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Resumo

Este trabalho toma como objeto de estudo três poemas épicos do século XVII
escritos por Soror Maria de Mesquita Pimentel: o Memorial da Infância de Cristo (1639),
o Memorial dos Milagres de Cristo (inédito até 2015) e o Memorial da Paixão Cristo
(inédito e em vias de publicação em 2020). A partir de uma análise das características
temáticas, formais e estilísticas destas três epopeias, pretende-se demonstrar como a obra
desta religiosa cisterciense, professa no mosteiro de S. Bento de Cástris, reflete e dialoga
com as manifestações literárias do género épico em Portugal e em Itália. Os estudos que
atualmente se têm desenvolvido no âmbito da poesia épica surgem ainda incompletos e
insuficientes, deixando normalmente à margem as epopeias de assunto religioso e esta
produção de Soror Mesquita Pimentel, praticamente desconhecida. Nesse sentido, o
estudo apresentado nesta tese busca compreender a relação que a épica religiosa e, em
particular, a de autoria feminina produzida em recinto monástico mantém com a prática
do epos de alguns dos seus precedentes, como Tasso e Camões. Assim, para além de
analisar os contornos e o comportamento do código do épico na literatura conventual
feminina, o presente trabalho visa oferecer ainda um contributo para o acercamento à
espessura da prática de escrita entre o monacato feminino português.

Palavras-chave: Epopeias religiosas, Memorial da Infância de Cristo, Memorial dos
Milagres de Cristo, Memorial da Paixão de Cristo, S. Bento de Cástris.
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Abstract

This dissertation takes as its object of study three epic poems from the 17 th
century written by Sister Maria de Mesquita Pimentel: Memorial da Infância de
Cristo (1639), Memorial dos Milagres de Cristo (unpublished until 2015) and
Memorial da Paixão de Cristo (still unpublished, but about to be published in
2020). By analysing themes, forms and stylistic characteristics of these three epics,
we aim to demonstrate how the œuvre of this Cistercian nun, professed in the
monastery of S. Bento de Cástris, reflects and dialogues with the literary
manifestations of the epic genre in Portugal and in Italy. The studies that are
currently being developed in the context of epic poetry are still incomplete, leaving
aside the religious epics, as well as these texts by Sister Mesquita Pimentel, which
are practically unknown. In this sense, this study seeks to understand the
relationship between religious epics (and in particular, the ones composed by a
woman) and the practice of epos of some precedents, such as Torquato Tasso and
Camões. Therefore, in addition to analysing the forms and shapes of the female
conventual epic literature, this work also aims to contribute to the understanding of
how dense the writing practice among the Portuguese female monasteries was.

Keywords: Religious epics, Memorial da Infância de Cristo, Memorial dos
Milagres de Cristo, Memorial da Paixão de Cristo, S. Bento de Cástris.
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Introdução

O caminho que me conduziu até aqui tem suas origens do outro lado do
Oceano Atlântico, quando, em 2014, na biblioteca da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, no Brasil, me deparei com o livro Elas escrevem o épico, de
Christina Ramalho (2005). O título que estampava sua capa provocou em mim duas
reações imediatas: surpresa e curiosidade. Surpresa, porque, até àquele momento,
me parecia pouco provável haver um número razoável de mulheres escritoras de
epopeias, um género discursivo que, como se sabe, sempre pareceu pertencer a um
reduto predominantemente masculino. Diante da inquietação que aquela leitura
provocara e movida pela curiosidade que ali se instaurou, surgiu então o interesse
em investigar a existência de outras mulheres que se aventuraram a escrever o épico
em língua portuguesa, para além daquelas referidas pela autora.
Na busca de respostas para as dúvidas que pouco a pouco foram surgindo,
encontrei dois artigos, um deles intitulado «Literatura devota em Portugal no tempo
dos Filipes: o Memorial da Infância de Cristo, de Soror Maria de Mesquita
Pimentel», da autoria de Isabel Morujão (1998); e o outro, «Espaço literário
feminino. A obra de Maria de Mesquita Pimentel», da historiadora Antónia Fialho
Conde (2009). A partir desses textos, tomei conhecimento da existência de três
epopeias produzidas no século XVII pela religiosa cisterciense Soror Maria de
Mesquita Pimentel, a saber: o Memorial da Infância de Cristo, o Memorial dos
Milagres de Cristo e o Memorial da Paixão de Cristo. Se antes me surpreendera o
facto de haver um número considerável de poemas épicos escritos por mão
feminina, me surpreendeu então mais ainda saber que uma mulher religiosa,
naquela época, havia escrito obras num género tão rígido e em que poucas mulheres
se aventuravam. Ao longo dessas descobertas, foi-se construindo um percurso que
me conduziu, finalmente, ao tema desta tese: poesia épica na literatura conventual
feminina.
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A teorização do épico em Quinhentos e Seiscentos não conseguiu
compreender todas as variantes poéticas que, tomando como matriz esse género
maior, foram surgindo a partir de finais do século XVII, como, por exemplo, a épica
bíblica e a hagiográfica. O esforço da crítica portuguesa mais recente tem ainda se
concentrado, na sua generalidade, na épica renascentista e nos grandes modelos
clássicos como Virgílio, Tasso e Camões, deixando na margem outras
manifestações desse género produzidas em contexto religioso. Os estudos de
Giuseppe Carlo Rossi (1944;1967), Hélio Alves (2001) e Manuel Ferro (2004)
constituem, porém, algum avanço nesse sentido, ao contemplarem alguns poemas
que, na esteira de Camões e Torquato Tasso, mantêm alguns traços de continuidade
com estes paradigmas. Ainda assim, não deixa de ser expressiva a ausência de
estudos sistemáticos 1 e individuais de alguns poemas épicos religiosos que estes
séculos viu florescer.
Muitos desses poemas épicos, negligenciados pela crítica seiscentista (e
também contemporânea2) pela «qualidade inferior» que aparentavam, permitem,
entretanto, apreender a evolução do código do épico nos períodos Maneirista e
Barroco, conforme bem demonstrou Manuel Ferro (2004). A epopeia de assunto
religioso reflete, nesse contexto, a orientação edificante e formativa que foi dada à
literatura desse período, em virtude dos condicionalismos históricos e ideológicos
que então se impunham no período pós-Trento. Assim como a nova conceção de
heroísmo, plasmada na figura de santos, mártires e ascetas, daria lugar a
manifestações literárias vocacionadas para a fixação de modelos de santidade e para
a divulgação e afirmação da doutrina católica, com o épico também não foi
diferente. Se este género, tão em voga na altura, celebrava a virtude heroica, logo,
a adequação de assuntos e modelos que os poetas piedosos pretendiam oferecer à

1

Ainda assim, não podemos deixar de referir os estudos que têm sido realizados por Carlota Miranda
Urbano, a propósito da épica hagiográfica neolatina, em vários artigos de sua lavra e na sua tese de
doutoramento intitulada Santos e heróis: a épica hagiográfica novilatina e o poema Paciecidos
(1640) de Bartolomeu Pereira SJ, defendida em 2004 na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.
2
Até que ponto a poesia épica de assunto religioso, produzida em Seiscentos, é negligenciada é bem
demonstrado, para além da relativa ausência de estudos sistemáticos nesse sentido, pela ausência de
uma edição moderna de obras expressivas como El Macabeo (1638), de Miguel da Silveira, e a
Conversão das lágrimas de Maria Madalena (1615), de Diogo Mendes Quintela.
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imitação encontraram nessa forma poética um meio mais que privilegiado para este
fim.
A obra de Soror Mesquita Pimentel aqui em apreço pode ser, de um certo
modo, considerada um marco especialmente particular, não só no fenómeno da
literatura conventual feminina, mas também no da literatura épica portuguesa de
assunto religioso, quer pela extensão que apresenta (três poemas épicos), quer pela
matriz que toma de empréstimo. Com efeito, o Memorial da Infância de Cristo
(1639), o Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão,3 obras que constituem
aqui o nosso corpus de estudo, surgem hoje como uma marca sem precedentes (pela
extensão da obra, de autoria única) no âmbito da literatura feminina portuguesa do
século XVII, não existindo, relativamente à poesia épica religiosa, outro caso
semelhante entre as senhoras (e até homens) do seu tempo.
Tanto no Memorial da Infância quanto nos outros dois que lhe dão
continuidade, é possível identificar a influência não só do texto bíblico, mas
também das epopeias de matriz clássica, cujos elementos tradicionais consagrados
se combinam com os elementos de natureza cristã, para compor uma obra na qual
encontraremos o «cruzamento» entre a literatura clássica e a literatura religiosa. O
visível trabalho criativo e intelectual que as suas páginas revelam demonstra que
Soror Mesquita Pimentel possuía não apenas um profundo conhecimento dos textos
bíblicos e da patrística e doutores da Igreja, mas também de obras pertencentes a
um género literário próprio da aristocracia portuguesa e do universo cultural da elite
culta naquela época.
O estudo dessas obras torna-se pertinente na medida em que nos permite
não apenas desvelar as relações que as mulheres estabeleceram com a leitura e com
a escrita num contexto de «rígidas» restrições como era o da clausura feminina
portuguesa, mas, sobretudo, por nos permitir compreender e avaliar em que ponto
as epopeias de Soror Mesquita Pimentel se relacionam com a prática poética coeva
e com os modelos de Camões, de Tasso e também de Ariosto. Crê-se que, apesar
3

Destes três poemas épicos, apenas o Memorial da Infância de Cristo foi editado, em 1639. As
outras duas partes, o Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão permaneceram manuscritos.
O Memorial dos Milagres, entretanto, foi editado em 2015 (Cf. Isabel MORUJÃO et. al., 2014) e o
Memorial da Paixão já se encontra no prelo.
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de todas as conotações religiosas que este género literário de origem monástica
abarca, ele não pode, no entanto, ser considerado como um género autónomo e
desvinculado da poesia épica praticada no século XVII. Por isso, consideramos ser
de fundamental importância tentar compreender não só o vínculo que estes poemas
estabelecem com a poesia religiosa do período Barroco, mas também a sua relação
com o género épico praticado na época.
Para além disso, o estudo destas obras impõe-se, na medida em que se faz
necessário suprir a ausência de bibliografia a seu respeito. Uma consulta pelos
principais repositórios de bibliotecas e universidades permitiu-nos constatar que
não existe nenhum estudo sistemático sobre elas. Até aqui, conhecem-se apenas
alguns textos publicados, sendo que quase todos eles estão centrados
exclusivamente no Memorial da infância de Cristo, constituindo, dessa forma, um
convite para a realização de trabalhos académicos que se proponham abarcar estes
três Memoriais e, sempre que tal se justifique, outros poemas épicos femininos, que
permitirão calibrar diálogos, especificidades, funções e contornos desta modalidade
tipológica em sede feminina.
Debruçando-nos sobre a matéria épica enformada por esses Memoriais,
almejamos perscrutar os diversos estratagemas estilísticos de que se revestem esses
poemas épicos e, a partir daí, demonstrar que essas epopeias, por suas
características estruturais e estilísticas, ainda que apresentem um caráter
predominantemente edificante e pedagógico, dialogam com as manifestações
literárias em moda na época. Contrariando a imagem convencional de que os
conventos femininos, enquanto espaço de clausura, estiveram fechados em si
mesmos e circunscritos a um determinado grupo, a análise dos poemas épicos de
Soror Mesquita Pimentel permite demonstrar que a literatura que ali se alicerçava
não se processou à margem do ideário da época. Antes, também correspondia a um
gosto literário vigente na altura e perfeitamente integrado nas linhas do movimento
estético do período, pelos códigos estético-literários que atualiza.
Nesse sentido, o estudo que se faz no âmbito desta tese incide
fundamentalmente sobre os aspetos formais e discursivos que caracterizam o
Memorial da Infância, o Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão. A partir
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daí, pretende-se rastrear as matrizes do código do épico nessa trilogia épica, no
sentido de tentar compreender melhor as suas individualidades discursivas, éticas e
estéticas e a sua funcionalidade no contexto do mosteiro de S. Bento de Cástris e
no contexto da produção monástica feminina em geral. Assim, o nosso objetivo é
sobretudo caracterizar o comportamento do código do épico em recinto monástico,
em que evitamos adotar uma dominante interpretativa que privilegie os aspetos
religiosos em detrimento dos estético-literários. Desse modo, espera-se não incorrer
numa visão redutora dessas epopeias, procurando-se ressaltar os mecanismos
próprios que elas engendram, bem como as características que permitem situá-las
num contexto mais amplo do que aquele em que foi concebido.
Para a apreciação dos diversos influxos que coagulam nos poemas épicos de
Soror Mesquita Pimentel, há que se considerar o fenómeno da epopeia portuguesa
a partir de finais do século XVI e no século XVII. Nesse sentido, partimos
especialmente dos estudos desenvolvidos por Giuseppe Carlo Rossi, Hélio Alves e
Manuel Ferro, que se ocupam particularmente dessa temática. Para uma melhor
compreensão e análise do corpus, não deixámos de observar igualmente os diálogos
que a produção de Soror Mesquita Pimentel estabelece com outras modalidades da
literatura religiosa, como o De Partu Virginis, de Jacopo Sannazaro e os Exercícios
Espirituais de Santo Inácio.

Quanto à estrutura da tese, esta encontra-se dividida em três partes.
Considerando que, para acercarmo-nos de alguns aspetos dessas epopeias era
preciso considerar não apenas as normas que moldavam a construção do texto
conventual feminino, mas também as influências que algumas das coordenadas
mais evidentes do pensamento estético-literário da altura exerceram sobre a escrita
de Soror Mesquita Pimentel. Na Parte I (de caráter teórico), tratamos
particularmente da teoria do épico e da receção e influência dos textos épicos
italianos sobre a tradição épica portuguesa a partir de finais do século XVI (capítulo
1); da crítica literária portuguesa seiscentista em torno desse género (capítulo 2); e
do código do épico em contexto religioso (capítulo 3), de modo a demonstrar suas
raízes e matrizes nas epopeias de Soror Maria de Mesquita Pimentel. Desse modo,
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pretende-se apresentar e definir os condicionalismos (histórico e ideológico) e as
coordenadas poéticas que estiveram por detrás dessa prática literária específica no
contexto da clausura feminina, o que permite compreender em profundidade os
códigos subjacentes a essa forma discursiva no seu cruzamento com o sistema
modelador da escrita conventual feminina e dos valores coetâneos.
A segunda parte da tese, composta por quatro capítulos, centra-se na poesia
épica escrita por mulheres. Logo no primeiro capítulo, trato inicialmente da epopeia
de autoria feminina de um modo geral, para depois adentrar na épica feminina em
recinto monástico. Neste mesmo capítulo, apresento também uma breve análise das
obras que constituem o corpus secundário da minha investigação e que é composto
por algumas epopeias de autoria feminina produzidas nos conventos portugueses da
Idade Moderna. Vale ressaltar que, embora o meu estudo incida necessariamente
sobre as epopeias de Soror Maria de Mesquita Pimentel, a opção por um segundo
corpus se foi demonstrando necessária, à medida que precisávamos de esboçar um
quadro teórico próprio para a compreensão desse género em particular, para a
análise de suas individualidades discursivas, éticas e estéticas. Aqui, ficaremos a
perceber que o caráter épico não é um aspeto exclusivo das grandes epopeias, o que
pode ser explicado, como haveremos de aprofundar na continuação desse trabalho,
pela permeabilidade das fronteiras desse género com outros afins, como a
hagiografia, por exemplo, demonstrando assim, as convergências, vínculos e
relações que a epopeia feminina em recinto monástico estabelece com outros
géneros poéticos de inscrição épica. Já no que se refere ao capítulo 2, trato do
contexto sociocultural e religioso da região de Évora e do espaço do mosteiro de
São Bento de Cástris. Aqui, no sentido de compreender os condicionalismos a que
estas obras estiveram sujeitas na altura de sua produção, bem como o público para
o qual estavam direcionadas, retomamos alguns dos principais estudos sobre a
literatura conventual feminina no Portugal Moderno, além de algumas obras de
religiosidade e espiritualidade pertencentes ao recorte temporal que interessa a esta
pesquisa, tudo isso de modo a conseguir compreender os mecanismos e
coordenadas que, histórica e ideologicamente, estiveram na base da prática literária
desse género específico. Já os capítulos 3 e 4 são dedicados à vida e obra de Soror
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Maria de Mesquita Pimentel. Nestas partes, para além de apresentar dados relativos
à sua vida, com base nos estudos apresentados por Antónia Fialho Conde, abordo
também os aspetos internos e externos das três epopeias em apreço. Para tanto,
optamos por analisar esses aspetos no âmbito dos níveis da inventio, da dispositio
e da elocutio. Adotamos essa estrutura por ela nos permitir fazer uma análise
abrangente dos três Memoriais, já que uma análise individualizada de cada um deles
(e que incidisse sobre todos os aspetos contemplados em cada um dos níveis)
excederia os limites de tempo e de espaço desta dissertação.
Por fim, a terceira parte da tese é composta pelos capítulos que
correspondem à análise propriamente dita do corpus de estudo. Esta parte consiste
na análise das estruturas poéticas e temáticas das três epopeias em apreço.
Considerando a dimensão e complexidade desses textos, também nesta Parte III
optei por fazer uma análise conjunta de toda obra de Mesquita Pimentel. Assim, a
análise a que nela procedemos incide fundamentalmente sobre a estrutura
composicional desses Memoriais, tendo em consideração o seu sistema discursivo,
os diálogos intertextuais, o tratamento de temas e de personagens, bem como os
procedimentos retórico-poéticos explorados pela autora no sentido de captar a
adesão do leitor e de o incitar à prática da oração, da contemplação e da imitação
das virtudes cristãs que, encerradas nas personagens, adotadas particularmente
através de uma «linguagem das lágrimas», serão determinantes para a compreensão
do funcionamento do código do épico na composição das epopeias religiosas em
causa.
Longe de encerrar um estudo exaustivo da trilogia épica de Soror Mesquita
Pimentel ou de fornecer um quadro teórico sobre o género épico no século XVII,
esta tese apresenta-se como uma primeira tentativa de circunscrever a prática do
epos em recinto monástico e de entender como a incorporação desse sistema
discursivo se processa nos poemas desta autora (e nos poemas breves de outras
religiosas4), sem descurar, é claro, as convenções próprias que os conformam. A
4

Como os poemas Ave Peregrina (cinco cantos) e Primaz do Ermo (sete cantos), de Soror Maria do
céu e ainda as suas oitavas decassilábicas, intituladas Vida de Santa Doroteia e Vida de Santa
Petronilha. Refira-se também as oitavas de Soror Madalena da Glória, a saber Cristo baixando ao
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pluralidade dos vários influxos (de que apenas uma análise pormenorizada de cada
um desses Memoriais é capaz de dar conta) assinala sobretudo um cruzamento de
influências de que a literatura conventual não esteve isenta. O conhecimento dos
artifícios e procedimentos próprios do cânone epopeico (e de que Mesquita
Pimentel faz uso com grande maestria) atesta que a sua obra não esteve
desvinculada das estruturas retóricas de pensamento e que tampouco se processou
num contexto isolado ou fechado, como a abordagem à clausura feminina dá,
muitas vezes, a entender. Pelo contrário, a especificidade destas obras não é alheia
ao gosto literário vigente na época, estando perfeitamente integradas nas linhas do
movimento estético da altura, tal como denunciam os códigos estético-literários que
agenciam.

limbo, de catorze oitavas, e Jacob e Raquel, de cento e cinquenta e nove oitavas; e ainda o poema
inédito, em dez cantos, de Quitéria Rosa, intitulado Poema heroico-sacro formado das prodigiosas
vidas das melhores sereyas do Mondego as Serenissimas e Augustissimas Raynhas S. Thereza e S.
Sancha.
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Parte I – Da epopeia: teoria e prática
Capítulo 1 – Princípios fundamentais do género épico
1.1.

A Poética de Aristóteles
A compreensão da epopeia portuguesa no século XVII não pode ser feita à

margem do pensamento que sobre ela se desenvolveu em Itália, sobretudo após a
disponibilização da Poética de Aristóteles em latim, comentada por Robortello
(1548) e Castelvetro (1570). Foram os preceitos aristotélicos e os poemas heroicos
da Antiguidade que conformaram o primeiro movimento épico em Portugal. No
entanto, a efervescência reflexiva da Itália, bem como novos parâmetros resultantes
das obras e textos doutrinários de Ariosto e Tasso condicionaram uma nova forma
de entender o poema épico na viragem do século XVI para o século XVII em
Portugal.
Em seu estudo sobre a Semiotização literária do discurso, Anazildo
Vasconcelos da Silva declara que tudo o que Aristóteles afirma sobre a epopeia só
é válido para a epopeia grega, isto é, «só se aplica a uma manifestação específica
do discurso épico, que denominamos de clássica».5 Considerar a validade de
aplicação dos postulados aristotélicos fora do âmbito da épica clássica constitui,
conforme ainda defende o autor, um equívoco, visto que a reflexão épica exposta
pelo Estagirita é resultado de uma reflexão sobre a produção grega, estando, pois,
a sua eficácia e validade limitada apenas a esta. Entretanto, uma abordagem sobre
esse género implicará sempre, inevitavelmente, recordar alguns dos princípios
expostos por Aristóteles, uma vez que será com base em sua obra que os
comentadores e tratadistas do século XVI irão refletir sobre as características e
funções associadas tradicionalmente à poesia épica.

5

SILVA, 1984: 10.
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É de facto na Poética (334 a.C.) que se encontra expressa a primeira
definição de epopeia, baseada naturalmente nos grandes poemas homéricos que, na
antiguidade helénica, gozaram de grande prestígio. Ainda que as conclusões do
filósofo grego, relativamente a esse género, estejam implícitas na sua teorização
sobre a tragédia, seguindo um método de comparação por negação, a Poética foi
durante muito tempo o maior referencial a partir do qual se julgava o que seria ou
não uma epopeia, servindo de guia para todos os poetas posteriores que desejassem
compor novos poemas heroicos, ainda que o modelo de epopeia por ele erigido se
viesse a mostrar impraticável e obsoleto, tal como haveria de assinalar Torquato
Tasso, no final do século XVI.
No capítulo V desse tratado, fixado para a posteridade pelos seus discípulos,
Aristóteles define a epopeia como um género semelhante à tragédia, pelo facto de,
tanto uma como a outra, se tratar de uma imitação metrificada de caracteres
virtuosos de homens superiores. Entretanto, diferem entre si pelo metro – que na
epopeia é uniforme (hexâmetro dactílico) e na tragédia pode ser variado – e pela
extensão da narrativa, pois enquanto na tragédia a narração não deve durar mais que
uma revolução do sol ou um pouco mais, na epopeia não há um tempo
determinado,6 sendo, porém, necessário chegar ao fim da narrativa sem perder de
vista o começo.
Uma vez que na tragédia «não é possível imitar muitas partes da ação que
se desenrolam ao mesmo tempo, mas apenas a parte representada em cena pelos
atores», «na epopeia, por ser uma narração, é possível representar muitas ações
realizadas simultaneamente, através das quais, desde que sejam apropriadas ao
assunto, se aumenta a elevação do poema. Este privilégio contribui, assim, para dar
grandiosidade, proporcionar uma mudança ao ouvinte e introduzir variedade com
episódios diversos».7 Logo, a epopeia, devido à sua amplitude, permite e contém
uma multiplicidade de histórias, diversamente da tragédia.

