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Introdução

Este ensaio analisa a condição da mulher na época do Brasil Colônia retratada no 

romance Os Rios Turvos, de Luzilá Gonçalves Ferreira. A obra, independente do período 

histórico  em que  está  inserida,  dá  conta  da  discussão  a  respeito  da  subalternização  da 

mulher  e  da  luta  dos  valores  construídos  sob  o  olhar  masculino,  apontados  nos  textos 

teóricos “Liberte, Egalité et Fraternité: Liberalismo e Direitos das Mulheres no séc. XIX”3, 

de Andréa Nye, Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações familiares, de 

Maria Lúcia da Rocha-Coutinho e, por último,  Anarquia Sexual:  sexo e cultura no fin de 

siècle, de Elaine Showalter.

Para  tanto,  e  não  poderia  ser  diferente,  faremos  referência  à  vida  da  autora  já 

conhecida  e  reconhecida  pela  construção  de  personagens  femininos  de  notável  força  e 

expressão, que procura, através de seus textos, dar elasticidade ao espaço da mulher dentro 

da sociedade.

O enredo da obra também será um item destacado à parte por se tratar de situar com 

maior evidência alguns detalhes do protagonista Bento Teixeira, personagem de extrema 

importância para o desencadeamento dos acontecimentos dos quais o presente trabalho é 

objeto de estudo.

A análise das personagens femininas à luz das teorias citadas, será dividida em duas 

etapas: primeiramente, apresentaremos a antagonista de Bento, Filipa Raposa, a esposa do 
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poeta; na sequência,  mostraremos as demais mulheres que aparecem na narrativa e que 

rodeiam Filipa.  Cada uma com sua particularidade para ajudar  a causar dúvida sobre a 

possível traição da esposa de Bento, conclusão que fica a critério de cada leitor. 

Essas  mulheres  representam  em  maior  e  menor  escala  desde  àquela  que  está 

confinada ao espaço do lar até as que anseiam pela liberdade sexual, como é o caso de 

Brázia, a mulher que fala dos “prazeres” à Filipa no dia de seu casamento.

O arter-ego

Pernambucana de nascença, Luzilá Gonçalves Ferreira formou-se em Letras pela 

Universidade  Federal  de  Pernambuco  (UFPE);  fez  Doutorado  na  França  e  estudou  no 

Centro Superior de Estudos de Francês. Atualmente, é professora e Vice-Coordenadora da 

Pós-graduação em Letras da UFPE. Sua linha de pesquisa aborda a literatura escrita por 

mulheres em Pernambuco.

Por esse motivo, o eixo central da sua obra é a condição feminina, pois procura em 

suas personagens retratar problemas gerais a todas as mulheres. No caso de Filipa Raposa, a 

autora confessa, em entrevista a Raquel Rodrigues, da Agenda Cultural, que emprestou-lhe 

a  voz e  um pouco da personalidade.  Atentos  à  leitura  do romance,  após tal  confissão, 

poderíamos arriscar a dizer que Filipa é, na verdade, uma espécie de alter-ego da autora a 

quem ela transforma numa mulher à frente do seu tempo pelas leituras, desejos e modos. A 

personagem se torna a maior crítica da produção literária de Bento Teixeira:  questiona, 

desmonta e acrescenta versos nos poemas do marido numa espécie de “fusão” poética, num 

mesmo “eu-lírico”.

Enredo e aspectos gerais

Bento Teixeira,  autor da  Prosopopéia4,  obra que marcou o início do Barroco na 

literatura nacional, é considerado o primeiro poeta brasileiro. No entanto, no que se refere a 
4 A Prosopopéia, de Bento Teixeira, foi publicada pela primeira vez em Portugal no ano de 1601.



esse aspecto, a crítica especializada não concorda em, pelo menos, três pontos: a questão de 

ser ou não o primeiro poeta do país; de ser o poema brasileiro ou não, uma vez que seu 

autor nasceu em Portugal e o texto não é publicado no Brasil; e, ainda, se o poema é mais 

épico ou mais elogioso.

