser a imagem do Paraíso, no entanto, os demônios aliciavam as 

almas para povoar o Inferno” (MIRANDA, 1990 [1989], p.08).  
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A paisagem que sugere o paradisíaco é apenas uma miragem, onde surge com maior 

força um espaço que denuncia antes o Inferno do que o Paraíso. O Paraíso baiano, um sonho 

para o poeta-personagem Gregório de Matos, transforma-se em pesadelo, momento em que o 

Éden é remitizado pela autora, transformando-se num lugar às avessas deste jardim venturoso. 

Esta ideia-imagem é reforçada em outros momentos da narrativa, tais como em um episódio em 

que o narrador de Boca do Inferno comenta os pensamentos do poeta baiano 

 
 

“Esta cidade acabou-se”, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado 
no terreiro de Jesus. “Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Hoje, até 
dentro da praça, nas barbas da infantaria, nas bochechas dos granachas, na frente da 
forca fazem assaltos à vista” (MIRANDA, 1990 [1989], p. 13).  
 
 
 

Nesse trecho, fica claro a predominância de imagens infernais no romance. Para o 

personagem Gregório de Matos, a Bahia do final do século XVII era uma cidade de desmandos 

e devassidão na qual se desenrola a trama do romance, recriação do ambiente e da vida da 

época, tem como foco a intensa luta pelo poder que coloca em disputa o governador Antonio de 

Souza Meneses, o corrupto Braço de Prata (do grupo colocado ao lado do Mal), à facção 

liderada por Bernardo Vieira Ravasco (líder do grupo ligado ao Bem), da qual faziam parte 

Antonio Vieira e o poeta. 

Procuramos demonstrar, também, a imagem avessa do Éden no romance Desmundo. 

Fica claro na narrativa que Oribela percebe que o Paraíso americano é apenas uma miragem, 

imagem enganadora que atrai o viajante para depois revelar sua verdadeira face infernal, 

levando-o a incorporá-lo no clima demoníaco como uma espécie armadilha do diabo. A 

protagonista, que acreditara ter chegado ao Paraíso Terrestre, logo no início da narrativa, 

percebe a verdadeira vida infernal da Colônia e conclui: “Não pude mais ouvir tal em mim o 

ardor. Só pensava nisso, se tanto fazia viver numa parte como na outra, ou não, apartai-vos de 

mim, esperança enganosas, das Ilhas Afortunadas, pelo Senhor Deus das terras remotas” 

(MIRANDA, 1996, p. 17).  

Do momento desta fala em diante, o que se vê na narrativa é o percurso de sofrimento 

do personagem em meio a colonos rudes e cruéis. Oribela vive o cotidiano massacrante do 

Novo Mundo e experimenta os dissabores de um lugar que está mais para Inferno do que para 

as delícias paradisíacas. 

Procuramos, ainda, demonstrar que há semelhanças estruturais entre os dois romances 

de Ana Miranda: há algo de Desmundo em Boca do Inferno. Em relação ao espaço, Portugal é o 

lugar feliz de Oribela, enquanto a Espanha seria, em termos hipotéticos, um lugar feliz para 
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Gregório de Matos. Assim, em ambos os romances, parece haver uma descrença, uma 

desilusão, como se o lugar perfeito se transformasse no espaço infernal, inabitável e o lugar 

agradável, o Paraíso Terrestre, como sempre, está sempre por ser alcançado numa busca que 

não tem fim.  
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