6
7

ARISTÓTELES, Poética, V, 1449b, 10-15.
ARISTÓTELES, Poética, XXIV, 1460a, 25-30.
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Relativamente às partes constituintes da epopeia, Aristóteles estabelece que,
assim como na tragédia, ela também deve conter, à exceção da música, «peripécias,
reconhecimentos e cenas de sofrimento, e ainda beleza de pensamento e elocução».8
Quanto ao enredo, Aristóteles esclarece que, assim como nas outras artes
imitativas a um só objeto corresponde uma só imitação, também o enredo, «como
imitação que é de uma ação, deve ser a imitação de uma ação una, que seja um todo,
e que as partes dos acontecimentos se estruturem de tal modo, que, ao deslocar-se
ou suprimir-se uma parte, o todo fique alterado e desordenado». 9 Considerando que,
na epopeia, a principal fonte do maravilhoso é o irracional, Aristóteles ressalta que,
na poesia, se deve preferir o impossível verosímil ao possível inverosímil. 10 Já
quanto à elocução, esta «deve ser trabalhada, com especial cuidado, nas partes
estáticas e que não têm nem caracteres nem pensamento. Em contrapartida, a
elocução demasiado brilhante ensombra os caracteres e o pensamento».11
Definida assim a epopeia, estamos diante de um género determinado pela
adequação dos seus códigos a uma determinada matéria, a um meio de narração
(metro) e a uma elocução, condições que determinaram, durante o Renascimento,
não apenas a composição de poemas heroicos, mas a boa receção destes ao longo
dos séculos. Assumindo desse modo um lugar paradigmático no âmbito da
teorização literária, a Poética foi abundantemente traduzida e comentada por vários
humanistas italianos que, oferecendo sobre o texto aristotélico interpretações
diversas, alimentaram o debate teórico que se viria a desenvolver-se a partir de
finais do século XVI e no decorrer do século XVII.
Sabe-se que, durante muito tempo, a Poética foi conhecida na Europa
através da paráfrase comentada do filósofo árabe Averróis (1126-1198), que no
decurso de, pelo menos, boa parte do século XVI se tornou no quase exclusivo
breviário do mais importante tratado de poética da antiguidade. 12 O
desconhecimento de Averróis relativamente à literatura grega levou, entretanto, a

8

ARISTÓTELES, Poética, XXIV, 1459b, 10-15.
ARISTÓTELES, Poética, VII, 1450b, 30-15.
10
ARISTÓTELES, Poética, XXIV, 1460a, 25-30.
11
ARISTÓTELES, Poética, XXIV, 1460b, 5.
12
ALVES, 2001: 82.
9
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uma incompreensão da Poética de Aristóteles, o que consequentemente acabou por
reduzir a leitura desse texto aos limites da retórica demonstrativa do louvor e do
vitupério. Somente após a tradução da Poética para latim, realizada por Alessandro
de’ Pazzi (1536) e a posterior edição comentada de Robortello (1548) é que se
revelou um salto conceptual em relação aos preceitos aristotélicos, descolando
assim a poesia de outros saberes, como a retórica e a gramática. Será também a
partir de seus comentários «que se pode determinar um influxo explícito da Poética
de Aristóteles em Portugal». 13
Alguns dos conceitos mais conhecidos da Poética de Aristóteles passam, a
partir dos comentários de Robortello, por uma reelaboração crítica em alguns de
seus aspetos mais significativos, como a imitação, a fábula, o deleite e a
verossimilhança. No entanto, seus comentários não se distanciam de todo da
interpretação averroísta, particularmente no que diz respeito à finalidade da poesia.
Assim como Averróis «acrescenta à definição de Aristóteles uma finalidade
pedagógica, se não mesmo política, de estimular a virtude e desencorajar o vício», 14
também Robortello considera a mimese aristotélica «um meio para atingir um fim
claramente moralizante».15 Como se vê, a conceção epidíctica e o caráter
moralizante da poesia são ideias partilhadas por esses comentadores do tratado
grego. Essa interpretação, embora alheia à Poética de Aristóteles, «se manteve
durante boa parte do século XVI, termos que não diferiam de nenhuma forma
substancial daqueles que os humanistas já tratavam o fenómeno poético no século
XV».16

13

ALVES, 2001: 86: «É seguro que pelo menos desde 1553 as Explicationes de Robortello são
conhecidas por autores portugueses, ainda que não residentes no país. Outra referência a esse
comentário num texto lusitano, ainda que algo tardio para o período de produção épica aqui
estudado, permite concluir, com Aníbal Pinto de Castro, que o texto de Robortello devia ser
conhecido em Portugal nas décadas seguintes à sua publicação. A importância particular das
Explicationes deve-se também ao facto de se terem tornado no referente principal para o qual
remetem explicitamente os comentários aristotélicos posteriores, quer os de Maggi e Lombardi
(1550), quer o de Vettori (1560), quer ainda o de Castelvetro (1570), volumes que circulariam
também no nosso país».
14
ALVES, 2001: 82.
15
ALVES, 2001: 87.
16
ALVES, 2001: 85.
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Entretanto, é com a tradução italiana de Ludovico Castelvetro, em 1570, que
se inaugura uma nova leitura e interpretação da Poética, cujos conceitos são revistos
por ele nessa obra. Segundo Hélio Alves, Castelvetro parece ter sido «o primeiro a
aperceber-se de que, indo pelos caminhos trilhados desde Averróis e Petrarca até
Minturno, os intérpretes falseavam seriamente a doutrina do Estagirita». 17 Com
efeito, na análise que faz da Poética de Aristóteles, publicada em 1570,18
Castelvetro afasta-se dos princípios fundamentais apresentados pelos seus
antecessores ao considerar que a poesia seria imitação de história e não de ações,
como se acreditava. Conclui Hélio Alves que «a ideia norteadora do poeta não é,
portanto, um universal ético cuja maior ou menor perfeição se representa para o
ensino dos homens, mas uma variedade dentro duma inviolável unidade narrativa
destinada principalmente ao prazer dos receptores».19 Obviamente que esse
afastamento entre a poesia e a moral não foi bem visto ao olhos de seus
contemporâneos, entre eles Torquato Tasso, que, fundamentando-se ainda na
paráfrase de Averróis, nega a interpretação de Castelvetro da Poética como ramo
da história, destinada a agradar ao público e proporcionar a glória do seu autor.
Em Portugal, os primeiros influxos da Poética e da fortuna crítica da Eneida
de Virgílio podem ser percebidos a partir das obras de Lourenço de Cáceres (? c.1531) e Jerónimo Osório (1514? - 1580). Entretanto, a leitura desses textos
demonstra um certo acanhamento no desenvolvimento das ideias de doutrinação
literária, que apenas são referidas de forma muito breve. 20 Mesmo em publicações
mais tardias, como a Nobilitate Civili de Jerónimo Osório (1542), por exemplo,
notar-se-á o quanto o desconhecimento da Poética do Estagirita ainda era patente
naquela altura, sendo conhecida apenas através da versão de Averróis. 21 Não será
de surpreender, portanto, que em Quinhentos «os critérios de avaliação dum poema
como Os Lusíadas estejam centrados de modo absoluto em Horácio e no mestrado
da Retórica»,22 e ainda nos comentários que fez Sánchez de la Brozas, que, no seu
17

ALVES, 2001: 98.
Poetica d’Aristotile volgarizzata e sposta, 1570.
19
ALVES, 2001: 98.
20
ALVES, 2001: 108.
21
ALVES, 2001: 110.
22
ALVES, 2001: 103.
18

27

prefácio ao poema luso (1558), «chama particularmente a atenção para as sententiae
como elemento estrutural do poema épico».23
Convém lembrar, entretanto, que, a divulgação direta de Aristóteles se deu
paralelamente à divulgação da doutrina de Horácio, uma vez que aquele serviu de
matriz a este. No prólogo ao seu Memorial da Segunda Távola Redonda (1567),
Jorge Ferreira de Vasconcelos também oferece alguns indícios da presença de
Aristóteles e Horácio em contexto português, evidenciando, deste modo, «estar em
sintonia com as interpretações dos comentadores contemporâneos. Nesse contexto,
outro humanista que não pode ser esquecido é Tomé Correia, 24 que oferece um
trabalho teórico acerca da poesia, fundamentado, sobretudo, na Ars Poetica de
Horácio. Será somente a partir de 1580 que poderemos vislumbrar, com a Arte
Poética de Miguel Sanches de Lima, 25 um enquadramento das ideias teóricoliterárias do Renascimento em Portugal de forma mais circunscrita.
As obras dos autores acima referidos permitem-nos detetar já algum avanço
nas interpretações das linhas gerais de uma teoria poética em espaço lusitano,
contribuindo para que, gradualmente, viessem a constituir um código poético firme.
Isso não pressupõe, contudo, que a teorização poética tenha sido particularmente
rica neste extremo ocidental, onde era sobretudo através de Espanha que chegavam
as mais determinantes orientações no campo do épico.

A tradicional leitura legada pelos exegetas virgilianos, com base na retórica
epidítica, permite-nos observar como se articula a ideia essencialmente moral e
política da épica, cuja finalidade primeira seria o louvor da virtude e o vitupério do
vício. De acordo com essa interpretação que orientou os poetas do Renascimento,
23

ALVES, 2001: 102.
Embora o seu único tratado, o De Epigrammate (1569), não ofereça nenhum contributo específico
para o género da epopeia nem para a poesia em língua portuguesa, Hélio Alves comenta que é
«apesar de tudo significativo como Correia aborda a questão geral da poesia, privilegiando
sobremaneira a dimensão pragmática da prática compositiva» (ALVES, 2001: 121).
25
Hélio Alves refere que a obra desse autor português é a «primeira obra quinhentista
exclusivamente sobre poética a ser impressa na Península Ibérica com o intuito de orientar o uso
literário da língua vernácula» (ALVES, 2001: 121). Já António Milho Cordeiro considera que a
primeira obra em vernáculo a ser consignada, de facto, como Arte Poética é o Borrador, de António
de Ataíde. Esta obra, principiada em finais do século XVI, embora tenha permanecido manuscrita,
não foi de todo desconhecida na altura. Cf. CORDEIRO, 2018: 168.
24
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o género épico é compreendido não só como uma forma de preservar os feitos
memoráveis de uma nação, mas também como um serviço à res publica, na medida
em que o canto celebrativo se refere às ações dos soberanos, príncipes e militares,
afinado assim com a nova realidade da Europa Moderna. Com efeito, o tratamento
teórico dado à epopeia privilegia, sobretudo, uma função própria para esse género,
assente num discurso de celebração que, para além de exaltar a figura do herói,
pretende exercer um efeito sobre o destinatário, no sentido de o mover a práticas
semelhantes às suas. A epopeia caracteriza-se, desse modo, como uma forma de
poesia epidíctica, na medida em que recorre a uma retórica laudativa, isto é, a um
discurso de louvor e celebração direcionado a um público específico, geralmente
governantes. Os valores exaltados por esse género associam-se, pois, às virtudes
éticas e morais incorporadas por um herói épico idealmente concebido como um
modelo de conduta exemplar a ser imitado pelo destinatário.
Essa valorização da componente ética e da faculdade perlocutiva do
discurso épico condicionou, durante o Renascimento, a interpretação da Eneida.
Petrarca, que marcou o início da leitura de Virgílio na Idade Moderna, examina na
obra do mantuano «uma prática das virtudes morais e dianoéticas modeladas nos
preceitos da Ética aristotélica».26 Com efeito, o poema Africa, de Petrarca, toma
Virgílio como «supremo padrão de referência estrutural» e será a primeira epopeia
a «richiamare alla memoria la res romana e riconoscerle specifico ed assoluto
valore di exemplum».27 Também Boccaccio, no décimo-quarto livro da Genealogia
dos Deuses, «concebe o sistema semiótico da poesia narrativa em termos
semelhantes aos petrarquianos» 28, na medida em que «explica que o interesse da
produção poética está em demonstrar, sob a cobertura da ficção, o valor exemplar
das condutas para a educação dos leitores e respetiva aplicação à vida empírica».29
Na esteira de Petrarca e Boccaccio, muitos outros reafirmarão a epopeia como um
género que une o dulce ao utile, passando a integrar, com Francesco Filelfo (13981481), a preocupação com a fides historiae, desde então incontornável no
26

ALVES, 2001: 22.
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enquadramento do épico.30 Nesse contexto, o poema Arcitinge, do poeta siciliano
Cataldo,31 configura-se como «um bom exemplo da forma como a imitatio da
Eneida se integra nos cânones renascentistas».32
A interpretação que esses humanistas fizeram então do poema de Virgílio
contribuiu para que a Eneida se tornasse o modelo formal para a prática do género
épico durante o Renascimento, configurando-se como o estatuto regulador sob o
qual se construirá a tradição épica ocidental, quer pelos valores morais incorporados
na figura do herói, quer pelo «modo de representação textual cuja imitação se
aguardava». Entretanto, como haveremos de ver, o caráter ético-político resultante
da exegese virgiliana, ainda que presente nalgumas epopeias subsequentes, mostrarse-á desajustado a partir de Torquato Tasso, cuja releitura da Poética plasmada nos
seus Discorsi e Lettere poetiche, juntamente com o exemplo prático da sua
Gerusalemme Liberata, viria a renovar o código do épico. De facto, Tasso
contribuiu para a progressiva substituição do sistema da epopeia quinhentista (no
qual as epopeias até ao tempo de Camões se situavam) por aquilo a que Hélio Alves
designa por «paradigma aristotélico-tassiano».
Na conceção de Hélio Alves, o fator em que se verificou mais decisivamente
o novo influxo aristotélico-tassiano foi o tratamento da ação heroica, ao propor uma
solução poética que operasse como alternativa aos desvios formais de Ariosto. De
facto, o Orlando Furioso apresentava alguns desvios consideráveis relativamente à
matriz aristotélica. No tocante à dimensão sintática, o autor refere sobretudo o
confronto do sistema narrativo epidíctico com o conceito aristotélico da unidade de
ação, que, como veremos, será aprofundado por Torquato Tasso. Já no que diz
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Francesco Filelfo escreveu uma epopeia histórica intitulada Sphortias.
Cataldo é considerado o introdutor do humanismo em Portugal e o primeiro a escrever um poema
épico no país, aonde chegou a convite de D. João II. «O rei português foi abordado por Angelo
Poliziano (1454-1494) para escrever os feitos dos portugueses de forma adequada (entenda-se:
humanista) em carta datada de 23 de outubro de 1491. Nela se afirmava que o propósito do autor
seria o de exaltar as virtudes morais do rei português para que servissem de exemplo e instrução
para outros príncipes contemporâneos e sucessores. Embora esta iniciativa nunca se tivesse
concretizado, a carta revela bem os termos estritamente demonstrativo-deliberativos em que
Poliziano podia conceber o poema épico de matéria histórica. No entanto, o século não terminou
sem que Cataldo dedicasse a D. João II a Arcitinge, poemeto em 652 versos latinos sobre a conquista
de Arzila e a ocupação portuguesa de Tânger». Cf. ALVES, 2001: 39-40.
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respeito à dimensão semântico-pragmática, Hélio Alves menciona que a atualidade
temática do código epo-demonstrativo vai ao encontro das ideias de Tasso, que
defende que os temas não sejam nem muito antigos, nem muito recentes.
A propósito deste assunto, Lara Vilà observa que o que se notará em relação
à épica portuguesa e espanhola a partir de finais de Quinhentos é, entretanto, o
louvor da história recente, incumprindo, pois, com o princípio temporal preceituado
por Tasso. De facto, como observa a autora, será comum ver que os poetas preferem
cantar histórias próximas do seu tempo, porque viam na realidade histórico-política
de Portugal e de Espanha, em Quinhentos, uma dimensão de heroicidade digna do
canto épico. Esta opção não se deve, segundo Hélio Alves, a um incumprimento
desse preceito tassiano (como pretende Vilà 33) ou a um desconhecimento da
evolução literária em Itália, mas a uma «assimilação demasiado tardia» dos
preceitos tassianos que impossibilitava uma viragem na prática da epopeia do final
do século XVI.34 Assim, nas duas últimas décadas de Quinhentos, não ocorreu uma
mudança de paradigma na épica portuguesa, ainda que as formulações poéticas de
Tasso já fossem conhecidas em território nacional.
O paradigma tassiano só será percebido nalgumas epopeias portuguesas (no
que reporta especificamente aos seus preceitos teóricos) a partir das primeiras
décadas de Seiscentos. Embora Hélio Alves e Manuel Ferro apontem uma provável
influência de Torquato Tasso na Elegíada (1587), de Luís Pereira Brandão, no que
diz respeito ao uso do maravilhoso cristão, 35 não é, todavia, possível considerar que,
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VILÀ, 2011: 131: «La épica portuguesa y española del mismo siglo incumple, pues, algunos de
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a nível sintático, houvesse um emprego deliberado dos preceitos defendidos pelo
poeta e teorizador italiano. Será no Condestabre (1610), de Francisco Rodrigues
Lobo, que Giuseppe Carlo Rossi verá algumas relações mais próximas com a
Gerusalemme, quer no que diz respeito à ação, quer na abertura in medias res, quer
ainda nalguns motivos e descrições em que é possível encontrar uma «imitação
quasi literal da Gerusalemme».36
A exigência da verosimilhança será também outro aspeto que contribuirá
para a modificação de alguns procedimentos poéticos do cânone, já automatizados
pela imitação de Virgílio. Com efeito, a impositividade deste preceito traduzir-se-á
numa renúncia aos excessos no campo do maravilhoso, o que irá contribuir para um
rompimento com a imitatio do maravilhoso pagão patente nas epopeias
renascentistas. Não obstante Tasso considere o maravilhoso e o verosímil como
necessários ao poema épico, de modo que, embora distintos, a sua mescla cumprisse
essencialmente os requisitos da poesia, a máquina mitológica de matriz virgiliana e
a fantasia ariostesca passam a ser substituídas por um tipo de maravilhoso cristão,
tido como verdadeiro e, por isso, mais credível para o público de então.
Ainda que na prática da epopeia seiscentista ambas as componentes (o
maravilhoso e o verosímil) se articulem na composição do canto épico, a ênfase
dada à componente pedagógica e edificante da poesia — característica que será
acentuada com o avançar do século XVII, sobretudo a partir de Fr. André de Cristo 37
— contribuiu para uma sobrevalorização da verdade histórica, fazendo com que,
consequentemente, a dimensão poética propriamente dita passasse a ocupar um
segundo plano. Tal não significa que o deleite horaciano não fosse levado em
consideração, mas a componente didática da poesia heroica passou a ser encarada
como prioridade, visto tratar-se de uma «ação honesta» que visava fornecer
paradigmas de comportamento moral. A exigência do respeito fidedigno pela
verdade

histórica

irá,

desse

modo,

contribuir

gradualmente

«para

o

enfraquecimento do género e conduzirá, sob a estética neoclássica, a uma
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progressiva transformação da epopeia num relato narrativo metrificado», 38 o que
levará alguns críticos, como Teófilo Braga e Fidelino de Figueiredo, por exemplo,
a designarem essas epopeias como «crónicas metrificadas» ou «crónicas rimadas».
As obras desses e de outros autores são bastantes para indiciarem uma nova
orientação teórico-literária que, percebida já desde mais ou menos meados do
século XVI, transitará para o século XVII. Ainda que, de modo geral, alguns de
seus conceitos essenciais como o de mimese, verosimilhança, catarse e coerência
não tenham sofrido alterações, a Poética e os comentários que dela se fizeram
constituíram, paulatinamente, um corpo de doutrinas que haveria de convergir para
uma conceção de literatura profundamente ligada a uma interpretação moralista.
Com efeito, a reflexão sobre a poética aristotélica passa a ser concebida, desse
modo, a partir da relação da poesia com a ética, na medida em que ao processo
mimético passa a ser atribuído uma função moralizadora, aspeto que os tempos da
Contrarreforma viriam reforçar.