O  romance  Os  Rios  Turvos traz  Bento  Teixeira  como  personagem  central,  é 

estruturado em 23 capítulos; uma nota na qual a autora antecipa aos leitores a existência de 

outros textos de caráter literário e histórico; um Translado, documento histórico em que 

Luzilá transcreve a confissão de Bento Teixeira perante o Tribunal da Santa Inquisição 

(prova  de  que  o  personagem teve  existência  real);  e  11  epígrafes  em que  é  possível, 

somente através delas, reconstruir a vida do poeta. Não podemos deixar de acrescentar que 

a obra não obedece a uma ordem lógica e seria  correto afirmar que um acontecimento 

desencadeia o outro. Há, ainda, três grandes ciclos que se fecham na narrativa:  o espaço: 

Bento vem de Lisboa com sua família fugindo da Inquisição e volta para o mesmo local 

condenado por ela; a denúncia: a obra inicia-se com Filipa o denunciando perante o Santo 

Ofício e contando aos visitadores que o marido havia jurado pelas partes vergonhosas de 

Nossa Senhora e termina quando Bento faz esse juramento e explica porque o faz, tentando 

defender-se das acusações de plágio, protagonizadas pelos amigos João Pinto e Antônio 

Madureira;  a  reconstrução  da  vida  de  Bento  Teixeira:  o  maior  ciclo  de  todos.  Após  a 

leitura, temos de montar e recuperar em nossa mente e no texto os principais fatos que 

marcaram sua existência.

Quanto ao enredo, a obra recupera a vida do poeta numa mistura de biografia e 

ficção em ordem não-linear. Por isso, com o objetivo de darmos uma certa lineariedade aos 

acontecimentos no intuito de favorecer o desenvolvimento do nosso estudo, os organizamos 

em ordem cronológica.

Bento chega ao Brasil com os pais, cristãos-novos, para fugir do alcance da Santa 

Inquisição. Esta é descrita como o grande motivo de preocupação do poeta ao longo de toda 

a narrativa, numa espécie de “quase” premonição ou, talvez, de preparação para o que lhe 

aconteceria no futuro.



Estuda  no  Colégio  Companhia  de  Jesus  e  é  ajudado  pelo  bispo  Don  Antônio 

Barreiras. Desde então procura viver fielmente de acordo com os preceitos católicos. Nesse 

ambiente,  faz  importantes  amizades  que  lhe  servirão  mais  tarde  como  testemunhas  de 

defesa perante o Tribunal do Santo Ofício.

Chega a ser denunciado anteriormente ao visitador da Inquisição pelo fato de ter 

lido Diana, de Jorge Montemayor (autor judeu), e também por ter, a pedido do seu sobrinho 

Antônio Teixeira, traduzido do latim para o português o livro Deuterônimo (livro da Torá, 

que Javé ditara a Moisés), tarefa essa que só caberia à Igreja. Porém, não é levado à prisão 

por esses feitos.

Casa-se  com  Filipa  Raposa,  cristã-velha,  mulher  sedutora,  bonita,  fogosa  e 

inteligente. Essas qualidades da esposa, fazem com que o poeta tema os olhares masculinos 

e  procure controlá-la,  sem sucesso.  Conforme ele previa,  as  qualidades e  os modos de 

Filipa chamam a atenção de todos. Por conta das maledicências e das supostas traições, 

Bento se vê obrigado a mudar frequentemente de uma cidade para outra. Até que fixam 

residência no Cabo: último lugar em que viveram juntos, localizado nas terras de João Paes. 

Neste local, pensava o poeta que iria afastar a sua bela mulher dos “perigos” da convivência 

em sociedade e poderia, então, melhor vigiá-la. 

Entretanto, boatos de que ela o traía com o único homem com quem tinha contato 

mais direto, o padre Duarte,  levaram Bento a assassiná-la.  Resolve fugir  para Olinda e 

entrega os dois filhos (a quem sempre tratava com frieza por se parecerem demais com a 

mãe, ou, talvez, por ter dúvidas quanto à paternidade) e uma carta a João Paes, mas acaba 

por apresentar-se ao Tribunal Inquisidor.

Em 12 de agosto de 1595,  recebe ordem de prisão e  ele mesmo,  exibindo seus 

conhecimentos, prepara os documentos de defesa. Mas, perante os Inquisidores, reconhece 

sua culpa e renega suas crenças na esperança de ser  libertado.  Todavia, é condenado e 

enviado a Lisboa. Morre na prisão em julho de 1600. No ano seguinte, a Inquisição permite 

a publicação da primeira edição da Prosopopéia.



A narrativa ainda nos dá detalhes de que Bento vivia das aulas que ministrava como 

professor de latim, aritmética e poesia e apresenta o exercício e as dificuldades do poeta na 

construção de seus versos, o que não acontecia com a esposa que compunha versos e trovas 

com uma facilidade que lhe fluíam naturalmente.

Filipa Raposa5

O grande tema da narrativa pode ser resumido ao amor de Bento e Filipa Raposa 

que o levou à decadência, no entanto, outros temas são passíveis de observação: a criação 

literária (inspiração e exercício); a voz das minorias (judeus); a crítica ferrenha ao clero; a 

condição da mulher na época em que está inserida a obra, e a guerra dos sexos.

O ciúme que Bento sentia por Filipa era provocado por sua beleza, por seu rosto 

“que parecia ter sido traçado por um artista, um artista chegado à perfeição de sua arte...” 

(p.  60),  além  de  seus  grandes  olhos  verdes  que  fascinavam  a  todos  e  que  o  haviam 

enfeitiçado desde o primeiro momento que a vira. “Um fascínio de serpente, que a gente 

fixa e que nos fixa ao solo, incapaz de desviar a contemplação, que é atração e medo.”(p. 

60).

Em tempos de namoro, Bento já se espantava com a maneira com que Filipa lhe 

falava dos poetas clássicos.  Ela recitava versos de Camões,  Ovídio,  Catulo e outros. A 

educação rígida que lhe impuseram os padres, fez com que Bento temesse as mulheres, 

sendo aconselhado a sempre ficar longe, pois era através delas que o pecado vinha.

Quando  contrataram casamento,  preocupava-se  por  Filipa  ser  “curiosa,  atenta  e 

irrequieta” (p.  81),  afinal,  podia querer pesquisar-lhe o corpo e essa idéia enegrecia  de 

temor os pensamentos do poeta. Bastou o anúncio das intenções de casamento diante das 

famílias  para  a  futura  esposa  expor-lhe  seu  desejo  de  não  aguardar  as  bodas  para 

entregarem-se  um  ao  outro.  Ele,  porém,  queria  esperar  a  bênção  da  Igreja;  ela  lhe 

5 Não há na História muitos dados biográficos disponíveis a respeito da esposa de Bento Teixeira, o que 
demonstra  que  a  personagem  é  construída  em  torno  de  um interessante  jogo  ficcional  em que  lhe  são 
emprestadas características físicas e psicológicas fundamentais para o desfecho da obra.



perguntara, então, o que tinha a Igreja a ver com isso. A futura esposa se mostrava fogosa e 

o avisava que ele a deixava “faminta” e que não se contentaria com as “brincadeiras de 

menino” com as quais estavam acostumados durante o noivado.

Questionada  por  ele  como  poderia  usar  branco  e  grinalda  de  flores  no  dia  do 

casamento depois de tais pensamentos, ela argumentara que as flores nada tinham com o 

que trazia entre as pernas. Sempre era Filipa quem tomava certas iniciativas e deixava o 

noivo desconcertado a correr para a Igreja e confessar os pecados aos padres maliciosos. 