1.2. Modelos teóricos e modelos poéticos
1.2.1. Ludovico Ariosto e Torquato Tasso

Os poemas italianos que, no Renascimento e na Idade Moderna, alcançaram
prestígio enquanto reconhecidos modelos foram respetivamente o Orlando
Furioso, de Ludovico Ariosto, e a Gerusalemme Liberata, de Torquato Tasso.39
Embora contemporâneos, ambos os poetas escreveram não só em momentos
distintos da história, como também suas obras apresentam características muito
diferentes. Ariosto toma como matéria-prima para a sua obra a tradição do
imaginário medieval, produzindo um poema cavaleiresco marcado pela
multiplicidade de personagens e de peripécias. Torquato Tasso, por seu turno,
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escreveu um poema fundado em matéria histórica, tomando como tema central a
Primeira Cruzada.
A obra de Ariosto, editada pela primeira vez em 1516, 40 assinala
indubitavelmente uma fase de mudança do modelo épico clássico para o modelo
épico renascentista, «reinstituindo normas, adaptando princípios e até abrindo
novas vias de expressão para o poema epo-narrativo»,41 que passa a oferecer
também a possibilidade de exibir uma multiplicidade de ações e de personagens. O
que irá chamar a atenção da crítica coeva para este novo poema será o
entrelaçamento da imitação dos antigos poetas romanos com uma fisionomia mais
romanesca.42 E, assim como Boccaccio empregara na sua obra, a Teseida delle
nozze d’Emilia, elementos aventureiros e amorosos típicos dos textos de cavalaria,
fundindo-os com o conceito humanístico da poesia romana, Ariosto procederá do
mesmo modo para compor o seu Orlando Furioso, dando azo «a uma recodificação
do género a partir dum enfoque na épica da Antiguidade», 43 porém distanciando-se
dela na medida em que se associava a um género novo (o romanzo). Aos poucos, o
Orlando Furioso será cada vez mais apreciado em toda a Europa, sendo
considerado o mais influente poema narrativo moderno já na segunda metade do
século XVI, quer pelo género que o conforma, quer pela sua «agradável aparência»
e «qualidades suasórias».
Com a publicação da Gerusalemme Liberata, em 1581, o primado de
Ariosto começa, entretanto, a dissolver-se. Diferentemente do seu contemporâneo,
Torquato Tasso não pretendia trazer para o épico um caráter inovador, mas
restabelecer a preceptiva aristotélica cimentada na Poética e reabilitar a grande
poesia épica. Para esse propósito, buscou atender aos ensinamentos dos grandes
mestres clássicos do género, aplicando à sua obra o rigor dos fundamentos de
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A primeira edição do Orlando Furioso, datada de 1516, apresentava inicialmente quarenta cantos.
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procedeu a algumas modificações. Após a publicação da obra de Bembo, a Prose della Volgar
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Aristóteles. Assiste-se, desse modo, a um caloroso aplauso a Torquato Tasso, cuja
obra passou a assumir um caráter modelar que implicava uma certa «inferioridade»
ou «imperfeição» do Orlando Furioso no âmbito da doutrina classicista.
A controvérsia provocada em Itália pela obra destes dois autores deu origem
a um acalorado debate entre aqueles que defendiam o Orlando Furioso e os que
preferiam a Gerusalemme Liberata, numa polémica que se manteve acesa até ao
século seguinte.44 Em 1585, Tasso escreve a Apologia in defesa della Gerusalemme
Liberata, texto em prosa em que defende o seu poema e apresenta a sua conceção
de poema heroico e outras particulares do género, dando conta de uma notória
capacidade teórica.
Na base destas discussões residia a questão de se saber se o Orlando Furioso
se inseria na categoria de poema épico tal como este fora definido por Aristóteles.
Procurava-se ainda uma definição mais adequada da poesia épica, que se focasse
principalmente em aspetos estruturais da narrativa e nos desvios que lhe eram
permitidos. No fundo, pretendia-se apurar a legitimidade dos encantamentos e dos
sucessos impossíveis que caracterizava a narrativa cavaleiresca de Ariosto: seria
este simplesmente um romanzo ou entraria na moldura própria do épico? Esse
debate, que havia acompanhado a receção da Poética e a restauração da preceptiva
aristotélica, veio contrapor o Orlando Furioso ao novo paradigma epo-narrativo
instituído por Tasso, cuja obra e teoria vieram alterar significativamente a prática
compositiva do género épico a partir de finais do século XVI.
A proibição de livros de magia, encantos e adivinhações – e, por isso,
considerados heréticos pela ortodoxia católica – viria a afetar significativamente a
receção deste poema cavaleiresco de Ariosto, que seria gradualmente mitigado pela
rigidez eclesiástica. Independentemente dos juízos críticos negativos dirigidos ao
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Essa controvérsia foi inicialmente provocada pela publicação, em 1584, de um texto escrito por
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de acordo com o paradigma aristotélico. Não demoraria muito para que, no mesmo ano, os
académicos da Academia della Crusca fizessem publicar, em defesa de Ariosto, uma resposta de
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Orlando Furioso, este não deixou de ser apreciado entre os leitores mais versados
em matéria de poesia, e a sua presença não deixou de ser menos significativa na
Península Ibérica nos séculos XVI e XVII. Obras como La Araucana (primeira
parte, 1569) de Alonso de Ercilla, Las lágrimas de Angélica (1586) de Luis
Barahona de Soto, La hermosura de Angélica (1602) de Lope de Vega, El Bernardo
(1624) de Bernardo de Balbuena testemunham, por exemplo, uma certa fortuna do
poema de Ariosto em Espanha.
Já no que diz respeito à presença deste poema épico-cavaleiresco em
Portugal, José da Costa Miranda45 refere, nos seus Estudos luso-italianos (1990),
que a inclusão quer do Orlando Furioso quer do Orlando Innamorato, de Boiardo,
no Index português de 1581 atesta «quanta repercussão os dois Orlandos haviam
logrado alcançar em Portugal, entre as gentes de todos os estratos sociais, nesses e
em anteriores tempos do século XVI».46 Ambos os poemas voltam a ser incluídos
no Index de 1624, testemunhando mais uma vez a fama e o apreço dos leitores
portugueses pelos Orlandos, sobretudo pelo Furioso, cuja enumeração das partes a
serem expurgadas «afigura-se reveladora de um aguçar da atividade censória,
expressa a partir de uma intensa pormenorização antes não usada. Rigor que
revelaria o quanto o Orlando Furioso continuava a ser estimado pelos leitores e
solicitava ao mesmo tempo um extremo cuidado da parte dos inquisidores».47
José da Costa Miranda demonstra, desse modo, que mesmo a atmosfera de
censura ou de repúdio contra as obras cavaleirescas não conseguiu evitar um
manifesto apego ao Orlando Furioso em Portugal, no decurso do século XVI48, o
que pode ser observado, entre outros fatores, pelas várias edições quinhentistas
desse poema localizáveis em bibliotecas portuguesas. Na consulta que fez a alguns
exemplares pertencentes à BNL e à BACL, Miranda refere inclusive que alguns
deles são provenientes de bibliotecas conventuais, como a do Monte Olivete, a de
S. Francisco de Xabregas e a do Convento de Jesus, esta última integrada na BACL.
Ainda que sejam instituições masculinas, não deixa de ser curioso observar, como
45
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o próprio autor destaca, «que uma obra de certo modo audaciosa, como o Orlando
Furioso, nos surja a fazer parte, com muita regularidade, de bibliotecas de casas
religiosas».49
Outro fator que pode servir para testemunhar o favor que o poema de
Ariosto alcançou ainda naquela centúria são as alusões ao seu poema encontradas,
por exemplo, nas cartas de Sá de Miranda a António Pereira e a Jorge de Montemor,
na obra Espelhos de Casados (1540) de João de Barros, nas cartas de Diogo
Bernardes 50 e em alguns livros de cavalaria 51 que este século produziu.
Relativamente à literatura portuguesa do século XVII, registem-se os poemas
Malaca Conquistada, de Francisco de Sá de Meneses; a Ulisseia de Gabriel Pereira
de Castro; o Viriato Trágico de Brás Garcia de Mascarenhas; e o El Macabeo de
Miguel da Silveira, que conciliaram na estrutura e em vários episódios de seus
poemas traços de um aprendizado colhido quer de Ariosto, quer de Torquato
Tasso.52 Tal facto, denota «a força atrativa de Ariosto ou de Tasso (...),
exemplificando como não seria fácil ao poetas lusitanos, ainda se colocados diante
de um sublime magistério poético qual o de Camões, libertarem-se dos
ensinamentos ou da magia poética de um Ariosto ou de um Tasso, ambos
contraditórios entre si, condenados por várias de suas facetas, mas sempre
poderosíssimos modelos de grande poesia». 53
Apesar do seu sucesso, o poema ariostesco estava condenado a um estatuto
menor no âmbito da doutrina classicista do épico. Um dos aspetos mais criticados
foi o da multiplicidade de personagens e ações e a presença do fantástico
cavaleiresco, fatores que implicaram o seu posterior desprestígio, à luz da
interpretação humanista da Poética, que impunha como um dos princípios básicos
49
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da excelência do género a unidade de ação. De facto, após a redescoberta dos
postulados aristotélicos na Europa, o debate sobre o épico esteve centrado na
estrutura das composições, em que o primado da unidade de ação acabou por o
afastar do modelo cavaleiresco (marcado pela multiplicidade de episódios e pela
abundância de elementos romanescos e fantásticos) pelo que a Gerusalemme
Liberata se afirmou como modelo que se viria a impor em Itália, em finais de
Quinhentos.
A crítica literária portuguesa de Seiscentos não deixará de evocar o Orlando
de Ariosto nos comentários que faz a Os Lusíadas, dando conta das preocupações
sentidas quanto ao respeito pelas normas tradicionais - difundidas por vários autores
com base na doutrina de Aristóteles - e aos processos poéticos ligados ao romanzo.
Severim de Faria, Pires de Almeida, 54 Faria e Sousa, João Franco Barreto, Manuel
de Galhegos, Frei André de Cristo e António de Sousa Macedo são alguns dos
nomes que, naquela altura, não se isentaram de apontar críticas ao Orlando Furioso.
No entanto, o que os moveu foi, sobretudo, o desejo de demonstrar a superioridade
d’Os Lusíadas em relação aos demais poetas épicos contemporâneos. Entretanto,
os seus comentários servem para sublinhar aqueles parâmetros que não só serviam
para distinguir o «poema épico» do romanzo, mas também evidenciavam os fatores
que, na conjuntura religiosa e no pensamento estético-literário da altura,
contribuíram para um gradual silenciamento do Furioso e uma elevação da
Gerusalemme Liberata, à qual será concedido, ao lado d’Os Lusíadas, um lugar
sumamente honroso.
Tal como refere Hélio Alves, quando a crítica literária se apercebeu de que,
na Gerusalemme, Torquato Tasso vazava o velho padrão de Virgílio e a nueva
poesia sob a forma de uma confluência quase ideal, o Orlando Furioso foi
deixando, gradualmente, de ser objeto de imitação direta, sendo substituído cada
vez mais pelo poema de Tasso.55 De facto, este poeta italiano havia alcançado um
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ponto ideal de convergência entre a poesia épica clássica e a poesia épicocavaleiresca, respeitando, ao mesmo tempo, os preceitos aristotélicos e os
ensinamentos dos grandes mestres do género «numa engenhosa relação de
elementos romanescos e clássicos» 56 que superava o que Ariosto havia construído.
A partir de Tasso, podemos então considerar a distinção de dois períodos na
consolidação do código do épico: o primeiro, marcado pelo esforço de confluência
dos modelos virgilianos e ariostescos; e o segundo, em que se deteta a substituição
desse esforço pela emulação da Gerusalemme Liberata, que «passava a dispor de
um outro primado qual o de ser considerada como um moderno poema
exemplarmente 'aristotélico', apresentando-se, dessa forma, como um novo modelo
para uma ambicionada renovação da poesia épica». 57
A sedimentação das teorias sobre o poema épico irá contribuir cada vez mais
para uma maior exaltação da Liberata em detrimento do Orlando Furioso, visto
que o poema de Tasso conjugava melhor as componentes normativas aristotélicas
com a forma virgiliana, acrescentando-se ainda a vantagem de articular conteúdos
cristãos, o que, em tempos de Contrarreforma, era um fator que contribuía para uma
melhor e mais alargada receção de sua obra. Talvez por esse motivo a familiaridade
com Tasso tenha sido, na Península Ibérica, relativamente mais ampla do que a
verificada com Ariosto58, o que pode ser justificado, entre outros fatores, pelo facto
de, neste país, assim como em toda a Península Ibérica, a Gerusalemme Liberata
constituir um poema épico cristão, estando mais próxima da mundivisão religiosa
de Seiscentos do que do fantasioso mundo ariostesco. Sublinhe-se que, em 1682,
foi dada à estampa a primeira versão impressa da Gerusalemme Liberata,
evidenciando-se assim o interesse suscitado por esse poema em solo lusitano
naquele século, quando comparado com o que sucedeu ao Orlando Furioso, que
não chegou a ser trasladado para a língua portuguesa no século XVI, nem no XVII,
ao contrário do que sucedeu em Espanha.
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O que chamava a atenção aos olhos dos poetas e teorizadores literários no
poema tassesco era justamente, como já aludi, a fidelidade aos preceitos clássicos
em face da ambicionada poesia heroica regular que desde há muito se buscava. Com
efeito, mais do que pretender celebrar em verso a conquista da Jerusalém por
Godofredo de Bulhões, Tasso almejava reabilitar a «grande poesia épica, após as
fulgurantes inovações de Ariosto no Orlando Furioso, e após a plena divulgação e
comentários dos conceitos expressos ou deduzíveis de Aristóteles».59 Ao conjugar
aristotelismo e platonismo, «Tasso buscava uma poesia que encontrasse um
supremo motivo na conciliação do ensinamento clássico com a espiritualidade
cristã»,60 sobrepondo-se ao Orlando Furioso e, por vezes, a Os Lusíadas.
No entanto, as virtualidades poéticas do poema ariostesco não deixam de
ser reconhecidas pelo próprio Tasso, que admite no Furioso algumas qualidades,
sobretudo em relação ao deleite. Com efeito, nos seus Discorsi dell’arte poética,
Tasso debruça-se sobre o género romanzo, ao qual pertencem não só o Orlando de
Ariosto, mas outros poemas medievais como o Il Morgante, de Pulci, o Orlando
Innamorato, de Boiardo, e o Amadigi, de Tasso Pai. No segundo discurso, Tasso
discorda da afirmação vulgarmente aceite por alguns doutos de que o romanzo não
estava obrigado a atender às regras ditadas por Aristóteles pelo facto de constituir
um género diferente do épico. Segundo ele, não só o romanzo é da mesma espécie
poética que o épico, como também deve estar vinculado às obrigações das mesmas
regras.61 Considera, entretanto, ser o Orlando Furioso mais deleitoso que a Itália
Liberata, a Ilíada ou a Odisseia, não por possuir uma variedade de ações, mas por
duas razões: a primeira, porque nele «si leggono amori, cavallerie, venture e incanti,
e in somma invenzioni più vaghe e più accomodate alle nostre orecchie che quelle
del Trissino non sono»,62 e a segunda, porque «nella conevolezza delle usanze e nel
decoro attribuito alle persone molto più eccelente si dimonstra il Furioso».63
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Em Portugal, a receção da Gerusalemme Liberata pode surpreender-se a
partir de finais do século XVI e durante todo o século XVII,64 tendo sido objeto de
tradução e imitação por vários poetas lusitanos. A evidente aproximação e
familiaridade com o poeta italiano condicionou a composição de alguns dos poemas
épicos seiscentistas que, entretanto, foram surgindo. Giuseppe Carlo Rossi, no seu
estudo intitulado A poesia épica italiana do século XVI na Literatura Portuguesa, 65
regista a influência de Torquato Tasso em pelo menos dez poemas, a saber: O
Condestabre, de Francisco Rodrigues Lobo; Affonso Africano, de Vasco Mousinho
de Quevedo Castelo Branco; España Libertada, de Bernarda Ferreira de Lacerda;
Malaca Conquistada, de Francisco de Sá de Meneses; Novissimos do Homem, de
D. Francisco Child Rolim de Moura; Ulisseia, de Gabriel Pereira de Castro; El
Macabeo,66 de Miguel da Silveira; Virginidos, de Manuel Mendes de Barbuda e
Vasconcelos; Destruição de Espanha, de André da Silva Mascarenhas; e Viriato
Trágico, de Braz Garcia de Mascarenhas. Sem pretender pontuar cada um dos
aspetos que, nestas obras, revelam a influência da matriz tassiana, já que Rossi
assim o fez em seu estudo, importa referir os parâmetros mais frequentemente
realçados, como a unidade de ação, o início in medias res, o respeito pela verdade
histórica e a invocação aos santos. Esses aspetos apontam para um evidente
acolhimento e apropriação das características tassianas e de regras que irão conduzir
a uma reorientação do código do épico em Portugal.
De facto, não deixa de ser evidente a familiaridade da tradição épica
portuguesa com a obra do poeta italiano, quer pela fidelidade às regras – como a da
unidade de assunto –, quer pelo jogo de reminiscências que conduzem ao
reconhecimento de uma série de afinidades entre a épica lusa e a Gerusalemme
Liberata. Corroborando os estudos de Rossi, Manuel Ferro afirma que a partir da
Elegíada (1588) de Luís Pereira Brandão, «rara é a epopeia que não revele aspetos,
ecos, reminiscências, paráfrases de passos e frases, que contribuem para a
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caracterização de personagens, a construção de episódios e situações, em que mais
de perto ou mais de longe não se siga o modelo tassiano». 67 Até mesmo as mais
tardias, do século XVIII, deixam transparecer alguns aspetos do poema italiano
como, por exemplo, a Brasileida (1759) de Domingos da Silva Teles, o Uraguai
(1769) de Basílio da Gama, e o Caramuru (1781) de José de Santa Rita Durão. 68
Convém notar, entretanto, que esses poemas épicos não estão isentos da
influência da obra de Ariosto. Muito pelo contrário, os ecos são bastante
significativos em vários deles, inclusive n’Os Lusíadas, como aliás tem sido
observado pela crítica portuguesa, e se verifica nos próprios poemas de Soror Maria
de Mesquita Pimentel, como havemos de ver oportunamente. 69 Giuseppe Carlo
Rossi considera, contudo, que a familiaridade da tradição poética portuguesa com
o Orlando Furioso pode ser considerada relativamente menor que a dos países cuja
literatura épica não atingiu a excelência d’Os Lusíadas, como em Espanha, por
exemplo.70
A consequente difusão e receção da matriz épica tassiana provocou,
entretanto, uma substituição do modelo designado por Hélio Alves como épicodemonstrativo, predominante no século XVI, pelo paradigma aristotélicotassiano.71 Contudo, Manuel Ferro sublinha que a transição de um paradigma para
o outro não foi «pacífica, nem tão linear, uma vez que os dois modelos ainda vão
perdurar lado a lado, contaminando-se mutuamente, num enriquecimento crescente,
até à neutralização das posições extremadas que tinham dado origem a uma
dialéctica plena de tensões entre as tendências que os representavam». 72 Com efeito,
ainda que os códigos de matriz tassiana passem a servir de referência para aqueles
que se ocupavam do género épico, observar-se-á que tanto o Orlando Furioso como
a Gerusalemme Liberata não deixam de conviver na textualidade da literatura épica
de Seiscentos. De facto, como demonstra Giuseppe Carlo Rossi,73 em muitas dessas
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obras identificar-se-á uma confluência desses modelos e também do poema
camoniano que, em Portugal, será erigido como modelo a partir de finais do século
XVI. Nos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel notar-se-á o encontro dessas
matrizes, apontando para uma influência não só de Torquato Tasso e de Camões,
mas também de alguns resquícios de Ariosto, nomeadamente na maneira como a
poeta encerra cada um dos cantos ao interromper o assunto e projetando-o para o
canto seguinte, característica épica que explicitamente remete ao Orlando Furioso.

1.2.1.1. A teorização épica de Torquato Tasso

Para além do exemplo prático da sua Gerusalemme Liberata, Tasso
escreveu ainda os Discorsi del poema eroico (1591) e as chamadas Lettere
poethiche, textos que, juntamente com os Discorsi dell’arte poetica ed in
particolare sopra il poema eroico74 (1587), tratam especificamente da poesia épica.
Considerado aquele que é, talvez, o seu texto mais importante, os Discorsi dell’arte
poética, neles Torquato Tasso ordenou, à semelhança do que fizeram Castelvetro e
Piero Vettori, um corpo de doutrina com o intuito de demonstrar a pertinência da
preceptiva aristotélica para a composição de poemas épicos modernos. Nos seus
Discorsi, o poeta de Ferrara sistematiza os preceitos estruturantes do épico, partindo
de três das cinco dimensões do discurso estipulados pela Retórica: a inventio, a
dispositio e a elocutio. Sem pretender analisar aqui cada uma dessas três partes da
obra de Tasso, procede-se, no entanto, a uma rápida exposição das principais ideias
sustentadas pelo autor quando estava em causa a matéria épica.
Assim, no plano da inventio, Tasso considera que o argumento do poema
deveria ser retirado da História, pois devendo o épico buscar o verosímil, era
preferível que a ela recorresse, sobretudo com factos que estivessem documentados
por escrito, para não dar azo ao questionamento da sua veracidade. 75 A
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verosimilhança seria, pois, necessária para que o leitor acreditasse na história que
lesse, como se pudesse vê-la ou ouvi-la e dela pudesse tirar algum proveito.
Tasso defende ainda que o argumento do poema heroico devia ser retirado
da história da religião, embora apenas daquela que os cristãos validavam como
verdadeira: a cristã ou judaica. Uma vez que as ações dos gentios não ofereciam,
do seu ponto de vista, objeto suficientemente digno para que dele se formasse um
poema épico perfeito, pelo facto de recorrer às deidades pagãs por eles adoradas,
tornando-se o poema inverosímil, mais convinha que o argumento fosse retirado da
história cristã.76 Entretanto, o poeta italiano considera importante recorrer ao uso
do maravilhoso, pois, sem ele, o poema heroico seria pouco deleitável. Neste caso,
como em fábulas de cunho religioso não é lícito fingir, seria necessário adequar o
maravilhoso ao contexto cristão, pois era desaconselhado o uso de divindades pagãs
em textos escritos por cristãos. Neste ponto, Tasso explica a diferença entre o
maravilhoso e o verosímil, dizendo que estes dois conceitos são de tal maneira
diferentes, que são quase contrários. Ambos, porém, são necessários ao poema.
Logo, caberia ao poeta saber conjugá-los.77
Devendo o poeta ter ainda em atenção a utilidade do poema, seria mais
conveniente que os heróis de suas fábulas fossem modelos de virtudes, pois «molto
meglio accenderà l’animo de’ nostri uomini con l’essempio de’ cavalieri fedeli che
d’infedeli».78 Mais adiante, ao tratar das diferenças entre o trágico, o épico e o
cómico, Tasso refere, com base nos postulados aristotélicos, que «l’epico
all’incontra vuole nelle persone il sommo delle virtù»,79 citando como exemplos a
piedade em Eneias, a fortaleza militar em Aquiles, a prudência em Ulisses, a
lealdade em Amadís e a constância em Bradamante. Em alguns deles, haveria até a
coexistência de todas as virtudes.
O argumento do poema também não deveria situar-se nem num tempo muito
recuado, nem num momento demasiado recente, pois enquanto as histórias de
tempos muito remotos corriam o risco de ser fingidas pelos poetas, desrespeitando
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assim a verdade, as histórias muito recentes quase bloqueavam totalmente a licença
de fingir, sendo esta necessária ao poeta. 80 Neste passo, Tasso conclui que todas
essas condições se requerem na «matéria nua». Entretanto, o autor ressalta que «ma
non però sí che, macandogliene una, ella inabile divenga a ricever la forma del
poema eroico»,81 pois cada uma delas sozinha produz algum efeito, «ma tutte
insieme tanto rilevano che senza esse non è la materia capace di perfezione». 82
Além dessas condições, há uma que Tasso alega ser simplesmente necessária:
«questa è che l’azione che devono venire sotto l’artificio dell’epico siano nobili e
illustre. Questa condizione è quella che constituirsce la natura dell’epopeia», 83 «può
esser più e meno illustre, quanto la materia conterrà in sé avvenimenti più nobili e
più grandi, più sarà disposta all’eccellentissima forma dell’epopeia». 84
Por fim, ainda no plano da inventio, Torquato Tasso refere que importa
igualmente ter em atenção a quantidade, isto é, a extensão do poema, na sua
adequação à matéria tratada. Nesse sentido, adverte que a extensão «non sia tanta
che, volend’egli poi, nel formare la testura della favola, interserirvi molti episodii e
adornare e illustrar le cose che semplici sono in sua natura, ne venga il poema a
crescer in tanta grandezza che disconvenevol paia e dismisurato». 85 Logo, o poeta
deve evitar tratar de matérias demasiado amplas, uma vez que estas ocuparão todo
o espaço da epopeia e, por isso, «non lassando luogo alcuno all’invenzione e
all’ingegno del poeta».86

Já no plano da dispositio, Tasso argumenta que a verdade das coisas não
deve ser alterada a ponto suscitar a confusão entre os tempos e as ordens delas.87
Para além disso, ele discorre, entre outros aspetos, sobre as três condições
necessárias à fábula: ser toda ou inteira, possuir conveniente grandeza e ser una. A
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primeira condição torna-se necessária por se considerar que «perfetta on può esser
quella cosa ch’intiera no sia. Questa integrità si trovarà nella favola s’ella avrà il
principio, il mezzo e l’ultimo». 88 Para melhor exemplificar o seu ponto de vista,
Tasso menciona como exemplos o Orlando Enamorado, de Boiardo, e o Orlando
Furioso de Ariosto, dizendo que, em ambos poemas, falhou a condição da
integralidade, pois no primeiro falta o fim e, no segundo, o princípio.
Quanto à condição da grandeza, tendo já refletido, no primeiro discurso,
acerca da extensão da «matéria nua», Tasso considera conveniente ter ainda em
consideração «a quella grandeza s’avrà considerazione che viene nel poema
dell’arte del poeta co ´l mezzo degli episodii», 89 isto é, um poema só será
considerado belo e perfeito se apresentar, além da boa proporção, a grandeza
necessária. A grandeza conveniente seria, pois, aquela na qual a memória não se
perde nem se confunde, de modo a que o leitor seja capaz de chegar ao fim do
poema sem se esquecer do seu princípio, pois, a não ser assim, perde-se o deleite.
A terceira condição da fábula (a unidade de ação) é o predicado que Tasso
considera mais importante, reiterando a necessidade de a fábula do poema heroico
ser una, mantendo-se assim o rigor estrutural como um dos preceitos incontornáveis
que Ariosto, Pulsi, Boiardo e Tasso pai não respeitaram. Nas suas palavras, «s’una
sarà la favola, uno sarà il fine, se più e diverse saranno le favole, più e diversi
saranno i fini».90 Nesse sentido, será considerada melhor a obra que propuser um
só fim do que a que apresente vários fins, pois da diversidade dos finais nasce,
segundo Tasso, a «distrazione ne l’animo e impedimento nell’operare». 91
Convém notar, contudo, que, embora Tasso defenda a unidade da fábula e
da forma, ele considera ser mais deleitável aquele poema que apresenta uma
multiplicidade de episódios ao longo da narrativa. Nesse sentido, elogia Ariosto por
ter inserido no Orlando Furioso amores, cavalarias, aventuras e encantos,
invenções mais elegantes e mais acomodadas aos nossos ouvidos do que as de
Trissino ou, até mesmo, os poemas homéricos, que ocasionam menos deleite que o
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poema ariostesco, em virtude deste possuir a variedade e aqueles, a unidade 92.
Entretanto, adverte que «uno sia il poema che tanta varietà di materie contegna, una
la forma e la favola sua, e che tutte queste cose siano di maniera composte che l’una
l’altra riguardi, l’una all’altra corrisponda, l’una dall’altra o necessariamente o
verisimilmente dependa, sì che una sola parte o tolta via o mutata di sito, il tutto
ruini»93.