Ela também se confessava e notava o interesse, a malícia do padre e o poder que exercia 

sobre ele, já seduzido por sua beleza.

As mudanças que ocorreram após o casamento tinham, para Bento, a intenção de 

“cercear à Filipa todas as ocasiões de praticar desdouro” (p. 158).

Na verdade,  Filipa  com sua beleza,  educação  e  inteligência  era  condenada pela 

sociedade machista que queria as “matronas decentes” reclusas ao espaço do lar, e também 

pelo próprio marido criado ouvindo dos padres que era preciso ter muita cautela com as 

mulheres, o que piorava em muito a situação do casal. Por conta da condenação masculina 

(todos que falavam sobre Filipa eram homens), o marido tirou-lhe a vida e o interessante é 

que  fora  condenado  apenas  por  seus  crimes  como  herege  e  mau  cristão.  Jamais  se 

mencionou no julgamento o assassínio da mulher caracterizado, nas “entrelinhas” do texto, 

como sendo natural para a época, afinal, ele limpava sua honra.

O caráter literário da obra está no fato de esta não responder se Filipa traiu ou não o 

marido, apesar de um jogo de pistas que deixam por conta do leitor o julgamento final. Para 

Bento, todavia,  como não acreditar que a mulher envolvera-se com Francisco de Souza 

Ledo;  Paulo  de  Vacáçova,  Francisco  de  Almeida  e  padre  Duarte,  se  ao  lembrar  do 

comportamento dela durante o namoro, o noivado e mesmo na casa do pai, o nobre André 

Gavião, tudo a chamava “culpada”? 

Na carta que deixa a João Paes após ter assassinado Filipa, Bento diz que a esposa 

lhe pedira perdão pelos adultérios cometidos, entretanto, em seu leito de morte, a Raposa, 

após ouvir-lhe todos os motivos que o levaram ao extremo, apenas lhe pede perdão por tê-



lo feito sofrer por todos os anos em que juntos viveram, sem dar confirmação da sua traição 

novamente incitando o leitor à duvida.

Era difícil para Teixeira lidar com uma mulher como Filipa Raposa. Aliado a todos 

os problemas que já tinham, a guerra dos sexos se intensificava em situações em que a 

esposa,  às vezes,  para xingá-lo,  outras para ajudá-lo,  completava seus versos com uma 

facilidade para ele desesperadora,  pois ficava horas a fio repetindo e repetindo o verso 

anterior tentando buscar algo que lhe completasse. Apesar das mágoas, quando a mulher 

assim procedia, os dois uniam-se num mesmo “eu-lírico”, num mesmo poema...

Culta, Filipa aproveitava-se das suas qualidades para zombar Bento pelos plágios 

cometidos em alguns de seus versos, muito embora não tivesse a certeza de que ele o fazia 

com intenção ou inconscientemente devido à aplicação das leituras clássicas. Numa noite, 

encolerizada, ela o chama de “plagiador descarado e poeta medíocre” (p. 22).

Isto posto, e por tudo o que já foi dito, vale lembrar as teorias de Andréa Nye e de 

Rocha-Coutinho que tratam da limitação da mulher ao espaço do lar como uma forma de 

opressão de sua condição, além de a condenarem por conta do adultério. Ora, o esforço de 

Bento para afastar a esposa dos lugares em que pudesse ter contato com outras pessoas que 

lhe “instigassem o vício”, demonstra o desejo de colocá-la no “seu devido lugar”, ou seja, o 

lar que a afastaria por completo da vontade que ele pensava que tinha a esposa de traí-lo, 

afinal, esses maus comportamentos não eram aceitos pela sociedade, ele bem o sabia.