Em relação à elocutio, Tasso estabelece, no discurso terceiro, que são três
as formas dos estilos: magnífica ou sublime, medíocre e húmile, sendo a primeira
delas conveniente ao poema heroico por duas razões: «prima, perché le cose
altissime, che si piglia a tratare l’epico, devono con altissimo stile essere trattare;
seconda, perché ogni parte opera a quel fine che opera il suo tutto», 94 que é causar
maravilha. No entanto, Tasso considera possível que um poeta épico, saindo «da’
termini di quella sua illustre magnificenza», acolha a simplicidade do trágico e do
lírico. Isto é, a depender da matéria tratada e dos conceitos expressos no poema,
não é inconveniente que o épico apresente o florido e a elegância do estilo lírico ou
se aproxime do puro e simples do trágico, desde que não «abbandoni a fatto la
grandezza e magnificenza sua propria. Questa varietà di stili deve essere usata, ma
non sì che si muti lo stile non mutandosi le materie; ché saria imperfezione
grandissima».95 Para exprimir essa grandiosidade e magnificência, Tasso sugere o
uso de figuras de retórica, como a ampliação ou as hipérboles, a reticência, a
prosopopeia «e altre simile che non caggiono così di leggieri nelle menti degli
uomini ordinarii e che sono atte ad indurvi la meraviglia». 96
No âmbito da linguagem prevista para o registo épico, Tasso adverte ainda
que se devem evitar as metáforas que o uso tornou comum. 97 Quanto ao uso de
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imagens ou, noutros termos, similitudes, o poeta adverte que «ove ci pare troppo
ardita la metafora, la debbiamo convertire in similitudine. Ma certo si deve lodare
l’epico ardito in simile metafore, purche non trapassi il modo», 98 ou seja, o decoro
e as verosimilhanças próprias do género épico.
Da aplicação das recomendações de Tasso resulta a magnificência desejada
no género épico. No entanto, no âmbito da elocutio, a utilização de tropos
grandiosos poderá resultar em vício formal se se utilizarem figuras despropositadas
ao valor do assunto, dando lugar a um estilo que Tasso designa por gongio,99 isto é,
inflado, fátuo. Por estilo inflado entende-se, portanto, aquele que, nascendo dos
conceitos, excede a verdade «se si userà parole troppo peregrine o troppo antiche,
epiteti non convenienti, metafore che abbiamo troppo dell’ardito e dell’audace».100
Nesse sentido, explica que o estilo magnífico, usado em matérias grandiosas, se se
vê diminuído, por se adequar às pequenas, já não será magnífico, mas inflado.
Mais adiante, Tasso ressalta que o estilo é um «instrumento co ´l quale imita
il poeta quelle cose che d’imitare si ha proposte»,101 devendo por isso conter a
energia («la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la cosa che pare altrui non
di udirla, ma di vederla» 102), essa fundamental à epopeia. Para tanto, é indispensável
que o poeta seja capaz de, com acurada diligência, descrever as coisas
minuciosamente, como, por exemplo, a descrição de algum efeito ou dos gestos de
quem fala. Tasso salienta que essa forma de narrar é, sobretudo, necessária nas
partes mais patéticas, uma vez que se configura como um instrumento essencial
para mover o afeto.
Note-se que os Discorsi dell’arte poetica de Tasso se distinguem sobretudo
pela recuperação teórico-normativa da Poética de Aristóteles, sob a égide da qual
ele procurou compor a sua Gerusalemme Liberata. Para além de buscar tentar
explicitar alguns aspetos da forma épica que não se encontravam ainda claramente
formulados, os fundamentos elencados por Tasso procuram de algum modo
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justificar os processos que adotou na tessitura de seu poema. Estes seus Discorsi
assumem, assim, uma particular importância para a futura reinterpretação dos
códigos do género. A sua teoria será, de facto, revista e enriquecida, num novo
contexto, pela crítica e pela prática literária portuguesa dos séculos XVII e XVIII.
Os postulados aristotélicos retomados por Tasso, bem como a
«cristianização» que operou sobre as teorias retórico-poéticas da Antiguidade não
só foram fundamentais para uma mais adequada receção e compreensão dos
romanzi, como também permitiram para uma mais ampla repercussão da
Gerusalemme Liberata. Convém realçar que a codificação épica de Torquato Tasso
foi, num primeiro momento, apreendida pelos portugueses apenas através do
exemplo prático de sua obra, já que os seus Discorsi, bem como outros textos
teóricos de sua lavra, só começam a ser mencionados, segundo constata Manuel
Ferro, a partir de meados do século XVII. Com efeito, as referências às teorias de
Tasso podem verificar-se em Portugal entre a crítica seiscentista que debateu a
perfeição d’Os Lusíadas de Camões. Como se verá mais adiante, a leitura que esses
críticos fazem d’Os Lusíadas e de outros poetas épicos de Seiscentos pauta-se por
todas as normas que, até então, regiam o género épico,103 seja as desenvolvidas e
pormenorizadas ao longo do século XVI pelos teorizadores e comentadores
italianos a propósito da Poética, sejam as sistematizadas por Torquato Tasso.
Na tese defendida por Manuel Ferro acerca da receção de Torquato Tasso na
épica do Barroco e do Neoclassicismo,104 é possível perceber como as marcas da
teoria tassiana se vão inserindo nos paratextos das edições das epopeias portuguesas
de Seiscentos,105 invadindo o discurso dos censores e críticos literários da altura,
evidenciando o modo como o código do épico se vai alterando ao longo desse
período. Conforme se verá no seguimento deste trabalho, alguns tópicos como o
respeito pela verosimilhança, a preocupação edificante do poema, o uso da
mitologia clássica ou decoro na adequação da ideologia religiosa dominante
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referidos por Tasso serão alguns dos aspetos mais debatidos pelos eruditos
portugueses daquela altura, contribuindo para a definição de um novo paradigma
do poema épico mais adequado à espiritualidade tridentina.
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Capítulo 2 – Camões e a epopeia portuguesa
Se Os Lusíadas de Luís de Camões constituem a primeira e mais excelente
epopeia da literatura portuguesa, há alguns autores que pretendem fazer recuar a
emergência do discurso épico a algumas tentativas menos poéticas e pouco
conseguidas de organização de sucessos históricos sob a forma metrificada. 106
No entanto, segundo Fidelino de Figueiredo, a origem da epopeia
portuguesa é contemporânea do período das grandes navegações e das descobertas
além-mar. De acordo com o historiador, toda a idealização artística, social e literária
da época esteve dominada pelo pensamento ambicioso e depois ufano que marcou
a segunda época das navegações de descobrimento. 107 Ou seja, o deslumbramento
pelas grandes façanhas portuguesas em relação ao desconhecido foi a força motriz
da imaginação criadora que «mythisou essas façanhas e creou a atmosphera da
epopêa».108 Afastando-se, porém, da ideia de um ciclo épico anterior à gestação
d’Os Lusíadas, tal como defendia Teófilo Braga, Fidelino de Figueiredo desenvolve
os seus estudos no eixo da conceção genológica evolucionista, pela qual qualquer
forma, como um organismo vivo, possui o seu período de gestação,
desenvolvimento e morte.109 Para o caso da epopeia portuguesa, considera que só
começou a desenvolver-se a partir d’Os Lusíadas, epopeia concebida a partir da
ambiência heroica e mítico-lendária dos Descobrimentos e à sombra da qual se
desenvolverão outras epopeias.
Foi a partir de uma carta do humanista italiano Angelo Poliziano, 110 dirigida
a D. João II, que surgiu o interesse de celebrar as façanhas marítimas e ultramarinas
dos portugueses numa obra de historiografia apologética. Nas palavras de Fidelino
de Figueiredo, a carta de Poliziano «deverá ter contribuído grandemente para
Vejam-se os exemplos citados por Teófilo Braga, como a Batalha do Salado, Affonso Giraldes,
o poema de Diogo Brandão sobre morte de D-João II, e o Leão Dormente, de Diogo Velho. BRAGA,
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ensinar a julgar epicamente e a expressar epicamente os feitos dos portugueses, que
então sabiam fazer, mas não sabiam dizer. Eram artistas da ação, mas não da
palavra».111 A busca de uma linguagem que pudesse iluminar os grandes feitos
portugueses e a glória dos heróis logo se torna um ideal entre aqueles que
cultivavam as letras. Pedia-se, pois, uma virtuosidade da arte de escrever ainda não
atingida em Portugal.112
Será no último quartel do século XVI e no primeiro do século XVII que
lentamente se constitui aquilo que se pode, efetivamente, considerar como epopeia
portuguesa, com seus códigos próprios e caracteres que diferem, em certa medida,
dos reproduzidos nas epopeias do período helénico e romano. A gestação e
cristalização do mito heroico gerado pelo ambiente de exaltação diante das
descobertas acabou por fazer sentir a necessidade de escrever «uma epopeia
consagradora»,113 capaz de dar relevo poético a esta grande empresa, e fama
glorificadora aos heróis. Os Lusíadas (1572) são, nesse contexto, o produto de uma
sociedade que viveu o seu tempo de glória e que encontrou na pena de Luís de
Camões a exaltação consagradora até então não alcançada.
Recorde-se, entretanto, que Camões não foi o primeiro a produzir uma
epopeia em Portugal. Antes dele, já existiam poemas narrativos em latim
produzidos por autores portugueses, como o Vicentius levita et martyr (1545) e o
Carmen Endecasyllabon (1567), de André de Resende; o De Nuptiis Eduardi et
Isabellae (1553), de Manuel da Costa; e o De gestis Mendi de Saa (1563), de José
de Anchieta. A propósito destes poemas, Aguiar e Silva refere que eles demonstram
que «muitas das mesmas estratégias de caráter retórico, imitativo e estilístico (para
não falar de pura informação histórica e mitológica), prestes a transparecer na
epopeia de Camões, eram conhecidas e praticadas anteriormente». 114 Refira-se
também que já se conheciam nos círculos letrados do país poemas breves como a
História de Santa Comba dos Vales, de António Ferreira; e o Segundo Cerco de Diu
de Jerónimo Corte-Real, obras que, ao que parece, já existiam completos em
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manuscrito antes d’Os Lusíadas obterem o alvará de impressão em 1571. Segundo
Hélio Alves, estes poemas não apresentam a influência de Camões, uma vez que,
aparentemente, a sua obra não chegou a ser conhecida por estes poetas. Hélio Alves
sugere a possibilidade de que Camões tenha chegado inclusive a conhecer as obras
de António Ferreira e de Corte-Real, já que o prestígio de ambos «devia ser
considerável no Portugal cortesão e literato da época».115
Embora seja possível considerar que em alguns poemas posteriores a Os
Lusíadas, como a Vitória de Lepanto (1575), também de Corte-Real, O Primeiro
Cerco (1589) de Francisco de Andrada, e a Elegíada (1588) de Pereira Brandão,
ainda não se verifique, de forma evidente, o influxo do grande poema português, a
ponto de se poder falar «na existência dum modelo camoniano», 116 a publicação
d’Os Lusíadas, em 1572, deu início a uma segunda fase da história da poesia épica
portuguesa, exercendo um «peso enorme na imitação, na configuração narrativa e
no sistema de representação literária do género». 117 A obra de Camões viria a
constituir o modelo sobre o qual assentaria a prática compositiva da epopeia durante
o século XVII, período em que se assiste a um notável florescimento de poemas de
incontestável matriz camoniana.
Mas Camões não vigorou sozinho no terreno da epopeia em Portugal.
Também cá, à semelhança do que sucedera em Itália com a polémica Tasso/Ariosto,
a convivência entre Os Lusíadas e o Orlando Furioso nem sempre foi pacífica, no
campo da crítica literária. Recorde-se que a obra de Ariosto já havia sido alvo de
toda a espécie de acusações e ataques no que diz respeito às regras fundamentais do
género, como o princípio da unidade e da verosimilhança, o que contribuiu para um
certo desfavorecimento do poema ariostesco entre os italianos. Um desprestígio
que, no âmbito das letras portuguesas, foi reforçado pelo espírito nacionalista em
voga e que, obviamente, exaltaria Os Lusíadas em detrimento do Orlando Furioso.
Não obstante, haveria de reconhecer-se que «um dos maiores contributos de Ariosto
para a renovação da poesia portuguesa achava-se plenamente expresso: a inteira
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adopção, na poesia épica culta, da oitava italiana que o prestígio do Furioso e a
difusão do poema, teremos de o concordar, imporiam como forma estrófica
ideal».118
A adoção da oitava rima ariostesca como estrutura estrófica d’Os Lusíadas
não implicava, contudo, que Camões recuperasse no seu poema a mesma matéria
poética que haviam movido o poeta italiano. Aliás, logo na estrofe XI do seu Canto
I, Camões anuncia o seu distanciamento em relação aos poemas épicocavaileirescos, nomeadamente ao Orlando Innamorato de Boiardo e ao Orlando
Furioso de Ariosto, tal como vemos na seguinte estância:
Ouvi, que não verei com vãs façanhas,
Fantásticas, fingidas, mentirosas,
Louvar os vossos, como nas estranhas
Musas, de engrandecer-se desejosas:
As verdadeiras vossas são tamanhas
Que excedem as sonhadas, fabulosas,
Que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro
E Orlando, inda que fora verdadeiro.119

De acordo com José da Costa Miranda, nessa estância se descobre «um
camoniano conhecimento de uma teorização literária centrada sobre a escolha
criteriosa da adequada matéria digna de se inserir nos poemas épicos». 120 O respeito
pela verdade histórica faz com que Camões se contraponha ao fantasioso universo
cavaleiresco, abrindo assim «um novo ciclo épico que prescinde do fantástico e do
fabuloso de Orlando».121 Entretanto, a recusa do modelo temático dos romanzi não
o impediu de imitar Ariosto na estrutura de seu poema. O declarado intuito, como
demonstra na Proposição, de cantar várias ações – aspeto que levantou fortes
objeções entre a crítica seiscentista – constitui uma clara imitação estrutural do
Orlando Furioso, cuja presença no poema lusitano ainda se pode perceber em várias
construções, como a «musicalidade de versos iniciais modulados através da
acumulação de lexemas; a repetição, no mesmo verso; a variação dos acentos dos
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dois últimos versos da estância; a fluidez das ligações entre estâncias, gerada pelo
encadeamento narrativo ou pelo uso de elementos vocabulares comuns, etc.» 122
Por conseguinte, ainda que manifeste explicitamente querer distanciar-se da
inventio de Ariosto, Camões celebra ainda o seu predecessor, pois, na referida
estrofe XI, apesar de se distanciar da fábula ariostesca, enaltece ao mesmo tempo o
vate italiano, na medida em que o convoca explicitamente. 123 No entanto, estas e
outras reminiscências só muito posteriormente foram reconhecidas pela crítica,
pois, ainda naquela altura, na esteira das discussões teóricas que, vindo de Itália,
faziam cair sobre os romanzi um certo desapreço, os críticos seiscentistas, a
exemplo de Faria e Sousa e Severim de Faria, imbuídos dos princípios consagrados
pela poética aristotélica sistematizada por Tasso, recusavam estabelecer qualquer
relação entre Os Lusíadas e o poema de Ariosto, pois, qualquer comparação entre
os dois poemas e os dois poetas poderia atribuir a Camões os mesmos erros e os
vícios que tanto caíram no desagrado da crítica. Os critérios de perfeição em que os
apologistas de Camões tentavam enquadrar o seu poema eram fundamentados na
doutrina aristotélica, embora não houvesse consenso relativamente ao respeito
desses preceitos por parte de Camões, pois, tal como tentou demonstrar Manuel
Pires de Almeida,124 a Os Lusíadas faltava unidade de ação e de herói. Mas esta
divergência de olhar sobre o poema lusitano resultava de uma interpretação
equivocada dos conceitos de unidade de ação e de herói plasmada na Poética de
Aristóteles.
A delimitação precisa e objetiva das diferenças criadas pelo poema épico
em relação ao poema cavaleiresco de que Ariosto se reclamou era, na altura,
problemática. Como bem recorda Hélio Alves, na Península Ibérica, «só a partir de
finais do século XVI, demasiado tarde para Os Lusíadas, se estabeleceram outras
diferenças fundamentais, assentes na unidade de ação, na temática, na
verosimilhança interna, etc. Até lá, estas últimas diferenciações poderiam surgir,
embora de forma pouco definida e concreta, mas nunca como critérios dominantes
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e impositivos».125 Os modelos poéticos que orientavam, desse modo, a prática
compositiva do género épico em Quinhentos eram ainda – pelo menos naqueles que
são os exemplos fundadores do género em Portugal, isto é, O Segundo Cerco e Os
Lusíadas – a Eneida e o Orlando Furioso126, pois apresentavam uma «profunda
dependência do paradigma eneádico e um sistema discursivo que «sofre um influxo
estrutural, ideológico, retórico e afetivo de modelos epo-narrativos de ruptura»,
como o do Orlando Furioso.127
Durante o século XVII, Camões passa a ser o modelo referencial para o
exercício do género épico em Portugal. A sua obra, entendida como texto matricial
dos fatores que constituem a tradição de uma nacionalidade, conheceria no entanto
uma evolução que determinaria o entendimento do género nos períodos
seguintes.128 Sendo o poema lusitano então encarado como a maior expressão da
nacionalidade, o seu modelo continuaria a exercer, desse modo, uma profunda
influência na constituição da poesia épica, quer pela perfeição formal que
consagrara, quer pela persistência da exaltação nacionalista que alimentava o ânimo
dos portugueses no sentido da tão sonhada independência. Nesse sentido, será
comum ver em vários poemas posteriores a Os Lusíadas o mesmo espírito de
exaltação das glórias nacionais passadas, que foi o «principal suporte do orgulhoso
espírito de autonomia, mesmo quando, num período de crise, Portugal se
encontrava politicamente absorvido pela monarquia espanhola». 129
No entanto, ainda que os poetas épicos tenham continuado a tomar Os
Lusíadas como uma fonte de inspiração quer para a construção formal
(caracterizada pelas partes tradicionais e pela estrutura estrófica e rítmica), quer
para a recolha de motivos verificáveis na elaboração de alguns episódios e
descrições, o novo contexto sociocultural e ideológico do século XVII contribuiu
para uma diversificação, a nível formal e temático, de vários desses poemas.
Mantendo ainda o carácter de louvor, próprio desse género discursivo, as obras
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produzidas a partir de então engendram uma nova conceção de género épico, uma
vez que concebidas, agora, noutro contexto, isto é, na poética maneirista e barroca,
passam a corresponder a uma determinada mundividência e a amalgamar novos
caracteres.
Com efeito, o contexto sociocultural e literário de Seiscentos manteve o
modelo épico definido pela epopeia de Camões, mas modificou alguns dos seus
procedimentos em função das novas tendências e especificidades do período,
sobretudo a vertente religiosa que, entretanto, se sobrepôs aos códigos artísticos.
Nesse contexto, não podemos deixar de considerar a preponderância da
Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso, cujo prestígio em Itália, quer como
poeta, quer como teorizador da epopeia, conforme já se referiu, não deixou de ecoar
em terras lusas e de suscitar polémicas e controvérsias ao ser comparada com a obra
de Camões. Muito embora Torquato Tasso fosse alheio aos valores nacionais que
nutriam o poema lusitano e contribuíam, evidentemente, para uma maior defesa
deste, o seu prestígio em Portugal crescia à medida que a sua obra se impunha
enquanto modelo perfeito (ou quase perfeito) de epopeia 130 e passava a competir
com Os Lusíadas.
O facto é que essas duas orientações de poemas épicos — a nacionalista e a
religiosa — tiveram uma influência determinante no complexo fenómeno da
literatura portuguesa de Seiscentos. A receção de Torquato Tasso na literatura
portuguesa a partir dos dois últimos decénios do século XVI e todo o século XVII
pressupõe um valor fundamental e decisivo na reformulação dos códigos do épico
na Península Ibérica, onde a fortuna de Tasso foi bastante significativa, 131
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particularmente em Espanha. Ao que tudo indica, sua Gerusalemme passou a ser o
modelo preferido entre aqueles autores de poemas explicitamente religiosos - não
excluindo, é claro, aqueles de tendência mais guerreira que religiosa.
Em termos de imitação, Hélio Alves observa, entretanto, que, «ao contrário
de Espanha, Portugal não vê nascer uma forte corrente de imitação tassiana na
última década do século XVI, logo a seguir à publicação da Gerusalemme Liberata,
em 1581. Se houve poemas com tal tendência (os elementos bibliográficos sobre os
manuscritos são insuficientes neste sentido), eles ficaram inéditos». 132 Segundo o
mesmo autor, a reduzida presença do modelo de Tasso, «mesmo quando a
cronologia permitiria prever a sua manifestação, (…) ajuda a compreender as razões
pelas quais o discurso crítico-hermenêutico do século XVII em diante se acha (...)
distanciado e desadequado, em alguns pontos fundamentais, da realidade textual da
poesia épica quinhentista». 133 Só mesmo no século XVII é que se verifica, em
Portugal, uma acentuada preferência por Tasso, «com natural procura de motivos
(como, por exemplo, os lugares comuns da falta de unidade de ação, de confusão
de temas mitológicos e cristãos, etc., etc.)» que diminuíam de algum modo o poeta
nacional, segundo as interpretações de Giuseppe Carlo Rossi. 134 Tanto Camões
como Tasso foram autores de poemas religiosos, mas sendo o do primeiro mais
nacionalista e o segundo explicitamente religioso, não seria difícil para os censores
imbuídos do espírito da Contrarreforma apresentar alguma oposição em relação ao
poema do poeta português. É de lembrar ainda que a teorização épica elaborada
pelo poeta italiano viria reforçar o valor da sua obra aos olhos dos nossos
seiscentistas, sobretudo para Manuel Pires de Almeida, que «deixa manuscrita uma
importante interpretação dos tópicos essenciais contemplados nas páginas de
Tasso».135
Aliás, entre Manuel Pires de Almeida e outros críticos do século XVII
desenvolver-se-á uma larga controvérsia que resultará numa abundante produção
crítica, tendo por base a leitura e interpretação de Os Lusíadas. A esse respeito,
132
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Giuseppe Carlo Rossi considera que «a história dos poemas épicos portugueses do
século XVII é, talvez ainda mais que uma história de tentativas de epopeias e de
reminiscências dos grandes modelos, a das discussões teóricas que aparecem com
muita evidência quer nos prefácios, dos próprios autores e editores, quer nos
escritos dos admiradores». 136 Efetivamente, ao longo desse período, observar-se-á
como um fenómeno paralelo ao da imitação épica, uma profusa atividade teórica
norteada em boa medida pela leitura d’Os Lusíadas, sobre a qual viria a florescer
«uma considerável produção metatextual sobre os modelos e normas do género
épico».137
Esse constante movimento hermenêutico suscitado pelas obras de Camões e
Tasso e a abundante produção crítica de Seiscentos em Portugal ilustram não apenas
o interesse e a receção que esses textos despertaram, mas também o
desenvolvimento da literatura no século XVII, que pôde dispor de uma verdadeira
doutrina do género.