O poeta  lembrava-se  que mesmo na  casa  do  pai,  quando estavam distantes,  ela 

poderia estar conversando com outros homens que iam à casa paterna tratar de negócios 

porque  a  moça  não  se  comportava  de  acordo  com  as   “mulheres  da  casa  que  se 

aposentavam cedo” e não obedecia aos costumes de nunca se mostrar, quando havia visitas 

masculinas.    

É  interessante  destacar  que  Rousseau  acreditava  serem as  mulheres  artistas  em 

menor grau, o que vem de encontro com a personagem alter-ego da autora da obra. Filipa 

Raposa vai provando, ao longo da narrativa, que sua capacidade artística, em algumas vezes 



supera a de Bento, tendo ele mesmo reconhecido a boa poeta que era a esposa durante suas 

recordações na prisão em Lisboa.

Bento a queria simplesmente comum e virtuosa como as demais mulheres, mas essa 

não  era  Filipa  Raposa  que  ansiava  em  seus  gestos,  atitudes  e  ações  pela  liberdade  e 

independência.  Ela não se limita ao espaço interno, subverte aos costumes, passeia, colhe 

flores, toma banho no riacho sozinha e também com os filhos, vai à Igreja, emprega-se em 

Igarassu como professora, mesma profissão do marido e contribui financeiramente no lar 

como assim orienta o texto de  Andréa Nye.

Desde  o  início  da  narrativa,  Filipa  encanta  e  assusta  Bento  com  sua  forte 

personalidade estabelecendo-se, assim, a guerra “silenciosa” entre eles: ele recita um verso 

de algum poeta clássico e ela o completa; ele compõe outros, ela ajuda ou critica e também 

os  faz  com fluidez  encantatória;  e  ainda,  como ele,  é  suficientemente  qualificada  para 

empregar-se como professora e comungar da mesma profissão do marido.

O  investimento  na  felicidade  pessoal  no  qual  se  refere  Rocha-Coutinho,  é  tão-

somente o que Filipa ansiava se o marido soubesse interpretá-la, já que casa-se por amor. 

Mas, por ser uma mulher à frente de seu tempo, não vê no marido a realização de suas 

ambições carnais que a teriam, talvez, controlado como o poeta assim desejava se tivesse 

sido “mais competente” em tais assuntos.

Há que se acrescentar que, em algumas ocasiões, Filipa o chamava para a cama e ele 

ficava trabalhando até mais tarde na esperança de que ela adormecesse... Outras vezes, ele 

se via “forçado” a cumprir com suas obrigações sem, ao menos, dar-lhe um beijo ou olhar 

em seu rosto durante o ato. Esse acaba sendo mais um motivo de dúvida para o leitor em 

relação à traição da Raposa: o apetite sexual que lhe dominava o ser. Mas, por mais que 

procuremos no romance uma posição, acabamos nos entregando às próprias conclusões.

Outras mulheres...



O exemplo de mulher recatada e confinada ao espaço do lar de que nos falam em 

suas teorias Nye e Rocha-Coutinho, observamos nas personagens mães dos protagonistas 

do romance. Dona Vanessa Fernandes, a mãe de Filipa, era “caseira e acomodada” (p. 84). 

Cumpria à risca a condição de nunca se mostrar diante de visitas masculinas. Mãe e esposa 

zelosa,  vivia  para  a  família  a  quem  dedicava  os  cuidados  e  Filipa,  ainda  solteira, 

aproveitava para conseguir pequenas vantagens. Com Dona Leonor Rodrigues, a mãe de 

Bento, não era muito diferente. Dedicada à família, aos ritos e à religião judaica também 

vivia limitada ao espaço do lar. Entretanto, tomava algumas decisões em relação aos filhos 

sob o protesto do pai e os obrigava a cumprir alguns ritos e jejuns. Era ela quem instruía 

Bento em não comentar com as pessoas das práticas do lar para que fossem poupados da 

acusação de maus cristãos. Por esse motivo, num raro instante de revolta e do que seria 

considerado por esta sociedade um comportamento inadequado para as mulheres, chega a 

afrontar  o  marido,  Manuel  Álvares  de  Barros,  pelo  mesmo  motivo  que  ele  sempre 

protestava: a religião.

A  homossexualidade  não  chega  a  se  consumar  no  romance,  mas  vemos  na 

personagem Brázia, conforme já denuncia o próprio nome e os cabelos muitos vermelhos, 

uma mulher liberada em relação à sexualidade. É ela quem vai falar dos “prazeres” para 

Filipa no dia de seu casamento e questionar se Bento será  capaz de dar  conta de uma 

mulher “com este olhos verdes, estes cabelos de fogo” (p. 113).

O marido de Brázia pensando que ela nada entende de prazeres, pede que se cale e é 

surpreendido com a revelação de que ele não fora o único que ela conhecera, obtendo da 

mulher a confissão de sua traição pelo que ele fora incapaz de lhe dar.

Quando encontra Filipa sozinha no corredor da casa, Brázia lhe diz que é acesa 

como o nome e que mostrará à recém-casada “coisas que teu marido não te deu, por não 

querer,  por não saber,  que importa.  O que te  darei  minha bela,  homem algum te dará. 

Porque nós, mulheres, somos mais doces do que eles quando amamos” (p. 118). A Raposa 

entrega-se aos carinhos da convidada, mas quando esta toca-lhe os seios,  lembra-se de 

Bento e corre em direção ao quarto onde o deixara adormecido, provocando o ódio da outra 

que se desmancha em xingamentos. 



Percebemos  em Brázia  a  mulher  que  se  esconde  por  trás  de  um casamento  de 

aparências,  mas que  não oprime sua  sexualidade e  procura  em todas  as  oportunidades, 

satisfazer seus desejos. Cabe lembrar que a teoria democrática de Andréa Nye demonstra 

que a família deveria persistir como instituição, não reconhecendo o direito das mulheres ao 

aborto ou a expressão homossexual. Brázia mantém a instituição, mas busca a forma que 

lhe é permitida e mais conveniente dentro do que “rege” a sociedade para satisfazer a si 

mesma. Subverte, à sua maneira, aquilo que ainda não podia ser modificado.

Outra personagem interessante é Madre Mariana. Torna-se grande amiga de Filipa 

em Igarassu e  concede a  ela a oportunidade de ministrar  aulas  no Convento.  Educada, 

estudara em Lisboa as artes, a música e a pintura de agulha. Tocava viola e alaúde, cantava 

e compunha trovas e sonetos como a Raposa. “Juntas, falavam em italiano, em espanhol, 

recitavam os poemas que conheciam, ensinavam-se pontos de bordados” (p. 95). 

Confessara à amiga sobre um desgosto de amor que tivera no passado. O homem 

que amara desde a infância e a quem julgava desposar no futuro, casou-se com a filha do 

dono  das  terras  em  que  viviam  porque  os  pais  do  rapaz  viam  no  acontecimento  a 

oportunidade de livrarem-se da pobreza. Desde então, a Madre escolhera não casar-se, não 

ter família. Ela é, na narrativa, a “mulher sem par”, conforme aponta Elaine Showalter em 

sua teoria. Fizera a opção de abdicar da vida doméstica, de buscar um outro espaço e de se 

manter  independente.  Escolhe,  pois,  um  caminho  oposto,  uma  vez  que  poderia  ter 

desposado outro. Dentro das perspectivas de profissão que se lhe apresentaram, encontrou 

uma maneira de fugir de uma vida que já não mais lhe interessava, tornando-se uma nova 

mulher com a possibilidade de escolher o próprio destino e nele encontrar a felicidade.