2.1. Camões na crítica literária portuguesa seiscentista

Embora, como observa Maria Lucília Gonçalves Pires, Portugal não tenha
tido no século XVII grandes teorizadores do épico, destaca-se durante esse período
uma produção relativamente abundante de textos que se ocupam desse género, das
suas normas e dos seus modelos. Com efeito, desenvolveu-se então em Portugal
uma atividade profícua de teorização e crítica literárias, desempenhada pelos
letrados ligados ao círculo académico da região de Évora, que foi palco da criação
das mais antigas Academias Literárias formalmente constituídas que a História de
Portugal registou:138 a Academia Sertória, a Academia dos Ambientes e a Academia
Eborense. Trata-se de um contexto reflexivo que importa salientar na medida em
que é nele que se situa justamente a produção dos poemas épicos de Soror Maria de
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Mesquita Pimentel, religiosa no mosteiro de S. Bento de Cástris, extramuros da
cidade de Évora. Convém, por isso, revisitar algumas dessas reflexões produzidas
pelos mais representativos estudiosos portugueses de Seiscentos, onde se destacam
Manuel Severim de Faria e Manuel Pires de Almeida, dois reputados eborenses que
em muito contribuíram para a história da crítica e da teorização literária em
Portugal. Para além destes nomes, refiram-se ainda outros críticos «que
protagonizaram com este último uma das mais sonoras polémicas seiscentistas em
torno da obra camoniana e da codificação do género épico», 139 como Manuel de
Faria e Sousa, João Soares de Brito e João Franco Barreto.
Ainda que centrados exclusivamente em torno da épica camoniana, esses
textos assumem uma significativa importância para a teorização literária,
permitindo-nos compreender os aspetos e as normas que regiam a codificação
poética no século XVII em Portugal, bem como os ideais estético-literários então
vigentes.
Os textos doutrinários que esses autores nos legaram não constituem, como
afirma Maria Lucília Gonçalves Pires, um «trabalho exclusivo de teorização
literária, mas sim um reenunciar de questões teóricas imediatamente ligadas a uma
actividade crítica» 140 que se escorava, fundamentalmente, nos preceitos do género
estabelecidos pela Poética de Aristóteles.
No que diz respeito à composição da epopeia, recorde-se que a aplicação
das normas então vigentes esteve estreitamente ligada ao princípio da imitatio,
conceito interpretado na altura não no sentido da mimese concebida por Aristóteles,
mas no de reprodução de modelos consagrados. Se, segundo o pensamento do
Estagirita, a imitação da natureza era um princípio congénito ao homem, os
teorizadores e críticos renascentistas aplicam esse conceito à reprodução das
qualidades literárias dos modelos consagrados, concebendo desse modo a perfeição
artística. A este propósito, Aníbal Pinto de Castro lembra que, no entanto, «a
imitação servil era radicalmente repudiada pelos seus próprios defensores». 141 Mais
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do que a imitação e o simples decalque de modelos, valorizava-se a emulação dos
grandes poemas do passado, visando no entanto uma imitação original, capaz de
superar as perfeições dos modelos, «tanto na invenção, como na disposição e na
elocução poética, obtida através de uma verdadeira e completa assimilação de
alguns elementos constitutivos do discurso».142 João Soares de Brito, por exemplo,
assinala que a imitação não deveria reduzir-se a um simples decalque, mas seguir
os caminhos da perfeição artística no sentido dinâmico de «diligente emulação». 143
Assim se comprova como a ideia de imitação daquela época consistia «numa atitude
reflexiva que buscava incessantemente a perfeição através da superação dos
modelos consagrados, tendo provocado uma teoria literária de caráter normativo
que preconizava a sujeição da criação poética a normas e modelos». 144
A obediência de Quinhentos e Seiscentos aos modelos clássicos e às obras
que os seguiam mais de perto constituía, portanto, uma forma de alcançar a
perfeição de um poema. Cada poeta deveria então seguir esses autores,
aproveitando temas e formas, ao mesmo tempo que os aperfeiçoava, ao criar uma
obra pessoal e inovadora. Foi com base neste princípio que os apologistas de
Camões tentaram demonstrar a originalidade d’Os Lusíadas, exaltando não apenas
a fidelidade do poema lusitano aos melhores paradigmas clássicos, mas também a
sua superação em relação ao modelo.
Foi nesse sentido que, com particular entusiasmo, Manuel Severim de Faria
escreveu, em 1624, um panegírico sobre a «Vida de Luís de Camões», 145
procurando demonstrar a superioridade d’Os Lusíadas e a sua adequação aos
preceitos da arte poética. Aí, expressa a sua opinião sobre a codificação épica. Nesse
texto, o chantre de Évora expõe as características de uma epopeia, à medida que
analisa alguns aspetos isolados d’Os Lusíadas, com o objetivo de demonstrar de
que modo Camões soube respeitar todas as regras reguladoras do género na
composição de sua epopeia. Na sua síntese, Severim de Faria aborda alguns dos
tópicos das poéticas de Aristóteles e de Horácio, como o conceito de mimese, a
142
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unidade de ação e de herói, a honestidade e utilidade do assunto, o deleite e a
verosimilhança.
Esses critérios funcionavam quer como instrumento de validação da epopeia,
quer como elemento refutador da sua perfeição. Mas, como observa Lucília G.
Pires, não foram muitos os textos que expressaram, de forma direta, posições de
contestação da epopeia camoniana no século XVII. Com exceção dos textos
manuscritos 146 de Manuel Pires de Almeida (particularmente conhecido como o
detrator da perfeição d’Os Lusíadas), tem-se conhecimento apenas de dois títulos,
a saber «Advertências a alguns erros de Luís de Camões em Os Lusíadas», de
Francisco Child Rolim de Moura, e «Objeções às Lusíadas de Camões», de
Francisco Rodrigues da Silveira. 147
É sobretudo o texto de Manuel Pires de Almeida, o Juízo Crítico sobre a Visão
do Indo e Ganges148 proferido em 1629 na Academia dos Ambientes, que dará início
a reações a propósito d’Os Lusíadas. Esse confronto ganhará intensidade a partir
do final da década de trinta, envolvendo todo o grupo já referido dos académicos
eborenses que marcaram a crítica literária da época. Estes posicionaram-se contra
as censuras apresentadas por Pires de Almeida ao poema camoniano no Juízo
Crítico.149
As divergências opunham aqueles que procuravam demonstrar, no poema de
Camões, a sua perfeição e conformidades às regras, e aqueles que não se eximiam
de lhe apontar falhas e quebras de preceitos. Segundo observa Maria da Conceição
Pires, na base destas posições antagónicas estavam «desacordos sobre concepções
estéticas que inevitavelmente dão prova da evolução que o gosto e os códigos
poéticos vêm sofrendo, desde finais do século XVI».150 De facto, como já tivemos
ocasião de referir, o poema tassiano foi o primeiro texto europeu a reorientar o
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sistema épico de acordo com os conceitos fundamentais da Poética de
Aristóteles,151 causando reflexos no aprofundamento de determinados conceitos
(com destaque para os de mimese, verosimilhança, fábula poética e finalidade da
poesia), tendo representado o ponto de partida para uma nova compreensão do
fenómeno literário»152 que afeta o ideário estético vigente.
No já referido texto «Vida de Luís de Camões», Severim de Faria estabelece
cinco partes essenciais para a epopeia, que é ser imitação de uma ação una, heroica,
honesta, útil e deleitosa, defendendo que o fim último de toda a poesia e, sobretudo
da heroica, é «ensinar, incitar e mover deleitando». Ao mesmo tempo que apresenta
as suas considerações em torno do épico, o crítico rebate as posições formuladas
contra o poeta português, exaltando não apenas a originalidade d’Os Lusíadas, mas
colocando-o pari passu com Homero, Virgílio e Tasso. E conclui: «se por veneração
da antiguidade se não conceder a palma a este nosso poema entre todos os heroicos,
ao menos seguramente se pode julgar por igual ao melhor deles».153
Manuel Pires de Almeida, por seu lado, posiciona-se em relação de Severim
de Faria no seu «Exame sobre o particular juízo que fez M. S. de F. das partes que
há-de ter a epopeia».154 Entre as muitas críticas dirigidas a Severim de Faria, Pires
de Almeida acusa-o de não ter interpretado corretamente a Poética de Aristóteles
em vários pontos, sobretudo no que diz respeito à segunda condição do poema
heroico, em que diz «ser Ação Honesta, & digna de se imitar, por quanto o fim da
poesia, & principalmente heroica, é ensinar, incitar, & mover deleitando». 155 Pires
de Almeida não nega que a ação deva ser honesta e útil, mas censura o seu opositor
por considerar a utilidade e o deleite como partes essenciais da epopeia, quando, na
verdade, são apenas finalidades comuns a poesia.
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Dez anos após a publicação do Juízo Crítico (1629) de Manuel Pires de
Almeira, João Soares de Brito elabora, em 1639 (ano que é considerado o apogeu
dessa polêmica e que, coincidentemente, foi o mesmo ano em que foi editado o
Memorial da Infância de Cristo), uma Resposta ao juízo crítico do Licenciado
Manuel Pires de Almeida sobre a visão do Indo e Ganges.156 Neste texto, Soares de
Brito refuta uma a uma as censuras dirigidas por Pires de Almeida a Camões,
apresentando numerosos exemplos de autores — Lucano, Estácio, Catulo,
Claudiano — que não seguiram fielmente as rígidas normas em que o Licenciado
(como assim era referido nalguns textos de seus contemporâneos) fundamenta as
suas críticas.157
Também Manuel de Faria e Sousa, em seu «Juízo do Poema»158, rebateu as
censuras feitas por Manuel Pires de Almeida a Os Lusíadas e aponta as perfeições
do poema camoniano, enumerando as sete qualidades de um poema épico perfeito
com base na teorização das normas do género:
Veamos lo que deve principalmente concurrir en un Poema
Heroico para llamarse perfeto.
§. I. El assumpto, que deve ser no remoto con demasia por mucha
antiguedad, ni con demasia moderno por ser de ayer.
§. 2. Que la accion sea heroica, exemplar, i benemerita de ser
imitada.
§. 3. Que sea una sola en un solo Heroe, que por ella se aya
constituido en nuevos honores.
§. 4. Que esta no se continue como historia, sino que con hermosa
invencion se haga pedaços, empeçando allà por el medio.
§. 5. Que se acompañe con episodios, figuras, imitación, i otros
adornos que la hermoseen.
§. 6. Que el estilo sea elegante, i sublime, i que con la sublimidad
no se aparte de lo facil, suave, i dulce.
§. 7. Que el Poeta se transforme en los personages que introduze,
hablando conforme a la calidad de cada uno, i de las materias.159
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Com base nestes sete princípios, Faria e Sousa procurou demonstrar a
excelência alcançada por Camões, concluindo que todas as perfeições por ele
enumeradas se encontravam n’Os Lusíadas. Para além de reunir alguns dos
princípios básicos do seu ideário estético, o «Juízo do Poema» reveste-se de uma
singular importância por ilustrar a evolução da crítica literária nacional e das
principais ideias que configuravam os códigos poéticos no seu tempo. Veja-se que
vários dos aspetos levantados por Faria e Sousa remetem, tal como assinala Hélio
Alves,160 para os Discorsi de Torquato Tasso, nomeadamente no que se refere à
antiguidade do assunto, à exemplaridade e utilidade da ação heroica e à unidade da
ação e do herói.161
Assim como procedera Faria e Sousa, João Franco Barreto procurará do
mesmo modo, em seu Discurso Apologético sobre a Visão de Indo e do Ganges,162
defender Camões das acusações de que era alvo. Aí, fundamenta as suas
considerações nas normas enunciadas nas Poéticas de Aristóteles e de Horácio,
demonstrando uma certa resistência aos códigos épicos de pendor tassiano, que
encontravam então fortes aliados no contexto nacional. 163 Manuel Ferro sublinha
que o Discurso Apologético de Franco Barreto constitui «um documento de fulcral
importância, fundamental para a polémica centrada na obra camoniana, para a
fixação dos códigos poéticos, sobretudo no que diz respeito à epopeia, e, pela vasta
cultura literária manifestada, para o rastreio das leituras que mais contribuíram para
a génese do barroco português». 164
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Como se pode observar, pelo que ficou dito, o ano de 1639 foi marcado por
uma intensa atividade crítica à volta do poema camoniano, dando origem a uma
abundante produção de comentários em torno do sonho de D. Manuel, episódio que,
segundo Manuel Ferro, «serviu de pedra de toque para a crítica do tempo, pela
crescente necessidade de explicação e explicitação do texto, assim como para a
defesa do poema nacional no período conturbado da unificação política da
Península»165. Tais circunstâncias levam-nos a questionar se o facto de o Memorial
da Infância ter sido publicado também em 1639 teria sido mera coincidência. Seria
difícil dizer se Soror Mesquita Pimentel esteve ou não atenta a essas questões, já
que, por esta altura, já se encontrava a professar no mosteiro de S. Bento de Cástris.
Mas o facto de a sua obra ter sido publicada no ano que foi considerado o mais
aceso ápice dessa polémica leva-nos a crer que tais circunstâncias possam ter, de
alguma forma, favorecido a edição desse poema épico religioso.
Na opinião de Maria Lucília Gonçalves Pires, esta controvérsia estruturou-se
sobre as divergências em torno dos conceitos da definição do género épico: imitação
e verosimilhança, interpretação das «autoridades», e limites da fidelidade aos
modelos literários.166 Através das muitas páginas que surgem em resposta ao texto
de Manuel Pires de Almeida e desse ambiente acalorado, é possível obter um
conhecimento dos ideias estético-literários da época, bem como dos teorizadores e
poetas mais apreciados.
A figura de Pires de Almeida assume, nesse contexto, uma particular
relevância «pelo espírito contestatário e irreverente com que desafiou as posições
estabelecidas no interior do campo literário». 167 No que diz respeito às disputas
desencadeadas entre ele e os apologistas de Camões, importa salientar que o seu
interesse não era, entretanto, «confinar-se no campo das discussões sobre as
qualidades ou defeitos de Os Lusíadas, mas, assentar os fundamentos teóricos da
crítica»168. Ao criticar o poema camoniano, sua intenção era retificar alguns
conceitos fundamentais do arquétipo do género — principalmente no que diz
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respeito aos preceitos aristotélicos — que corriam deturpados em páginas de crítica
literária escritas por alguns de seus contemporâneos. Tanto que, posteriormente,
Pires de Almeida reconhece em Camões «uma autoridade capaz de se erigir ele
próprio em modelo», como bem refere Maria Lucília Gonçalves Pires. 169
Com efeito, é particularmente evidente nos últimos escritos de Pires de
Almeida, uma tomada de posição diversa daquela que caracterizou os seus
primeiros textos, onde a sua teorização se centra apenas nas contradições de
Camões em relação à teoria (Poética de Aristóteles) e à prática poética da
Antiguidade (Eneida de Virgílio). A sua valorização de Tasso resulta da forma mais
perfeita com que, segundo a sua opinião, este poeta italiano seguira os modelos
clássicos. Deixando de lado os comentários específicos sobre Os Lusíadas, o crítico
dedica-se, nesta fase, a elaborar de forma mais precisa uma teoria do épico «com
base nos modelos que elege a partir dos dois textos que mais aprecia, o de Camões
e o de Tasso».170 Nesse sentido, Manuel Pires de Almeida elabora uma tradução (a
primeira em língua portuguesa) da Poética de Aristóteles. Escreveu ainda outras
obras,171 demonstrando a sua preocupação em elaborar uma arte poética geral.
Noutros trabalhos, 172 em que trata prioritariamente sobre a composição do poema
épico, Pires de Almeida não esconde a importância que os Discorsi de Tasso
assumiram na elaboração das suas teorias, seguindo de muito perto as posições
defendidas pelo teorizador e poeta italiano.
Como se pode ver, o papel que estes letrados desempenharam no contexto
cultural de Seiscentos foi de suma importância para o desenvolvimento da crítica e
da teoria literárias em Portugal que, ainda que de forma inicialmente pouco
metódica, se foram sistematizando ao longo das primeiras décadas daquele século.
169
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Importa ressaltar aqui não tanto a pertinência e os objetivos dos argumentos de um
ou de outro crítico em relação à obra de Camões como modelo universal, mas
sobretudo perceber, nos entretextos da fortuna crítica gerada por essa longa disputa,
o pensamento teórico desses autores relativamente aos conceitos fundamentais do
género épico, conforme se verá seguidamente e em detalhe, como a imitação, o
decoro, as finalidades pedagógicas da poesia, o deleite, a verosimilhança, entre
outros aspetos.

2.1.1. A mimese e a unidade de ação e de herói

Como se viu oportunamente, a crítica literária portuguesa de Seiscentos deu
continuidade ao conceito de mimese tal como o entenderam os primeiros
comentadores da Poética: a imitação dos modelos clássicos greco-latinos. A
conceção de poesia que estes últimos haviam proposto permanecia, desse modo,
estreitamente vinculada ao legado da cultura antiga, sendo a qualidade de uma obra
de arte avaliada pelo modo como o seu autor fora capaz de a conformar com as
virtuosidades dos melhores modelos.
O conjunto de regras fixadas pelos tratados da antiguidade assume, portanto,
um valor fundamental no âmbito da composição poética de Seiscentos. Aristóteles,
Horácio, Cícero e Quintiliano são algumas das autoridades compulsadas pelos
críticos portugueses, assumindo o estatuto tutelar de autoridades consagradas e
incontornáveis.
Manuel Severim de Faria seguiu o pensamento literário renascentista no que
diz respeito à fidelidade aos modelos consagrados, nomeadamente quanto ao
conceito de imitação, que radica nos ensinamentos de Horácio, na sua Epístola aos
Pisões. Com efeito, nas considerações que faz acerca do poema camoniano em
«Vida de Luís de Camões», Severim de Faria tenta demonstrar como o poeta fez
uso da fórmula estética horaciana ao imitar poetas antigos e modernos,
relativamente aos episódios amatórios, como fizeram também Homero, Virgílio,
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Apolónio Ródio, Valério Flaco e Torquato Tasso.173 Entretanto, Severim de Faria
sublinha que a grande vantagem de Camões em relação a estes modelos fora a sua
novidade.174 De facto, Camões concedeu espessura significativa a estes episódios,
ao dotá-los de uma intenção alegórica e simbólica que eles não tinham nas epopeias
da Antiguidade. Logo, a obra de Camões sintetiza uma equilibrada conjugação do
deleite com a utilidade.
Empenhado em defender Camões da acusação de ter furtado do canto VIII da
Eneida o episódio do sonho de D. Manuel, João Soares de Brito começa por
justificar, na sua Apologia, a necessidade e a validade da imitação, procurando
demarcar uma clivagem entre o conceito de imitação e o conceito de furto. Nesse
sentido, Soares de Brito afirma que ao que em Camões chamam furto, é, na verdade,
apenas uma imitação artificiosa, comum a todos os poetas e oradores e «uma das
principais virtudes de que se prezaram». 175 Para alicerçar a sua argumentação, ele
evoca Cícero, Plínio e Quintiliano como autoridades incontestáveis nesse âmbito,
concluindo que «se o Poeta deve procurar parecer-se com os melhores, é manifesto
que nenhum meio tem mais a propósito que a Imitação deles, não para se contentar
com ela (como ensina o mesmo Quintiliano) mas para com aquela luz despertar a
própria inventiva, e aperfeiçoar o natural; o que está tão fora de ser Furto, e vício
que chama Quintiliano prudente aquele que com boa Imitação souber apropriar a si
o invento d’outro».176
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Como se pode ver, João Soares de Brito restringe o seu entendimento de
imitação à reprodução das qualidades literárias de escritores consagrados pela
tradição, considerando-a necessária ao seu estatuto de obra de arte. A leitura que faz
das autoridades compulsadas na sua Apologia demonstra que, naquela altura, o
valor de uma obra literária era aferido pela capacidade de imitar outras de grande
prestígio. A perfeição implicava ir além do mero decalque, devendo o bom poeta
superar o seu modelo, pois, tal como o referira Quintiliano, melhores serão aqueles
que tivessem superado os seus antecessores e ensinado os seus sucessores. A
imitação não era, pois, entendida como imitação servil, mas como superação, que
serviria de estímulo aos poetas épicos a partir do Renascimento.
Essa qualidade da superação era valorizada pelos censores das obras
seiscentistas. No parecer emitido por Diogo de Paiva Andrade sobre o poema
Malaca Conquistada, de Francisco de Sá de Meneses, o teólogo português
reconhece, nessa obra, o princípio da emulação: «(...) vi este livro de Francisco de
Sá de Meneses; e achei nele tanta erudição, e artifício, que me pareceu não só
imitador, se não verdadeiro competidor dos mais celebres Poemas do tempo
antigo».177
Depreende-se desses comentários que a imposição do paradigma mimético
enquanto característica essencial da criação poética compreende, como condição
basilar para a realização de uma epopeia perfeita, a submissão à norma clássica da
imitação de modelos considerados canónicos. Com efeito, o trabalho de imitação
passou a ser visto como fundamental ao trabalho de criação literária e foi com base
nesse pressuposto que a epopeia em geral passou a ser apreciada e julgada.
A observância do princípio da unidade de ação era outro critério sobre o qual
assentava a perfeição de um poema épico, tendo sido um dos pontos mais debatidos
pela generalidade dos críticos seiscentistas europeus. Este preceito merecera desde
sempre uma particular atenção por parte de Aristóteles, para quem a fábula deveria
apresentar uma «ação una, que seja um todo, e que as partes dos acontecimentos se
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estruturem de tal modo que, ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, o todo fique
alterado e desordenado». 178 O filósofo grego rejeitou, por isso, as ações episódicas,
ou seja, aquelas «em que os episódios se desenrolam uns após outros sem uma
sequência verosímil ou necessária». 179 A unidade, e não a variedade, era o critério
fundamental da poesia heroica, de modo que o caráter episódico passou a ser visto
como uma falta grave relativamente a esse imperativo das regras codificadoras do
género épico.180
A fidelidade a esse princípio da unidade de ação é, de facto, reiterada pela
generalidade dos críticos portugueses da primeira metade de Seiscentos. Nos seus
Discursos Vários Políticos, Severim de Faria defende que «ser uma só ação é coisa
tão importante, que no poema épico se tem por substancia, como se vê de toda a
arte poética de Aristóteles, e funda-se este preceito na razão natural da imitação, e
pintura, que mostra não se poderem imitar duas ações juntamente». 181 No seu
entender, assim como a poesia e a pintura não podem imitar duas ações juntamente,
tal como ditara Aristóteles, também a ação deveria ser uma só.
À semelhança de Manuel Severim de Faria, Faria e Sousa também defende
que uma das condições para que um poema épico seja considerado perfeito é
apresentar uma única ação e um único herói («Que sea una sola en un solo Heroe,
que por ella se aya constituido en nuevos honores»),182 preceitos que, do seu ponto
de vista, também foram cumpridos por Camões, já que ele atribuiu a Vasco da Gama
a categoria de único herói e a viagem de descoberta do caminho marítimo para a
Índia constituiria uma única ação. Inicia-se aqui uma certa confusão entre dois
conceitos, ainda pouco compreendidos no tempo de Camões: o da unidade de ação
e o da unidade de herói. Em termos aristotélicos, a unidade de ação constituía, de
facto, um fundamento essencial, que não implicava, necessariamente, a unidade de
herói, como erroneamente interpreta Severim de Faria.
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A esse propósito, Manuel Pires de Almeida não compartilha da mesma
opinião de Severim de Faria e Faria e Sousa. No que diz respeito à ação d’Os
Lusíadas, argumenta que o facto de, no poema, se cantar a glória e o triunfo dos
portugueses, logo aí haveria uma multiplicidade de ações interligadas e não uma só.
Também, no seu entendimento, o herói não era uno, pois, ao apresentar uma
multiplicidade de ações interligadas, Camões cantou a glória e o triunfo dos
portugueses e na ação deles fundou o seu poema heroico. Portanto, Vasco da Gama
não desempenharia o papel de herói, pois a ação do poema era o resultado de
múltiplos esforços conjugados. As objeções por ele levantadas não pretendem,
contudo, desmerecer o poema camoniano, mas mostrar que, ao contrário do que
pensa Faria e Sousa, a variedade de ação e de herói n’Os Lusíadas não vai contra
os preceitos de Aristóteles, uma vez que esta não era uma das preocupações do
poeta. A estrutura narrativa do poema camoniano seguia um processo muito
diferente daquele em que os seus apologistas o tentavam enquadrar. Nesse ponto, é
possível perceber, de facto, que a discordância entre os críticos reside numa
interpretação equivocada do conceito de unidade de ação, que é, como se disse
acima, confundido com o princípio de unidade de herói. Hélio Alves refere que
somente a partir de Frei André de Cristo ou de João Franco Barreto é que a crítica
camoniana foi capaz de distinguir esses conceitos que se tinham sobrepostos,
alcançando uma maior solidez teórica com Inácio Garcez Ferreira (1731). 183
Com base nas reflexões expostas por Tasso na Lettere Poetiche —
especificamente aquelas em que ele apresenta as diferenças existentes entre um
poema épico-cavaleiresco e uma verdadeira epopeia —, João Franco Barreto tenta
demonstrar, na Micrologia Camoniana (1672), que Camões não faltara a esse
princípio, como os seus detratores pretendiam. Segundo a sua leitura de Aristóteles,
este teria dito que «a fábula verdadeiramente é uma, porém não como alguns
cuidam, porque trate somente de um». 184 Desse modo, o crítico considera ser
possível a fábula apresentar variadas ações de muitas pessoas, desde que o poeta
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tomasse uma como principal e que todas as ações juntas confluíssem para um só
princípio:
Mas há se advertir (notem os críticos, que tudo é do mesmo autor)
que a coisa se diz uma de duas maneiras; ou quando é por si só,
e separada das demais, ou quando é composta de muitos, e
reduzida em uma. Do primeiro modo não se pode chamar fábula
uma, porque se constara de uma só ação, totalmente livre de
outras, viria a ser por extremo breve e concisa. De outro modo se
diz a fabula uma, sendo composta de várias ações, encaminhadas
a um fim, e de tal maneira entre si conformes, que venham a fazer
uma só ação. As diversas ações necessárias são diversas pessoas,
mas nenhuma delas há de fazer bando de por si; nem desviar se
do principal propósito, nem chegar à pessoa, por que se constitui
fabula. Finalmente acabada a ação desta pessoa, todas as demais
hão de estar acabadas.185

Assim, Franco Barreto esclarece que a existência de diferentes ações nos
episódios de uma epopeia não colocaria em causa o princípio da unidade de ação,
desde que se respeitasse o princípio de todas elas apontarem para um mesmo e único
fim.
Toda esta controvérsia que procurei sintetizar enquadram o contexto da teoria
e prática poética de Seiscentos em Portugal, que, logo no seu primeiro quartel, será
marcado por mudanças profundas quanto à teorização dos seus preceitos modelares.

2.1.2. Honestidade, utilidade do assunto e deleite

Nas epopeias do século XVI e XVII, diferentemente do que sucedia nas
narrativas fantasiosas dos poetas cavalheirescos, a exemplo de Boiardo e Ariosto, a
verdade histórica não era um critério pessoal do poeta, mas uma exigência a que as
epopeias, sobretudo em tempos de Reforma, não se poderiam furtar. As
transformações operadas sobre o modelo épico durante esse período, algumas
resultantes das exigências de ordem moral dominantes na época, contribuíram para
reforçar o compromisso perante a verdade, visando atender, desse modo, ao critério
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da verosimilhança, indispensável para que a ação atingisse a dignidade que a
tornaria merecedora de imitação e de funcionar como modelo de conduta exemplar.
Esta valorização da verdade no poema épico procede da sistematização
teórica elaborada por Torquato Tasso em seus Discorsi dell’arte poetica.
Efetivamente, no seu primeiro discurso, o poeta e teorizador italiano preceituara
que o argumento de um poema heroico pode ser fingido ou retirado da História.
Mas, esta última é que é, segundo o seu juízo, a mais adequada, «perché, dovendo
l'epico cercare in ogni parte il verisimile (presupongo questo come principio
notissimo), non è verisimile ch'una azione illustre, quali sono quelle del poema
eroico, non sia stata'scritta e passata alla memoria de'posteri con l'aiuto d'alcuna
istoria».186
À luz dessa premissa, a crítica recomendava que os poetas épicos dissessem
a verdade, uma vez que os leitores, ao tomarem as histórias por falsas ou fingidas,
«non consentono così facilmente d'essere or mossi ad ira, or a terrore, or a pietà,
d'esser or alegrati, or contristati, or sospesi, or rapiti, e in somma non attendono con
quella espettazione e con quel diletto i successi delle cose, como farebbono se que'
medesimi sucessi, o in tutto o in parte, veri stimassero».187 Nesse sentido, entendese que somente as histórias credíveis eram consideradas capazes de deleitar e
instruir o leitor, pois a autoridade da História permitia que mais facilmente se
conquistasse a alma dos leitores para melhor mover os seus afetos.
Fundada nessa ideia tassiana de «verdade histórica» estava a utilidade da
matéria épica, configurada geralmente na figura do herói. Nos seus Discorsi,
Torquato Tasso defende que o poeta épico deve ter muita atenção a esse quesito,
uma vez que, «molto meglio accenderà l'animo de'nostri uomini con l'essempio de'
cavalieri fedeli che d'infedeli, movendo sempre più l'essempio de' simili che de i
dissimili, e i domestici che gli stranieri». 188 Desse modo, era preferível que ao herói
épico fosse dada «a glória de piedade e de religião» e não a de «ímpio e idólatra»,
pois a finalidade de toda a poesia, em especial a heroica, era a de fornecer modelos
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de conduta dignos de serem imitados, contribuindo assim para o aperfeiçoamento
da sociedade.
É nessa mesma perspetiva que Manuel Severim de Faria apresenta a sua
conceção de poesia heroica. Nos Discursos Vários Políticos, afirma que para um
poema heroico ser perfeito «há de ser fundado sobre matéria verdadeira, e
admirável, de algum varão insigne em Virtude, e valor».189 Nesse sentido, o crítico
considera ser inconveniente amalgamar indistintamente milagres «fabulosos» e
«reais», pois, poderia acontecer que «leitores ignorantes» caíssem no erro «de não
conhecerem quais devem de ser cridos». 190
O mesmo era válido para a caracterização do herói, devendo o poeta respeitar
sempre a verdade histórica por maior que fosse o encarecimento que lhe quisesse
conceder. Só desse modo, o poeta estaria a promover os requisitos didáticos e
pedagógicos inerentes à poesia, que deveria fornecer modelos de virtude dignos de
imitação, à semelhança do que Torquato Tasso tinha proposto. Por isso, Severim de
Faria afirma, em defesa da utilidade d’Os Lusíadas, que «não há ninguém que o
leia, que não fique inflamado de um admirável desejo de gloria, e de empregar a
vida em feitos ilustres, aventurando-a pela fé, pelo Rei, e pela pátria», 191 pois na
figura de Vasco da Gama «se representa um excelente modelo de prudente, e
heroico Capitão, e nas dos Reis de Portugal, o exemplo de um perfeito Príncipe».192
A partir desse discurso, consegue-se apreender o papel desempenhado pelo poeta
no âmbito do sistema comunicacional da epopeia. Se a história que está na base do
argumento da epopeia devia ser verdadeira, para ser proveitosa, então o
protagonista da ação deveria apresentar um caráter digno de louvor e que pudesse
servir de modelo de conduta para os príncipes e leitores de um modo geral.
Nessa mesma linha de pensamento se situa Manuel de Faria e Sousa. 193 No
que se refere à exemplaridade d’Os Lusíadas, assinala que o critério de veracidade
se encontra manifestado no poema português, pois «el ser exemplar, i capaz de
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imitarse ya se vè, pues resultò della el aumento de la Religion, i de la gloria de Dios,
i de los propios descubridores: i a esto satisfizieron mal alguns hombres
grandes».194
Em torno deste critério de veracidade houve consenso entre os críticos
portugueses seiscentistas, pois embora Manuel Pires de Almeida se oponha à
maioria dos encômios tecidos à obra de Camões, o seu pensamento subscreve a
impositividade do caráter exemplar e didático do género épico. Com efeito, o crítico
eborense considera que a finalidade da poesia «é mover admiração, é inflamar os
ouvintes ao amor, e ao desejo de imitar as empresas gloriosas de pessoas ilustres, e
de bons e legítimos príncipes, de quem ela é verdadeira imitação». 195 A obra épica
deveria ser orientada no sentido de contrapor vícios e virtudes, apresentando, para
isso, personagens adequadas.
Dessa forma, o modelo de poesia heroica consignado por Severim de Faria,
Faria e Sousa e Pires de Almeida apresentava um forte vínculo à utilidade didática,
tal como a generalidade da prática literária daquele período, cuja noção de poesia
ainda permanecia associada à filosofia moral. O contexto contrarreformista viria
reforçar esse didatismo, vendo na literatura a possibilidade de veiculação de
conteúdos moralizantes, conferindo à epopeia um fim edificante e formativo que se
acentua com o avançar do tempo. Não é, pois, de surpreender, conforme observa
Manuel Ferro, que, paralelamente à exaltação dos feitos heroicos dos portugueses
através da épica, «se comece a valorizar o espírito de sacrifício, incluindo até o
martírio sofrido por alguns apóstolos, verdadeiros mártires no processo de
divulgação da fé católica, à semelhança do que se passara na expansão, como outro
tipo de heroísmo».196
Também a receção da teoria tassiana, segundo demonstra Manuel Ferro, viria
a contribuir significativamente para a confluência dessas tendências teológicas e
poéticas no espaço da epopeia, acentuando a vertente piedosa e devota do herói e a
necessidade de edificação moral. Com efeito, nos paratextos de vários poemas
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épicos posteriores a Os Lusíadas, vemos reiterada não só uma preocupação com o
deleite que a obra proporciona ao leitor, como, sobretudo, a utilidade que a sua
leitura deve providenciar. Na licença emitida por Fr. Melchior de Abreu ao poema
Malaca Conquistada por o Grande Afonso Albuquerque,197 de Francisco de Sá de
Meneses, o censor chama justamente a atenção, conforme observa ainda Manuel
Ferro, para a dimensão pedagógica do poema, traduzida nos valores que ela
difunde: a prudência, a coragem, o merecimento, os bons costumes, a defesa da fé,
que deveriam inspirar o leitor «na imitação das ações cantadas».198
De modo semelhante, no «Prólogo» ao seu poema El Macabeo, Miguel da
Silveira, ao apresentar o assunto que se propõe tratar (a Restauração do Templo de
Jerusalém por Judas, o Macabeu), expõe alguns dos princípios e normas do género
épico. Para ele,
es tan excelẽte el assumpto, que siendo la fabula de los Poemas
Heroicos, una imitacion de una accion de persona ilustre,
totalmente buena, gloriosa, cumplida, possible, y de buen
exemplo; no como ha sucedido en particular, sino como podia
suceder con la perfecion de lo universal; en esta deste insigne
Varon en lo singular tan excelente, y tan perfecta en todas sus
circunstancias, que excede à la possibilidade de las universales;
y assi sola esta como ha sucedido deue ser la imitada, y no la que
imita.199

Veja-se o quanto nesses paratextos se enunciam algumas das características
do modelo de herói valorizado pela estética barroca. A exemplaridade moral, cada
vez mais preconizada pelo aparelho ideológico pós-tridentino e contrarreformista,
contribui gradativamente para a substituição do antigo modelo de herói de feições
bélicas pelo tipo de herói devoto e piedoso de feição tassiana, capaz de arriscar a
vida em nome da fé. Reconfigura-se, assim, o modelo de herói épico, que passa a
ser menos guerreiro e mais humano. De facto, conforme observou Manuel Ferro, a
vida de alguns santos suscitou a composição de alguns poemas hagiográficos de
inscrição épica durante os séculos XVII e XVIII. Assim, «passam a ser dignos do

197

MENESES, 1634.
FERRO, 2004: 294.
199
SILVEIRA, 1638: 8-9.
198

77

canto épico santos como S. Tomás, a Rainha Santa, a Virgem Maria ou Santo
Eustáquio»,200 contribuindo, consequentemente, para que o épico se caracterizasse
como um género híbrido que, por vezes, obedece mais ao cânone da hagiografia do
que ao da epopeia.201
Outro aspeto que a crítica seiscentista muito valorizou num poema épico foi
o prazer estético que a sua leitura proporcionava. Trata-se de uma conceção de
literatura que, aliada à ideia de ensinar e conduzir o leitor à prática de
comportamentos exemplares, deveria simultaneamente recrear. Nesse sentido,
cabia ao poeta não só apresentar modelos de heróis nobres e virtuosos e adotar
estratégias discursivas de persuasão, mas também acionar ornamentos capazes de
provocar o deleite, fazendo convergir o utile e o dulce horaciano.
Na conceção humanística do século XVI, a noção de deleite estava associada
a uma finalidade estética que residia, acima de tudo, em requintes da expressão. É
nessa perspetiva que Manuel de Faria e Sousa defende que um dos critérios para
que um poema épico fosse considerado perfeito era que «se acompañe con
episodios, figuras, imitacion, i otros adornos que la hermoseen»), 202 Por isso, louva
a admirável formosura de todos os cantos d’Os Lusíadas, sobretudo o nono, que,
do seu ponto de vista, «escurece todos os antigos», chamando a atenção para as
figuras de retórica utilizadas pelo poeta, para a ordem e a proporção do poema, para
a inventio, as digressões e as comparações, critérios que concorrem para a harmonia
de todo o poema.
Também Manuel Severim de Faria ressalta a superioridade do poema
camoniano, remetendo para os requintados processos linguísticos que nele
provocavam uma adesão emocional do leitor à mensagem que se pretende veicular:
E naqueles lugares que em a Poética de Aristóteles se chamam,
patéticos ou Alteradores do ânimo, move os afetos com palavras
tão próprias, e veementes, que com suma eficácia faz força a
quem os lê, de maneira que fica participante das paixões que se
contém encobertas debaixo daquelas palavras: imprimindo um
200
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generoso alvoroço quando trata da guerra, alegria nas festas,
gravidade nas ações dos Príncipes, compaixão na adversa
fortuna, e finalmente uma admirável suavidade em todas as
partes do poema. Porém nas comparações, e descrições se
avantaja tanto, que em certo modo se vence a si mesmo, porque
com tanta viveza as pinta, e exprime que parece se representam
à vista, e não ao sentido interior.203

Ainda no que diz respeito ao deleite, Severim de Faria ressalta a importância
da erudição como parte do estilo deleitoso, enaltecendo Os Lusíadas por tocar
«tantos, e tão Doutos passos de lição vária, (…) porque quase não há nas letras
humanas lugar insigne de fábula, antiguidade, história, Matemática, e qualquer
outra ciência que nele se não achem». 204
Esta opinião não é perfilhada inteiramente por Manuel Pires de Almeida, que
embora não negue que o poema camoniano seja deleitoso, não deixa de encontrar
nele vários defeitos, como a presença do que então entendeu como prosa rimada e
versos dissonantes, o excesso de erudição, o desrespeito pelo princípio da boa
proporção, a falta de novidade e de artifício em muitos episódios, e o emprego do
estilo jocoso (que não é inadequado ao género épico). Enquanto Severim de Faria
defendia a importância da erudição como parte do estilo deleitoso, Manuel Pires de
Almeida defende o contrário, preferindo a «singeleza das palavras», pois «a
erudição, em si mesma, não conduz ao movimento dos afectos». 205 Do seu ponto
de vista, Camões teria pecado ao abusar dos latinismos, pois tais palavras «não são
domesticas nem entendidas do povo, mas só de gente dada às humanidades, que é
a menos, sendo os poemas feitos para os mais»,206 ou seja, a sua mensagem seria
pouco acessível ao auditório comum, ficando apenas reservada aos doutos.
Retém-se de todo o exposto que o binómio útil-deleitável na epopeia esteve
no centro do pensamento crítico seiscentista, congregando consensos entre os vários
autores. No entanto, Manuel Severim de Faria estabelece entre os dois polos do
binómio uma relação de causa-efeito, ao sustentar que da boa gestão dos recursos
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expressivos deveria resultar um maior impacto da mensagem junto do leitor.
Conforme se verá mais adiante, a estética barroca confere à noção de deleite uma
dimensão mais abrangente, ocupando-se não só das figuras da elocutio usadas para
embelezar o discurso, mas da técnica de persuasão que operava, a partir da
estimulação dos sentidos, para atingir o coração dos fiéis. No caso concreto das
epopeias religiosas de que nos ocupamos, as estratégias discursivas exploradas por
Soror Mesquita Pimentel visam agir sobre os sentimentos do leitor devoto,
subalternizando assim o plano puramente intelectual, embora também dê mostras
de seu engenho ao fazer uso de recursos estilísticos valorizados pela epopeia
renascentista.

2.1.3. Mitologia, decoro e alegorização

A presença de entidades mitológicas na literatura tornou-se um ponto
nevrálgico na preceptiva poética dos séculos XVI e XVII. Recorde-se que, então,
as autoridades religiosas se conjuraram contra a mentira e a imoralidade da poesia,
rejeitando assim o uso do maravilhoso pagão para impedir a difusão de doutrinas
heréticas que pusessem em risco a ortodoxia cristã. No entanto, não sendo viável a
extinção total do gosto pelos elementos pagãos, num período em que a tradição
greco-latina exercia um grande fascínio entre os meios letrados, eles passaram a ser
interpretados como alegorias ou acessórios ornamentais ao serviço do deleite.
Regista-se, desse modo, um acentuado pendor alegórico na poesia épica portuguesa,
em que se observa com frequência a personificação de ideias teológicas e filosóficas
como forma de transmitir uma mensagem simbólica subordinada a uma intenção
moralizante.
A Gerusalemme Liberata e os Discorsi de Torquato Tasso assumem, nesse
contexto, uma particular relevância, na medida em que contribuem para a
formulação de uma nova estética de caráter religioso, que caracterizará grande parte
da produção épica do período Barroco. Ao defender um maravilhoso credível,
adequado à exigência da verosimilhança, Tasso lança as bases «para a condenação
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do uso da mitologia, do imaginário pagão ou irreal»,207 optando por um tipo de
maravilhoso cristão, articulado com a religião ou a crença de cada povo.
Do seu ponto de vista, em presença das deidades dos gentios, «subito cessa il
verisimile, perché non può esser verisimile a gli uomini nostri quello ch'è da lor
tenuto non solo falso, ma impossibile». 208 Embora o poeta italiano considere o
maravilhoso e o verosímil como conceitos diversos e quase contrários entre si,
defende no entanto que tanto um como o outro são imprescindíveis ao poema,
cabendo ao engenho do poeta juntá-los na sua obra.209 Por isso, Tasso não condena
o uso do maravilhoso, visto que, para preencher os requisitos do princípio do
delectare, seria conveniente conferir aos factos do real histórico essa dimensão. De
modo a conjugar esses princípios tão discordantes, Tasso recomenda que haja
também numa epopeia uma categoria de ações atribuídas a uma esfera divina, com
origem em Deus e nos seus enviados. 210
Note-se, entretanto, que a tendência para se invocar a Virgem e os santos na
epopeia seiscentista, embora se articule com os códigos sustentados por Torquato
Tasso e com a influência de sua Liberata (1581), é anterior à receção deste autor
em Portugal, refletindo mais uma influência das orientações tridentinas do que uma
adequação às normas instituídas por Tasso para o código do género. Como exemplo,
podemos citar a invocação do poema Sucesso do Segundo Cerco de Diu (1546) de
Jerónimo Corte-Real, em que já se observa uma recusa das entidades greco-latinas,
embora a elas se aluda em algumas invocações:
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Deixo o monte Parnaso, & a Calabina
Fonte, tam celebrada noutro tempo.
Deixo Apolo, & Minerva: deixo as Musas
Que os antigos Poetas invocárão,
Nam alcançando o bem tam verdadeiro
De nossa Fé sagrada, & luz divina.
O gram Calvario invoco, invoco a fonte
Do sanctissimo sangue nelle aberta:
Onde foram lavadas nossas culpas:
Onde foram remidas nossas almas.
A vos, ô bom IESU, verbo encarnado
Nas virginaes entranhas de Maria,
A vos, ô Deus piadoso invoco, & peço
Aquelle favor nosso: aquella graça,
Que a quem vos pede dais com amor puro.

Segundo Hélio Alves, «os motivos desta opção não dependem de nenhuma
militância, de fundo teórico-literário, contra o apelo dos poetas a divindades do
paganismo. Acontece simplesmente que invocar as musas é sinal de antiguidade, ao
passo que apelar ao cristianismo assinala a modernidade». 211 Este mesmo tópico da
refutação mitológica será retomado por Maria de Mesquita Pimentel no início do
século XVII.212
A polémica suscitada pelo uso da mitologia clássica nas epopeias surge
explicitada no parecer de Frei Bartolomeu Ferreira a Os Lusíadas, em que o censor
chama a atenção para a necessidade de se advertir o leitor da natureza ficcional dos
deuses pagãos: «como isto é Poesia e fingimento, e o Autor como poeta, não
pretenda mais que ornar o estilo Poético não tivemos por inconveniente ir esta
fábula dos Deuses na obra, conhecendo-a por tal. E ficando sempre salva a verdade
de nossa santa Fé, que todos os Deuses dos Gentios são Demónios». 213 Frei
Bartolomeu Ferreira entende, desse modo, que a mitologia greco-latina no poema
camoniano não passa de um artifício utilizado pelo poeta como ornamento estético,
sendo, por isso, admissível a sua presença neste caso em particular, uma vez que
não fere os dogmas da fé católica.
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No entanto, nem sempre a crítica da época se mostrou favorável ao emprego
da mitologia pagã num poema épico moderno. Se a sua natureza e circunscrição
estética (de que fala o Frei Bartolomeu Ferreira) irá fundamentar a defesa da ativa
mitologia pagã n'Os Lusíadas por parte de Severim de Faria e de Faria e Sousa,
Manuel Pires de Almeida considera inconveniente que um poeta, principalmente se
for católico, invoque entidades pagãs ou inclua milagres fabulosos nos argumentos
verdadeiros, pois isso seria faltar ao decoro devido à religião. Deverá pois o poeta
invocar a Deus, aos anjos e aos santos, tal como recomenda Tasso, pois as
divindades dos gentios são «ídolos que o demónio inventou para enganar o simples;
e os poetas autorizando-os, fazendo menção deles, imprimem nos entendimentos
do Vulgo semente perniciosa de falsa religião». 214 Nesse aspeto, o crítico eborense
não esconde a sua predileção pela Gerusalemme Liberata, tecendo sobre ela o
seguinte elogio a propósito da verosimilhança: «Os encantamentos e cavaleiros do
Tasso observam com perfeição as leis da Poética, usando da impossibilidade
provável e fugindo da impossibilidade improvável, com o que imprimiu nos ânimos
infinita admiração, cousas que não se vêem em Camões; e se há, mostrem-mas».215
Em defesa de Camões, os seus apologistas procuraram demonstrar a
observância dos modelos dos grandes mestres do passado por parte do poeta
lusitano, vendo Faria e Sousa, nesse recurso, a confirmação da sua maestria. Manuel
Severim de Faria considera que mesmo nos episódios em que há intervenção
mitológica o poeta português construiu («guardou») importantes alegorias.
Relativamente à invocação das musas, Severim de Faria procura distinguir «o
maravilhoso na invocação e depois a sua intervenção ao nível da ação». Para ele, a
invocação às musas seria apenas uma forma de seguir a tradição e os modelos épicos
anteriores, por ser esse um preceito estabelecido pela Antiguidade como parte
essencial da epopeia. A utilização do maravilhoso pagão ao longo da ação, fazendose confundir as coisas verdadeiras com as fabulosas, é que seria, isso sim, faltar ao
decoro devido à religião, pois «não se hão os Santos de tomar na boca, nem na
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historia para matéria de entretenimento, mas há de se escrever deles com toda a
reverência, e decência devida, que não se compadece misturar as coisas sagradas
com as profanas».216
O chantre de Évora explica, desse modo, que Camões não fez uso de termos
artificiosos ao pedir ajuda às divindades pagãs («pois estas foram sempre
conhecidas de todos por fabulosas»),217 tendo sabido guardar o estilo do poema
heroico segundo os Latinos, «que é invocar as Musas depois de propor a ação», 218
à semelhança de tantos outros poetas como Sannazaro, Jerónimo Vida, Batista
Mantuano, Giovanni Pontano, Ângelo Policiano, Miguel Marulo e Claudiano, etc.
Em contrapartida, Severim de Faria censura o facto de, nos poemas de Tasso e
Ariosto, se assistir a «os Anjos, e Santos falando com os cavaleiros andantes, e
trazendo-lhes recado do Céu, e que São João Evangelista leve a Astolfo sobre o
globo da Lua, a mostrar-lhe o siso de Roldão, que estava metido em uma redoma
de vidro».219 Por este modo, Severim de Faria pretende demonstrar que Camões
distinguiu o plano maravilhoso do plano verdadeiro, não atentando contra o dogma,
nem se afastando do paradigma poético então vigente no seu tempo.
Já quanto à acusação de que Camões havia sido pouco honesto nos episódios
de um poema de assunto verdadeiro, Severim de Faria alega que, pelo facto de o
argumento d'Os Lusíadas ser «tão grave, foi necessário entreter os leitores, e para
isto fingiu a deleitosa Ilha de Santa Elena e os esponsórios que nela celebraram
Vasco da Gama, e seus soldados com as Ninfas do Oceano, imitando os Poetas
antigos, e modernos, que todos mereceram nos seus poemas estes episódios
amatórios».220 Neste ponto, o que leva Manuel Severim de Faria a defender o uso
da mitologia clássica greco-latina no poema de Camões é, particularmente, a sua
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dimensão alegórica. Na sua opinião, Camões atribuíra sentido alegórico às fabulas
do seu poema, enquanto que poetas como Homero, Virgílio, Apolónio de Rodes,
Valério Flaco e Torquato Tasso não encerravam essa dimensão alegórica, não tendo
tido outra intenção além da de deleitar os leitores. 221 Ao atribuir à mitologia o
estatuto de ficção poética inserida no campo da alegoria, Severim de Faria visa
subtrair a obra de Camões às acusações de imoralidade. Embora reconhecendo que
cabia ao poeta guardar o decoro e respeito à religião católica, sustenta que, em
Camões, as ações dos deuses greco-latinos não eram capazes de induzir o leitor à
idolatria, antes serviam para ornamentar o poema e torná-lo deleitoso, concluindo
que Camões soube combinar o proveitoso e o doce, funções essenciais à verdadeira
poesia.
Toda esta produção crítica visava a consciente interiorização dos modelos
aristotélico e tassiano. Fundamentados na leitura dos tratados da Antiguidade e na
teorização sistematizada por Torquato Tasso, esses autores esboçam um quadro
teórico que permite reconhecer os novos caminhos trilhados pelo género épico à
medida que tentam conciliar a mentalidade de Quinhentos com a mundivisão
seiscentista, o que contribuiu para a imposição de um código ainda mais exigente
do que aquele que vigorava no tempo de Camões. É por isso que o pensamento
teórico destes autores contribui em grande medida para a interpretação de outros
poemas seiscentistas, uma vez que, nos interstícios dessa contenda, é possível
identificar a valorização de determinados aspetos que o barroco viria a legitimar,
como adiante se verá.