Ainda há as mulheres chamadas “livres” por Bento Teixeira, uma das razões pelas 

quais temia a aproximação delas com a Raposa. Pensar no que conversavam Filipa, Ana 

Lins e Maria Maciel era um verdadeiro tormento para o ciumento poeta. “Mulheres jovens 

e descuidadas, risonhas e livres. Tão distintas das demais matronas de Igarassu...” (p. 126). 

Segundo haviam contato a ele, Ana Lins era mulher leviana e de costumes fáceis e 

Maria Maciel,  viúva recente, recebia um homem encapuzado nas caladas da noite.  Para 

Bento, essas mulheres haviam “instado a Filipa a que se vingasse dele, quando Bento a 



fazia enraivecer.” (p. 126). Raposa lhe contara que as amigas lhe elogiavam a beleza e os 

saberes e diziam-lhe que o marido deveria tratá-la como a uma rainha. 

Por  tudo  o  que  lhe  obscurecia  os  pensamentos,  ele  temia  que  a  esposa  fosse 

venturosa porque a felicidade a deixava mais bela e os varões lhe prestavam ainda mais 

atenção.  Mesmo a prenhez da esposa  não deu sossego à  mente  “turva”  do poeta,  pois 

acreditava estar ela mais bela do que nunca e, numa ocasião, chega a perguntar-lhe: “por 

que fui eu te escolher bela? Fosses disforme ou caolha, mais tranquilo seria eu” (p. 97).

Não.  Essas  mulheres  livres  não  lhe  fariam  bem.  Iriam  instigar-lhe  ao  erro  e 

acreditava nisso porque, para ele, elas traziam consigo a condenação da sociedade. Em nada 

se pareciam com as mulheres casadas “tradicionais”.

Buscavam também elas, de acordo com o que pudemos observar, a liberdade sexual, 

a satisfação dos prazeres mais íntimos, mas ainda era preciso como Brázia, esconderem-se 

atrás da “instituição” que, ironicamente, tinha o objetivo de  não desviar as mulheres das 

obrigações familiares. 

Considerações finais

Como dissemos no item “O alter-ego”, o eixo central da obra de Luzilá é a condição 

feminina. Sendo assim, a autora cumpre importante papel social em  Os Rios Turvos por 

retratar e denunciar um problema comum a todas as mulheres independente do contexto 

histórico no qual estejam inseridas: a busca pelo próprio espaço, pela liberdade sexual e de 

expressão da condição de opressão em que viviam (e, algumas ainda vivem) sob os olhares 

condenatórios dos homens, que desejavam limitar-lhes o espaço no intuito de controlá-las.

Luzilá, ao romancear a biografia de Bento Teixeira, apresenta os primeiros ecos do 

feminismo na época no Brasil Colônia  através de suas personagens: seja a Brázia, a Ana 

Lins e  a  Maria  Maciel  pela  liberdade sexual  que ansiavam, seja  a  Madre Mariana que 

escolheu seu próprio destino e tornou-se a mulher sem par do romance, ou, ainda, Filipa 



Raposa, que diante das tentativas de opressão do marido, busca a liberdade de sua arte, de 

seus desejos e do seu espaço na sociedade.

Mas  é  compreensível  a  morte  da  Raposa  pelas  mãos  do  poeta  porque  a 

personalidade de Filipa excedia os limites daquela sociedade julgada, exclusivamente, sob 

o olhar masculino. Por esse motivo, a autora não teve outra saída se não dar um fim à 

personagem. Afinal, ela dá como modelo do que o olhar masculino considerava “decente”, 

as personagens mães dos protagonistas limitadas ao espaço do lar.

Nesse sentido, cremos que a autora, tendo-as inserido nesse contexto histórico com 

tantas particularidades comuns a todos os tempos, teve a intenção de denunciar e de chamar 

a atenção do leitor para o fato de que em todos os períodos da história, lentamente, ocorrem 

algumas transformações, mas a busca das mulheres pelo próprio espaço na sociedade e no 

mercado de trabalho, ainda dominado pela filosofia e olhar masculinos, continua.
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