2.1.4. Adequação do tempo e narração in medias res

Ainda que Aristóteles não aborde na Poética a questão da maior ou menor
antiguidade da matéria histórica da epopeia, este foi um dos pontos sobre o qual
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incidiram as críticas a alguns poemas épicos seiscentistas, e que tem como base os
ensinamentos de Torquato Tasso. Com efeito, nos Discorsi dell’arte poetica, o autor
da Gerusalemme Liberata defende que um dos princípios a ter em conta na
composição de um poema heroico é a acomodação temporal das histórias. Estas não
deviam ser nem muito antigas, nem muito modernas, pois enquanto as histórias de
um tempo remoto, já muito distantes e apagadas da memória dos homens abrem ao
poeta oportunidades de fingir e de faltar à verdade, as modernas, ainda que atendam
ao decoro e aos costumes, limitam quase totalmente a licença de fingir, que tão
necessária é aos poetas.222
Na esteira de Tasso, Faria e Sousa defende o mesmo princípio, sublinhando
que «el assumpto, que deve ser no remoto con demasia por mucha antiguedad, ni
con demasia moderno por ser de ayer», 223 regra que o crítico considera ter sido
respeitada por Camões n’Os Lusíadas, uma vez que a distância que separa o início
da viagem de Vasco da Gama e a publicação do poema é de aproximadamente
setenta e cinco anos. A mesma opinião sustenta Manuel Severim de Faria. 224
Quanto à ordem temporal da história narrada, ab initio ou in medias res,
recorde-se que a maioria dos preceptistas seguiam a Ars poetica de Horácio, que
recomendava ao poeta começar a narrativa a partir do meio dos acontecimentos,
conduzindo assim o leitor imediatamente ao centro da ação, para depois recuperar,
por meio de analepses, os sucessos anteriores. Desse modo, convencionou-se que
os poetas épicos iniciassem a narração in medias res pois, assim, se distinguiriam
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do historiador, a quem caberia narrar as coisas de maneira linear, seguindo a ordem
natural em que se sucederam.
Contudo, nem sempre esta matéria obteve consenso em Portugal. Manuel de
Faria e Sousa, por exemplo, defende que a narração do poema se inicie in medias
res («Que esta no se continue como historia, sino que con hermosa invencion, se
haga pedaços, empeçando allà por el medio»), 225 para que, assim, se não confunda
com o historiador segundo a doutrina de Aristóteles. Mas, reconhece que a regra
pode conhecer variação em função da conveniência da matéria épica a abordar.
Também Manuel Severim de Faria advoga que o início da narração se faça a meio
da ação. Nas suas palavras, «nem se há de contar a história sucessivamente, mas
começando no meio dos sucessos, alcançar-se-á depois a notícia do precedente com
súbito conhecimento».226 Já o controverso Manuel Pires de Almeida, considerava
que, pelo facto da narrativa d’Os Lusíadas se centrar numa fábula simples, seria
mais adequado começar a narração a partir do princípio, pois, ao começar a meio
dos acontecimentos não alcançaria o mesmo efeito causado nas fábulas compostas,
como a tragédia.227
Outro texto que importa ainda referir, ainda que se situe à margem da querela
entre os académicos de Évora, é o Discurso Poético228 de Manuel de Galhegos,
dado a conhecer em 1636, aquando da publicação da Ulisseia, de Gabriel Pereira
de Castro. Nesse Discurso encomiástico, que se encontra anteposto ao referido
poema, Manuel de Galhegos refere que, na Ulisseia, Gabriel Pereira de Castro se
mostrou mais talentoso que Camões, pois, ao contrário deste, o autor da Lisboa
edificada «começa do princípio da fabula, que é o ponto de onde deve começar o
poema heroico, e não no meio, como fez Camões». 229 Sobre esse aspeto, Manuel
de Galhegos dedica longas linhas em que refere os poemas homéricos e a Tebaida,
de Estácio, bem como outros autores épicos como Flaco, Lucano, Sílio Itálico e
Ovídio. Mais adiante, aponta a maior razão para um poema iniciar a sua narrativa
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pelo princípio da ação: «considerar que a arte (como diz Quintil.) deve imitar à
natureza, e sendo isto assim, o modo natural de contar as coisas, pede que primeiro
se digam as que precedem, & logo as que se seguem (…). Seja, pois, princípio do
poema o que o é da fabula; que de outra sorte será perverter a ordem: a qual importa
muito para a apreensão da memória». 230
Embora afirme a superioridade de Gabriel Pereira de Castro em relação a
Camões no que diz respeito a esse aspeto, Manuel de Galhegos afirma que não é
sua intenção reprovar o autor d’Os Lusíadas, pois ainda que ele não tenha atendido
a esse aspeto, em que muitos se enganaram, «não lhe tira a autoridade; que tem
tanta, que não será repreendido quem o seguir; por que a Lusíada merece a que
tenhamos por texto, e eu reconheço nela toda a grandeza, e excelência». 231
Como é possível perceber, embora se tenha convencionado que o início in
medias res é o que mais se adaptava ao espírito do poema épico, com o passar dos
anos, como observa Manuel Ferro,232 este preceito deixa de ser respeitado e a
narração de muitos poemas passa a começar ab initio, como é o caso, por exemplo,
do poema Ulissea, ou Lisboa edificada, de Gabriel Pereira de Castro, ou,
dependendo da perspetiva, do Memorial da Infância de Soror Mesquita Pimentel.233
Essa característica acentua-se cada vez mais a partir da segunda metade do século
XVII, particularmente em obras de caráter religioso, como por exemplo aquelas em
que se narram histórias muito recentes.
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Capítulo 3 – Caracterização da epopeia no século XVII em
Portugal

3.1. Temas nacionalistas e temas religiosos

Após a sistematização atrás feita da relevância e impacto de Os Lusíadas e
da Gerusalemme Liberata no panorama crítico e literário no Portugal de Seiscentos,
importa agora refletir sobre algumas das coordenadas poéticas e influxos que estas
obras exerceram sobre as composições épicas procedentes. O êxito alcançado por
Camões e Torquato Tasso, bem como o prestígio dos poetas mais admirados da
época, levou a uma considerável produção de poemas heroicos a partir de finais do
século XVI e durante todo o século XVII. Estes foram os dois grandes modelos
seguidos pelos poetas épicos portugueses que, motivados pelo desafio de a eles se
igualarem, ainda que por vezes com algumas ruturas face a esses paradigmas,
tentaram imitar ou mesmo emular estes poemas épicos por excelência. De facto,
sem romperem com a função de exaltação que caracteriza o universo da épica,
vários desses poemas distinguem-se pela temática abordada e pela funcionalidade.
Com efeito, ao longo dos períodos maneirista e barroco, notar-se-á uma
proliferação de poemas épicos de temáticas várias. Hernâni Cidade (1950) observa
que a sua totalidade se pode organizar em três grupos: os de assunto religioso, os
de interesse ibérico e os de caráter nacionalista. São as diversas circunstâncias
sociais e políticas em que os poemas foram escritos que permitem explicar, com
alguma segurança, essa variedade temática dentro do fenómeno da epopeia
portuguesa. Nesse sentido, convém lembrar que à época da publicação e exaltação
d’Os Lusíadas, Portugal vivia ainda a jovialidade otimista de um espírito patriótico
em louvor dos feitos portugueses, que, entretanto, cedeu lugar a um sentimento de
desânimo e frustração em tempos de dominação estrangeira. Recorde-se que em
1580, devido à crise sucessória ocasionada pela falta de descendentes do rei D.
Sebastião, desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, Portugal perde a
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independência e submete-se à dinastia Filipina, permanecendo sob o seu domínio
até 1640. O clima de desânimo, daí resultante, invade a cultura portuguesa da época,
impulsionando uma abundante produção literária 234 em torno dos factos trágicos
que marcaram o período. Contudo, esse descontentamento lusitano despertou
também a esperança coletiva da salvação futura, alimentada pela nostalgia das
glórias passadas, «o que justifica toda uma literatura nacionalista de celebração das
glórias de outrora, desde poemas épicos a biografias de heróis». 235
Sobre esse aspeto, L. G. Pires e J. A. Carvalho recordam oportunamente as
seguintes palavras de C. M. Bowra: «a julgar pelos seus melhores exemplos, a
epopeia literária floresce, não tanto no apogeu de uma nação ou de uma causa, mas
nos seus últimos dias ou no seu declínio». 236 Dessas palavras compreende-se que
os poetas de então projetaram no futuro as glórias do seu passado, ansiando
esperançosamente pelos dias em que poderiam reviver os tempos felizes de outrora.
O próprio Virgílio serviu de modelo a esta espera, pois a Eneida foi escrita numa
altura em que os romanos, cansados das «ambições irrequietas do tempo de César,
se voltava[m], com esperança, para o sossego e a paz prometidos por Augusto». 237
Com o poema de Camões não foi diferente, visto que, em 1572, ano da publicação
de Os Lusíadas, já se esbatera o entusiasmo das grandes aventuras marítimas. Oito
anos mais tarde, Portugal passaria a viver sob dominação estrangeira, mergulhado
em melancolia. Após Camões, vários poetas se esforçaram por cantar as grandezas
de Portugal. Se é nos epígonos de um grande acontecimento histórico que a epopeia
ganha força, tal facto pode explicar a pervivência do espírito épico de Quinhentos,
no século XVII. De facto, como bem expressou Fidelino de Figueiredo, «nas horas
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de crise espiritual e nas perturbações políticas volta-se a Camões, como uma fonte
de renovação estética e de sugestiva força nacionalizadora e condutora». 238
A epopeia continua, assim, a ser cultivada pela pena de vários poetas e
«conforme a los modelos antiguos y modernos, desde Homero a Camões y Tasso,
cogía de ordinario sus temas en la historia nacional». 239 A valorização desse género,
em virtude do êxito alcançado sobretudo pelo poema camoniano, contribuiu
sobremaneira para dar um novo fôlego às aspirações nacionalistas de reconstrução
da pátria, geralmente em tom de exaltação dos valores nacionais. Hernâni Cidade
(1950),240 a propósito das obras produzidas durante esses sessenta anos de
dominação, defende que a épica portuguesa, ao celebrar heróis do passado, serviu
como meio de afirmação de um espírito autonomista durante o período em que
Portugal viveu sob a dominação da dinastia dos Áustrias. Essa literatura, tal como
a historiografia, o ensaio e a «criptoliteratura manuscrita», foi «a expressão e o
incentivo da resistência da lusitanidade à absorpção por um país que polìticamente
nos dominava, ao mesmo tempo que material e culturalmente nos excedia». 241
Mas nenhum período cultural ou estético é absolutamente homogéneo.
Assim, se a consequente ideia de Império proveniente da dominação espanhola deu
lugar a uma valorização da epopeia nacional, suscitada por motivos patrióticos, 242
não se pode, todavia, ignorar o contrarreformismo político e filosófico cujos ventos
se faziam sentir sobre o território português. Enquanto a nível formal, muitos
poemas se aproximam da matriz camoniana, do ponto de vista temático assiste-se a
um distanciamento do conteúdo nacionalista, para se configurar no religioso,
sobretudo num momento de frequente transformação «ao divino».
Recorde-se que a nova espiritualidade nascida do Concílio de Trento
provocou uma grande mudança na cultura portuguesa da época, nas formas de
religiosidade e nas práticas de devoção. As expressões literárias daquela altura
passaram igualmente a expressar o ambiente espiritual em que vivia a sociedade da
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época, fazendo com que nelas se incorporasse, em virtude dos ditames
contrarreformistas, um ideal muito concreto de edificação. Com efeito, notar-se-á
de modo evidente um aproveitamento da literatura como veículo difusor de ideais
religiosos, no sentido de fazer repercutir, de maneira mais eficaz e em todos os
estratos sociais, o conhecimento da doutrina cristã e dos preceitos católicos.
Em Portugal, assiste-se, pois, a uma proliferação de poemas de cariz
religioso, de «uma literatura de tipo espiritual, moralizante e catequético que,
conjuntamente com a sermonária, pretendia actuar a nível da morigeração dos
comportamentos, colocando o homem perante a problemática da sua salvação». 243
Dir-se-ia, desse modo, que grande parte da literatura produzida e editada no período
pós-tridentino procurava «desempenhar uma função sócio-ética com intenções
ontológicas e praxiologicamente evidentes: trata-se de uma ficção ideologicamente
comprometida, favorável ao pensamento católico, que proclama uma moral
utilitária, visando um maior controlo dos indivíduos e, consequentemente, um
melhor governo do futuro».244
Relativamente ao género épico, João Adolfo Hansen refere que «antes dos
decretos do Concílio de Trento, o heroísmo era simplesmente a virtude do herói;
depois deles, todas as virtudes católicas são consideras heróicas» e, citando Tasso,
acrescenta: «por isso o amor é uma virtude tão heróica quanto a guerra». 245 De facto,
as intenções de renovação religiosa assumidas pela Contrarreforma vieram agregar
à figura do herói épico de matriz clássica valores condizentes com a realidade social
em voga, contribuindo para que houvesse uma ampliação do conceito de heroísmo,
tal como sublinha Manuel Ferro. 246 Além de «guerreiro», a ele se foi somando uma
nova faceta: a de cavaleiro de Deus e defensor da religião. Desse modo, novos
factos e novos heróis passam a ser dignos do canto épico, incluindo santos e
mártires cristãos, personagens que cada vez mais se distanciavam dos heróis
celebrados na épica clássica e renascentista para configurarem um novo tipo de
heroísmo de recorte distinto e, até certo ponto, único.
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A sensibilidade e o gosto barrocos condicionam, desse modo, a elaboração
de algumas epopeias de assunto religioso na Península Ibérica. Embora Hernâni
Cidade não contemple em seu levantamento um número considerável desse tipo de
poemas, Eugénio Asensio refere, entretanto, que esquadrinhando a bibliografia, é
possível descobrir uma «riquísima floración» de poemas, religiosos e profanos,
«menospreciados por los historiadores de las letras lusitanas». 247 Segundo ele, a
vida cristã, assim como a vida política do tempo, «vibran en rumorosos tropeles de
tercetos y octavas, de quintillas y romances». Na série de poemas religiosos, «pasan
ante nuestros ojos los esplendores del paraíso, el pecado de Adán, la Justicia y la
Misericordia debatiendo ante el trono divino, Cristo naciendo entre villancicos de
pastores, Magdalena llorando sus pecados, San Antonio sermoneado a los peces,
Santa Isabel socorriendo a los pobres, Teresa de Avila transida del amor de
Cristo».248
Sem pretender fazer uma enumeração exaustiva dos poemas religiosos de
inscrição épica que se fizeram publicar em Portugal 249 durante os períodos
Maneirista e Barroco,250 gostava apenas de registar sumariamente algumas dessas
obras, de modo a poder obter-se uma visão (não tanto da quantidade, mas sobretudo
da consistência temática), dessas composições que integram um importante filão
temático da literatura de Seiscentos que, ainda hoje, carece de estudos mais
aprofundados. Abafadas pelo prestígio do poema camoniano e da épica nacional,
algumas dessas obras chegaram inclusive a gozar de credibilidade e elogios críticos,
mas, nenhuma delas perdurou na emoção coletiva. Sobre essa outra vertente da
poesia épica nos fala Eugenio Asensio que «sin embargo, perdidos en estas
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narraciones hay oasis de poesía o, cuando menos, curiosos pormenores sobre la vida
y la sensibilidad de la época». 251
Seguem, então, os exemplos conhecido de autores e de obras:
Álvaro de Hinojosa y Cardaval (1611) – Libro de la vida y milagros de S. Inês
Diogo Mendes Quintela (1615) – Conversam e lagrimas da gloriosa sancta Maria
Magdalena e outras obras espirituaes
Child Rolim de Moura (1623) – Novíssimos do Homem
Miguel da Silveira (1638) – El Macabeo
Maria de Mesquita Pimentel (1639) – Memorial da Infância de Cristo
Manuel Mendes de Barbuda e Vasconcelos (1667) – Virginidos
Troilo de Vasconcelos da Cunha (1714) – Espelho do invisível, em que se expoem
a Deos, Hum, e Trino, no Throno da eternidade, as - Divinas Ideas, Christo, & a
Virgem, o Ceo, & a Terra. Poema Sacro
Francisco de Pina e Melo (1756) – O triunfo da religião
A este elenco de obras, poder-se-ia acrescentar ainda alguns poemas breves
e outros que, utilizando também a oitava rima, tratam da vida de santos:
Frei Agostinho da Cruz (15??) – Martírio e Vida de Sta. Catarina
Frei Agostinho da Cruz (15??) – Vida e Morte de S. Eustáquio
Vasco Mouzinho de Quevedo (1596) – Vida e Morte de Santa Isabel
Frei António Soares (1597) – Vida de São Bento;
António Ferreira (1598) – História de Santa Comba dos Vales
André Falcão de Resende (15??) - Theocristo
Diogo de Castro do Rio – Vida y Conversión de la Madalena 252
Diogo Bernardes (1616) – Lágrimas de S. Pedro
Diogo Bernardes (1616) – Lágrimas de S. João Evangelista
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Diogo Bernardes (1616) – Santa Úrsula
Manuel de Faria e Sousa (1624) – Muerte de Jesús, llanto de María,
[autor incerto] – Os Sete Mártires de Marrocos,
Maria do Céu (1733) – Ave Peregrina
Maria do Céu (1733) – Primaz do Ermo
Maria do Céu (1735) – Vida de Santa Doroteia
Maria do Céu (1735) – Metáfora da Vida de Santa Petronilha
Madalena da Glória (1742) – Cristo baixando ao limbo
Madalena da Glória (1742) – Jacob e Raquel
Lino da Silva Godinho (1785) – Canto épico do milagre de Santo António
José Pedro Xavier do Monte (1788) – Egideia
E, ainda, alguns manuscritos:
António de Pinho – Vida e Martírio do Infante Santo,
Baltasar Estaço – Diálogos em verso chamado Menino perdido (entretanto editado)
Frei Afonso de Morais – Poema de Santo Ildefonso,
Helena da Silva – Poema a la pasión de Christo (perdido)
Helena da Silva – Vida de Nossa Senhora (perdido)
Maria de Mesquita Pimentel – Memorial da Paixão de Cristo (no prelo)
Maria de Mesquita Pimentel – Memorial dos Milagres de Cristo (entretanto
editado)
Quitéria Rosa Ferreira Themudi de Lacena e Salema – Laureolas cristalinas.
Poema heroico-sacro
Poder-se-iam ainda acrescentar algumas epopeias neolatinas que serviriam
para ilustrar a variedade de poemas produzidos sob a égide da epopeia clássica e
renascentista em Portugal. Em vários de seus estudos, Carlota Miranda Urbano dá
conta desse filão literário que, segundo ela, alcançou um aumento considerável
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sobretudo a partir de finais do século XVI.253 Entre alguns exemplos citados por
Carlota Urbano estão o De Patientia Christiana (1540), de Jorge Coelho; o
Vincentus levita et martyr (1545), de André de Resende; o Ignatiados (1635), de
Figueira Durão; e o Paciecidos libri duodecim (1640), considerada a mais notável
epopeia novilatina hagiográfica em Portugal, de autoria do padre jesuíta
Bartolomeu Pereira.
Ainda que agrupadas no âmbito de um quadro relativamente circunscrito à
literatura hagiográfica e martirológica, essas obras revestem-se de uma particular
relevância por apresentarem pontos de contacto não só com os textos de tradição
bíblica, mas também com a tradição clássica. Com efeito, como bem demonstra
Carlota Urbano, tais obras não se limitam apenas a uma adaptação formal do cânone
epopeico, mas recuperam alguns topoi consagrados do género épico, utilizando-se,
por exemplo, do ornato mitológico e alegórico, e de alguns de seus motivos
tradicionais. Sem pretender aprofundar os aspetos de cada uma dessas obras,
interessa aqui sublinhar, sobretudo, uma certa continuidade desse filão literário de
assunto religioso na épica seiscentista, permitindo-nos inclusive integrá-la numa
tradição literária que remonta a Juvenco, 254 Sedúlio255 e Arator, 256 poetas cristãos
que têm em Virgílio e na sua Eneida uma referência literária fundamental. A
propósito desses e de outros autores, Carlota Urbano considera que eles, «na sua
tentativa de conciliar no plano cultural cristianismo e paganismo, de oferecer a essa
nova cultura nascente uma expressão poética de elevado valor artístico,
estabeleceram para os seus sucessores um determinado horizonte de expectativas
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em relação ao qual as epopeias bíblicas e hagiográficas posteriores, epopeias
religiosas, enfim, se viriam a definir». 257
Na linha de continuidade daqueles primeiros humanistas cristãos, refiramse ainda autores como João Baptista Spagnoli (ou Baptista Mantuano), Jerónimo
Vida e Jacopo Sannazaro, cujas obras foram bastante influentes entre nós. A
propósito do influxo desses poetas nos poemas sacros peninsulares, Eugénio
Asensio refere que, para além da influência de Dante e de Torquato Tasso, a
presença dominante parece ter sido a de Lope de Vega e de Baptista Mantuano, que,
segundo a sua opinião,
(…) ha dejado una larga estela en la poesía peninsular.
Estampado con una frecuencia mucho mayor de la que revelan
las bibliografias ususales, leído como texto clásico por los vates
en ciernes, ha conciliado, para paladares españoles, acaso menos
exigentes que los italianos, la elegancia pagana con el fervor
cristiano. También Sannazaro, cuyo Parto de la Virgen es un
mosaico virgiliano elaborado por la creencia, y Tansillo con su
Lágrimas de S. Pedro, han tenido seguidores. Pero en Portugal,
como en España, el influjo del que los contemporáneos llamaban
- unos con entusiasmo, otros con ironía - el Virgilio cristiano, ha
sido decisivo. (…) La poesía sacra fué empapándose de
virgilianismo y asemejándose a la profana, hasta el punto de
aceptar la máquina mitológica».258

Sobre Baptista Mantuano nos fala também Sebastião Tavares de Pinho, para
quem a receção do «Virgílio cristão» em Portugal ofereceu um considerável
florilégio de temas, exercendo sobre algumas obras de autores portugueses uma
influência significativa, como é o caso, por exemplo, dos Diálogos de Frei Amador
Arrais.259 Entre as obras produzidas por Baptista Mantuano, Sebastião Pinho refere
que
têm particular importância, pela imitação e consagração que
suscitaram em poetas posteriores, os oito livros das Parthenicae,
os três primeiros dedicados à Virgem (parthenice Mariana, ou
Parthenice prima) e os restantes às santas mártires Catarina de
257
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Alexandria (três livros), Margarida de Águeda (um livro) e Luzia
e Apolónia (um livro), todos compostos em hexâmetros
dactílicos de austero elogio às virtudes da mulher heróica, no
estilo das clássicas composições De claris mulieribus ao jeito de
Boccaccio; e o De sacris diebus ou Fastorum libri XII, que
descrevem os fastos do ano cristão, mediante o louvor dos
principais santos que a Igreja celebra ao longo do ciclo litúrgico,
e que pretendem imitar, na forma e no estilo, e substituir, no
conteúdo, os Fastos de Ovídio.260

Não seria de admirar, portanto, que em poemas heroicos de assunto religioso
se fizesse sentir a presença de Baptista Mantuano. Se não a nível da matriz formal,
pelo menos no plano temático dir-se-ia que a sua obra ofereceu um contributo
significativo para os poetas procedentes, sobretudo em relação à temática mariana.
Com efeito, a sua Parthenice Mariana (1481) serviu de fonte de inspiração para
Sannazaro na composição do De Partu Virginis (1526), poema de cariz épico
celebrativo da Natividade e que, segundo Asensio, também teve seguidores em
Portugal. A presença dessa obra pode ser sentida, inclusive, conforme observa
Maria do Céu Fraga, numa elegia camoniana, de integração mais tardia, intitulada
Se quando contemplamos as secretas (1616). Segundo ela, nesse poema «tinge-se
uma emotividade apologética vibrante, que o lirismo e o culto mariano através da
consideração da Mater dolorosa permite também expandir, em passos que mostram
a influência poética e a imitação de Sannazaro e, mais especificamente, de dois dos
seus poemas latinos, o De Partu Virginis e a Lamentatio de Morte Christi».261
Refira-se que o poema de 1526 foi conhecido em Portugal também através
da versão castelhana em oitava rima feita por Gregorio Hernandez de Velasco,
editada em 1583262 com o título El parto de la Virgen. Esta edição parece ter sido
conhecida inclusive por Soror Mesquita Pimentel, tal como é possível observar na
flagrante semelhança entre os lamentos da Virgem no Memorial da Paixão e os
retratados pelo poeta italiano no De Partu Virginis. De facto, algumas ressonâncias
podem ser sentidas sobretudo na forma como o poeta humanista retrata os
sentimentos da Virgem diante do sofrimento de seu filho – que parece estar próxima
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de uma vertente mais humana que divina, se se atender ao desespero da Virgem
diante da morte de seu amado filho e o desejo de morrer com ele. Seria arriscado
dizer que Soror Mesquita Pimentel conheceu efetivamente a obra de Sannazaro em
italiano. Contudo, é patente a relação intertextual e sintagmática entre a versão
castelhana do De Partu Virginis (El parto de la Virgen) e o Memorial da Paixão.
É possível verificar no memorial de Mesquita Pimentel algumas
correspondências com a versão castelhana do poema de Sannazaro nas indagações
retóricas da Santa e na caracterização da sua angústia interior. Também, nos dois
poemas, a Virgem se põe a questionar a razão de seu filho a ter desamparado, através
de sucessivas interrogações que, em ambos os poemas, configuram a modalidade
do pranto:
Quando vida desta alma me deixastes?
Quando em meu desemparo consentistes?
E quando estes meus olhos que alegrastes
Pudesses vós sofrer deixá-los tristes?263
(...)
O hijo, dulce, o bien aventurança
Refugio y paz de mi alma affligida
Porque me desamparas mi esperança
Como podre vivir sin ti mi vida?
Quien a tal tempestad dara bonança
Quien me restituyra mi luz perdida?
Ay viejo Simeon como no erravas
Quando deste cuchillo me avisavas.264

Em ambos os casos, sublinha-se o mesmo sentimento de desamparo da
Virgem que, na ausência do filho, já não encontra mais sentido para a sua vida. Nos
dois últimos versos de Sannazaro encontramos ainda, tal como em Soror Mesquita
Pimentel, a mesma referência à profecia de Simeão e ao cutelo: «Ai justo Simeão,
sábio profeta/ Como vem rigoroso e afilado/ O cutelo de dor, que como seta/ Dentro
no coração tenho encravado». Compare-se ainda esses versos, de rimas idênticas,
do El parto de la Virgen e do Memorial da Paixão:
263
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Tan gran martyrio y llagas tan estrañas
Que le traspassan la alma y las entrañas.265
A me matar com dores tão estranhas
Que me atrevessa o peito e as entranhas.266

Ora, estes últimos versos permitem-nos constatar a provável relação que o
poema de Sannazaro e de Soror Mesquita Pimentel estabelecem entre si,
relativamente aos prantos de Nossa Senhora. Não obstante, será possível que
alguém possa afirmar que se está apenas em presença de tópicos recorrentes na
literatura da época, o que, de facto, não deixa de ser verdade. Contudo, a par dessas
semelhanças, não podemos ignorar a possibilidade de que a religiosa de Évora
conhecesse diretamente o De Partu Virginis ou, ao menos, a sua tradução
castelhana.
Mesmo que muitos desses paralelos só pudessem vir a ser explicados em
função de uma complexa cadeia de mediações, eles não deixam de apontar, contudo,
para uma contaminação genológica que, como vimos, encontra antecedentes nas
epopeias hagiográficas novilatinas. Se o modelo métrico dessas obras já não servia
— dentro de um recorte cronológico dominado pela epopeia camoniana — de
modelo de imitação, o contacto com tais textos permite-nos, entretanto, constatar,
tal como defende Carlota Urbano, «um evidente cruzamento entre heroísmo e
santidade que caracteriza os séculos XVI e XVII da cultura ocidental» 267 e que,
naturalmente, encontrará na poesia épica expressão literária.
Considerando, pois, o espírito heroico da época, as matrizes poéticas da
antiguidade pagã e cristã e a mitificação do herói santo como componentes
relacionáveis que contribuíram para dotar «o património literário do seu tempo de
uma formulação épica dos seus modelos de santidade»268, entende-se a razão pela
qual, a partir de finais do século XVI, iremos assistir, para além de uma proliferação
de poemas épicos de cariz nacionalista, a um verdadeiro crescendo de poemas
265
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épicos hagiográficos e bíblicos. O prestígio da forma emprestava, nas palavras de
Carlota Urbano, «mais dignidade aos temas e significava a consagração do poeta»,
sendo, por isso, «a expressão privilegiada nesse período para celebrar a dignidade
e memória dos santos, propostos como exemplum ad imitandum a um público culto
e devoto».269 Assim se justifica essa variedade temática no âmbito da produção
épica a partir de finais de Quinhentos, fator que contribuiu não só para uma
evolução dos códigos do género, mas também para dotar o discurso épico de uma
nova especificidade.

3.2. O código do épico em contexto religioso

É sobretudo nesse contexto de renovação espiritual, que tem vindo a ser
convocado, de larga difusão de textos críticos e teóricos e da valorização do épico
como forma literária de grande prestígio, que as epopeias religiosas e, por sua vez,
as conventuais encontram lugar. Nelas coagula o processo evolutivo pelo qual
passou a epopeia quinhentista, confirmado quer pela atualização dos códigos do
género, quer pelo caráter pragmático assumido por grande parte da literatura
produzida no século XVII. As peculiaridades destes poemas, ao mesmo tempo que
dão conta das influências que sobre elas exerceram as grandes obras modernas do
cânone epopeico (a Gerusalemme Liberata e Os Lusíadas), determinam, por seu
lado, uma nova ação modeladora do código do épico ao nível da inventio e da
elocutio. Nesta dinâmica, o épico religioso beneficiou não só das fontes do género,
sendo também o produto das preocupações de ordem religiosa que marcaram a
generalidade do corpus literário português do período Barroco (profano e religioso).
Com efeito, observar-se-á que esta modalidade do épico religioso, ainda que
com algumas nuances, não deixa de repetir algumas das normas fundamentais da
poética clássica e renascentista. A leitura destas novas obras não deverá ser
exclusivamente conduzida pelos parâmetros teóricos que permitiram aceder às
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epopeias anteriores, uma vez que esses poemas de cariz religioso assumem
contornos algo distintos dos que os precederam, pois poderia incorrer no risco de
serem desqualificados ou inferiorizados esteticamente. Importa, desse modo,
perscrutar os caracteres que nos permitem enquadrar esses poemas épicos no âmbito
de uma tradição própria, não completamente desvinculada da sua classificação
genológica, mas estruturada em torno de uma «retórica» própria, bem como de
normas condicionadas aos fins a que se destinam. Nesse sentido, importa avaliá-los
na conjunção de três fatores essenciais: o do momento da sua produção, o da sua
autoria e o do seu(s) destinatário(s).
Referiu-se já anteriormente que o contexto sócio-histórico e literário em que
essas obras épicas foram produzidas era marcado, sobretudo, por dois fenómenos
em particular: o enaltecimento d’Os Lusíadas e o movimento de Contrarreforma.
Sobre este último ponto, L. Pires e J. A. Carvalho recordam algumas das mais
importantes manifestações da Contrarreforma, como a renovação espiritual que
visava a conversão e um maior interiorismo religioso, a criação de novas ordens
religiosas (como a Companhia de Jesus) e a instituição do Tribunal do Santo Ofício
em Portugal.270 Todos estes fatores, «determinam a criação de um clima espiritual
cujas expressões vão desde a produção de uma literatura obcecada por
preocupações individuais de ordem religiosa (predominante no período maneirista),
até manifestações colectivas e teatrais, eufóricas ou dramáticas, de uma
religiosidade triunfante no período barroco. (…) A literatura de caráter religioso é
a mais abundantemente produzida, incluindo géneros muito diversos».271
Nessa conjuntura, seria natural que o género épico viesse a refletir as ideias e
os valores que norteavam a cultura portuguesa em Seiscentos. A orientação póstridentina conheceu então um forte impacto na arte em geral e na literatura,
contribuindo em grande medida para adensar o caráter piedoso, edificante e
formativo do discurso epo-narrativo sem perder, naturalmente, a função de recrear
o leitor. Com efeito, as convenções vigentes durante esse período vão reforçar o
carácter didático da literatura. Sem romper completamente com o princípio
270
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horaciano do dulce et utile, preceito que teve, como se viu, uma importância
considerável nos tratados poéticos do Renascimento e do Barroco enquanto
requisito necessário a toda a poesia, a produção literária daquele período passou a
servir como meio de propagação dos ideais religiosos.
Dada a dimensão pragmática que a poesia adquire neste contexto, assiste-se
a uma valorização do elemento deleitoso como estratégia de captação e persuasão
do destinatário, que era suposto ser conduzido na adesão aos modelos de virtude.
Além do docere, o poema passa a evidenciar mais explicitamente uma função
persuasiva (movere). Nesse sentido, os afetos passam a ser particularmente
valorizados por essa literatura de cunho marcadamente religioso, como método ao
serviço dessa missão. De facto, vários preceptistas da época irão enfatizar a
«importância de ‘inclinar os afectos’ e de desencadear processos emocionais que
conduzam a uma adesão apaixonada aos modelos que devem ser tomados como
objecto de emulação». 272 Segundo Aníbal Pinto de Castro, cabia ao poeta, assim
como ao orador, mover os afetos e deleitar, comovendo o público pelo patético. Nas
suas palavras, «assim se compreende também a cada vez maior projecção da poesia
ao divino, com preferência manifesta pelos temas relacionados com a Paixão de
Cristo e com a angústia do pecador arrependido»,273 o que muito provavelmente
explica o facto de o Memorial da Paixão de Cristo ter sido a primeira das três
epopeias a ser escrita por Soror Mesquita Pimentel, ainda que, na globalidade da
obra, a Paixão ocupe a posição de terceira parte.
A ênfase colocada na figura do leitor conduz a uma intenção «essencialmente
pragmática» da literatura do Barroco, conforme assinala Maria L. G. Pires. 274 Como
tal, a poesia religiosa do Barroco exibe uma gramática própria, utilizando figuras
de linguagem (como a alegoria, a prosopopeia e emblemática, por exemplo) e
estratégias discursivas direcionadas para atingir as finalidades pretendidas.
Manuel Ferro observa que as licenças concedidas aos poemas épicos
seiscentistas irão progressivamente incidir «sobre o decoro, os costumes, a utilidade
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(edificante) da obra»275, aspetos que serão frequentemente reiterados nos paratextos
de obras produzidas naquela altura. Por isso, o código do épico, durante o século
XVII, manifesta uma especificidade algo distinta da que havia estruturado os
poemas épicos anteriores. Embora as epopeias seiscentistas religiosas se situem na
esteira das matrizes aristotélicas que Torquato Tasso dilucidara e completara, elas
não procedem diretamente, por uma relação de causa-efeito, desse quadro teórico
tassiano, devendo-se, fundamentalmente, à ação da máquina ideológica
contrarreformista, que determinará temáticas específicas (vidas de Cristo, de santos,
da Virgem, etc.).
No caso particular dos poemas inspirados nos textos bíblicos, no âmbito dos
quais se inserem os textos de Mesquita Pimentel, notar-se-á que estes, conquanto
assumam um caráter edificante e pedagógico, não perdem nunca de vista o
paradigma épico, apresentando, para além da estrutura em cantos, as partes
constituintes desse género, como a proposição, a invocação, a narração e o epílogo.
Em seu estudo intitulado Renaissance de l’epopée. La poésie épique en
France de 1572 à 1623, Bruno Méniel afirma que «la réflexion théorique de
l’époque, pour élaborée qu’elle soit, n’a donc pas abouti à une précision
taxinomique rendant compte des formes multiples qu’a prises l’epos».276 Nesse
sentido, ele mesmo propõe uma tipologia que permita compreender as
particularidades das diversas formas épicas que, no seu entender, podem ser
classificadas de duas maneiras: as baseadas na fábula (poemas heroicos e poemas
românticos) e as que se apresentam fiéis à realidade (poema bíblico, poema
enciclopédico e poema de combate). A propósito dos poemas bíblicos, sejam eles
escritos por protestantes ou por católicos, Bruno Méniel sublinha que os poemas
inspirados no Novo Testamento se multiplicam a partir do início do século XVII.
De acordo com o autor, «la plupart s’inscrivent dans le mouvement de réforme
tridentine. Ils accompagnent un nouvel essor de la peinture sacrée, qui tend à une
représentation héroïque de la sainteté».277
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Enquanto os poemas bíblicos inspirados no Antigo Testamento se centravam,
principalmente, nas histórias de Judite e de David, Bruno Méniel refere que, a partir
do século XVII, as vidas que detêm a atenção dos poetas são a de Cristo e a de
Maria Madalena. Ainda que o autor se refira especificamente à literatura produzida
em França, poder-se-á dizer que, na Península Ibérica, a situação não foi diferente.
Com efeito, durante esse período é possível detetar alguns poemas que dedicam
uma especial atenção à vida de Cristo e a da pecadora arrependida, bem como à da
Virgem Maria. Em Espanha, refira-se, por exemplo, a La Christiada de Frei Diego
de Hojeda, o Poema heroico a Cristo resucitado, de Francisco de Quevedo, ou,
ainda, o poema La imagen de Cristo en su pasión y muerte - poema heroico, de Blas
Franco Fernández (entre 1601 e 1700?). Em Portugal, não poderíamos deixar de
mencionar, já no século XVI, o Poema a la pasión de Christo, de Helena da Silva
(hoje desaparecido); os três Memoriais de Soror Maria de Mesquita Pimentel; e
outros poemas mais tardios como, por exemplo, o Espelho do invisível, em que se
expoem a Deos, Hum, e Trino, no Throno da eternidade, as - Divinas Ideas,
Christo, & a Virgem, o Ceo, & a Terra. Poema Sacro, de Troilo de Vasconcelos da
Cunha (1714). Também em Portugal Maria Madalena se torna igualmente um
modelo de santidade heroica retratado em alguns poemas. Podemos citar, por
exemplo, o poema Conversam e lagrimas da gloriosa sancta Maria Magdalena e
outras obras espirituaes, Diogo Mendes Quintela. E, em Mesquita Pimentel, como
oportunamente se verá, a figura da pecadora arrependida adquire uma
preponderância assinalável no Memorial dos Milagres de Cristo.278
A história da vida de Cristo acabou por se transformar paulatinamente num
lugar comum, na hora de oferecer um modelo de virtudes para os cristãos.
Conforme ficou acima ilustrado, vários foram os poetas épicos peninsulares que,
nos séculos XVI, XVII e XVIII, à semelhança do que acontecia em França e em
Itália, abandonaram o mundo dos guerreiros bem-aventurados e passaram a cantar
a vida do Deus-humano, especialmente a parte de sua paixão e morte.
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Pelos códigos poéticos que atualizam, estes poemas religiosos podem ser
definidos como heroicos, mas, no entanto, celebram um heroísmo particular. Neles,
Cristo aparece geralmente como o centro de toda a narrativa e o seu tipo de
heroísmo é caracterizado pela humildade, obediência e caridade, tornando-se, por
isso, num modelo absoluto a ser imitado pelos fiéis. Está-se, pois, diante de um tipo
de heroísmo paradoxal quando comparado com o de tipo homérico. Cristo torna-se
o protagonista de uma corrente espiritual e de forte devoção na Europa católica,
figurando em poemas heroicos como um modelo de herói cujas características se
veem reconfiguradas pelos critérios da estética dita barroca, que, ao valorizar o fim
edificante e formativo da epopeia, acaba por criar as condições necessárias à
definição de um novo paradigma para este género religioso. Tratando-se de
epopeias cuja história é inspirada nos Evangelhos, a fidelidade às Escrituras leva a
que, normalmente, o narrador siga a mesma sequência textual dos textos que lhe
servem de base, embora respeitem as restantes prescrições do género. Importa
ressaltar que estes poemas não fazem uso do imaginário forjado pela antiguidade
clássica greco-latina, uma vez que neles as referências mitológicas se baseiam no
maravilhoso cristão. Tornava-se, de facto, cada vez mais difícil de conciliar
entidades pagãs em obras de inspiração cristã. Para contornar a situação, os poetas,
muitas vezes, convocam os deuses da mitologia pagã com o objetivo de as recusar
ou de as denunciar como ficções, que, por esse facto, deveriam ser evitadas em
favor da verdadeira religião. Desse modo, Deus, Cristo, a Virgem e os Santos
tomam frequentemente o lugar das musas, na invocação desses poemas.
Bruno Méniel destaca ainda que, nesse tipo de poemas religiosos de
inspiração bíblica, Deus não representa apenas a entidade que concede inspiração
ao poeta, mas converte-se, inclusivamente, no principal agente sobre a história. Ele
é ao mesmo tempo a fonte que concede a sabedoria necessária para o canto épico e
o motor de todo o universo, de modo que todas os acontecimentos da narrativa
acontecem de acordo com a sua vontade. 279 Nesse sentido, a ação guerreira do herói
épico passa a ser perspetivada como parte de um projeto de Deus, sendo o herói um
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instrumento da providência divina, com um destino traçado desde o princípio para
o cumprimento da sua missão. Essa providência é revelada logo no início dos
poemas épicos, aquando do concílio dos deuses que decide o destino do herói, como
se percebe em poemas como La Franciade, de Ronsard ou o Memorial da Infância
de Cristo de Mesquita Pimentel.
Abandonando os cânones da epopeia pagã, as epopeias religiosas,
particularmente as que se apresentam como poemas bíblicos, surgem como uma
forma de atender as demandas formuladas pelas reformas religiosas. Este género
narrativo épico acaba por assumir um papel mediador na interpretação de temáticas
bíblicas, exercendo, por isso, uma função pedagógica e edificante. Isabel Morujão
considera que, «além de exercitar a piedade e a devoção dos crentes pelo
agenciamento de componentes eficazes nesse sentido», tais obras constituíam
«também uma forma de tornar acessíveis, em língua vulgar, as grandes fontes que
alimentavam a vida cristã». 280
Se até ao último quartel do século XVI os poetas puderam dispor de uma
teoria do épico bastante elaborada, durante o século XVII a aplicação desses
preceitos nem sempre resultou numa prática uniformizada. Mesmo os poetas que
os procuravam respeitar escrupulosamente, depararam-se com a dificuldade de os
aplicar num novo contexto, sobretudo num período em que, culturalmente, se
perspetivava uma variedade de temas considerados dignos do canto épico. Por
conseguinte, a teoria formulada para o épico durante o Renascimento começa a dar
sinais de não ser capaz de abarcar e descrever as novas práticas do género que,
entretanto, foram surgindo, justamente porque houve em Portugal tantos ou mais
censores e críticos que poetas. Talvez por isso se tornou impossível acompanhar,
em termos teóricos, o desenvolvimento do discurso epo-narrativo, levando a
inúmeras discrepâncias entre a teoria e a prática. A crítica portuguesa de Seiscentos,
fundamentada nos mesmos princípios que, durante o período renascentista,
considerava o género épico como algo fixo e imutável, não foi capaz de refletir
sobre as tentativas inovadoras e o modo como os poetas se apropriavam dos
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modelos tradicionais. Quando muito, contamos apenas com um esforço de
categorização desses novos poemas por temas e processos, em que a prevalência de
um juízo estético, ainda condicionado pelas normas aristotélicas, conduz à sua
desvalorização.
Pelo facto de não dispormos de uma abordagem analítica de outros poemas
épicos que, após Os Lusíadas de Camões, foram surgindo e que dão espaço a novos
enquadramentos tipológicos (como é o caso dos poemas religiosos, sobretudo os
bíblicos), é que procuraremos, nos capítulos a seguir, refletir sobre o
comportamento do épico em contexto religioso e, mais concretamente, em recinto
monástico. Nesse sentido, tentar-se-á compreender, a partir da análise dos três
poemas épicos de Soror Maria de Mesquita Pimentel — o Memorial da Infância, o
Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão de Cristo — os contornos e
especificidades que, neles, assume o código do género.
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Parte II – A epopeia no feminino: «Elas escreve[ra]m o
épico»281
Capítulo 1 – Produção profana e produção monástica

Conforme se pode verificar na Parte I deste trabalho, a reflexão literária
dinamizada no século XVII em torno do género épico centrou-se apenas em alguns
poemas, deixando de parte textos que se construíram sob o modelo renascentista,
embora com variantes temáticas e formais, como foi o caso, por exemplo, das
epopeias religiosas. Esta atitude centrada apenas nos melhores textos épicos
traduziu-se numa exiguidade de estudos que permaneceu constante até finais do
século XX, e no caso das epopeias de autoria feminina, foi ainda mais evidente.
Talvez a esta ausência se possa atribuir o facto de, ainda hoje, se desconhecerem os
textos épicos escritos por mulheres, por exemplo, seja porque o número de poemas
dessa tipologia seja exíguo, seja porque apenas muito recentemente282 se
conheceram algumas obras que a historiografia literária, por razões de índole
diversa, silenciou.
Com efeito, a pouca visibilidade conferida à mulher ao longo dos séculos
passados contribuiu para que toda uma considerável produção literária de
numerosas escritoras dos séculos XVI, XVII e XVIII permanecesse alheada do
cânone do panorama literário destes séculos, silenciando, assim, a existência dos
contributos literários produzidos por mão feminina. Assim, o cânone e o estudo da
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literatura confinaram-se dominantemente à produção literária de autoria masculina.
No entanto, apesar do ceticismo quase generalizado relativamente à capacidade de
a mulher produzir uma obra num género considerado «maior», os estudos mais
recentes têm progressivamente demonstrado que a realidade, de facto, era outra.
Algumas mulheres não só escreveram, como também chegaram a alcançar,
naqueles séculos, alguma notabilidade.
Com efeito, no contexto europeu, não foram raras as mulheres que então se
aventuraram a escrever longos poemas narrativos de matriz épica, como tem vindo
a ser demonstrado pelos estudos mais recentes. Em Itália, por exemplo, o ambiente
parece ter sido propício a que algumas mulheres escrevessem na moldura deste
género. Virgínia Cox, em The Prodigious Muse - Women’s writing in CounterReformation Italy, regista, pelo menos, onze poemas heroicos de autoria feminina.
Para além dos antigos poemas de Faltonia Betitia Proba (séc. IV), reunidos sob o
título Cento Virgilianus de laudibus Christi, e de Eudócia (séc. V) (outra poeta que,
assim como Proba, escreveu alguns cantos sobre a vida de Cristo baseados em
Homero e Virgílio), Cox refere ainda, para o século XV, o nome de Lucrezia
Tormabuoni de’ Medici (1425-1482), «whose ottava rima religious narratives,
though unpublished, were known by reputation in this period». 283 Já a partir de
finais do século XVI, a autora regista também as oitavas Pianto della Madonna e
Della gloria del Paradiso, inseridas em Rime spituali, de Francesca Turina; Le
passione di Christo (1582) e La resurrettione di Giesu Christo (1592), de Moderata
Fonte; os poemas hagiográficos de Lucrezia Marinella, 284 intitulados La Colomba
sacra (1595), de quatro cantos, e Vita del serafico, et glorioso S[an] Francesco
(1597), de três cantos; e ainda David perseguitato, de Maddalena Salvetti, poema
baseado no Antigo Testamento e o único sobrevivente desse período, «published
posthumously as a three canto fragment but evidently conceived as a full-scale epic
work».285 Para o século XVII, mencione-se também o poema, em vinte e sete
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cantos, L’Enrico, overo Bisanzio acquistato (1635), de Lucrezia Marinella; La
Scanderbeide, poema constituído por vinte e três cantos, de Margherita Sarrochi e
cuja primeira versão foi publicada incompleta em 1606 e, posteriormente, uma
segunda versão, completa e revista, em 1623. Outros nomes que também figuram
nesse âmbito são os de Isabella Andreini e Veronica Franco, cujos poemas épicos
não é possível hoje saber se foram concluídos ou apenas iniciados.286
Em França, embora em menor número do que em Itália, registam-se também
algumas incursões femininas no épico, como por exemplo o poema Le beau romant
de deux amants Palamon et Arcita et de la belle et saige Emillia, de Anne de
Graville (1492-1544). Sobre esta obra, datada aproximadamente de 1521,
Demaiziére Collette escreveu que «elle se tailla une petit place dan la tradition
épique en évolution, en adaptant une épopée en vers de Boccace, inspirée de la
Thébaïde de Stace et du Roman de Thèbes».287
Já na Península Ibérica temos alguns exemplos notáveis da construção de
epopeias por mão feminina e, entre eles, não poderíamos deixar de mencionar, é
claro, a Hespaña Libertada (1618), de D. Bernarda Ferreira de Lacerda (15951644). Este poema épico, composto de vinte cantos em oitava rima, é constituído
por duas partes, mas somente a primeira foi publicada em vida da autora (1618). A
segunda só chegou a vir a lume em 1673 por iniciativa de sua filha, Maria Clara de
Meneses, mas, «aún así, no quedó completa», já que alguns detalhes dessas obras
indiciam, entretanto, que haveria ainda uma terceira parte, que nunca chegou a ser
escrita pela autora.288
De acordo com Thereza Leitão de Barros, «durante a primeira metade do
século XVII, não houve, certamente, em Portugal, mulher que gozasse melhor fama
de letrada e de virtuosa do que a celebérrima D. Bernarda Ferreira de Lacerda, que
foi poliglota e erudita, poetisa épica e lírica, musa de poetas nacionais e
estrangeiros, portento e raridade que fez esgotar os mais rebuscados adjectivos
encomiásticos».289 A sua obra gozou, de facto, de grande reputação na Península
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Ibérica, merecendo elogios de Miguel Leitão de Andrada, Fr. Francisco da
Natividade, Lope de Vega, António Figueira Durão, Manuel de Faria e Sousa,
Manuel de Galhegos, entre outros.
Após o conhecimento de todas essas senhoras europeias que produziram
poesia épica, a publicação de Hespaña Libertada, em 1618, já não nos surpreende
tanto, quando relacionada com o contexto italiano dos séculos XVI e XVII. No
entanto, não deixava de ser invulgar, naquela altura, uma mulher — portuguesa ou
não — ter obra sua editada, muito mais tratando-se de um poema épico. Entre os
fatores que poderão ter favorecido a escrita e a edição de seu poema, explica-nos
Nieves Baranda que estes se justificam se a considerarmos «como resultado de un
proceso meditado de promoción de su autora: la fecha, el género, el tema, la lengua,
el dedicatario, la continuación demorada, son aspectos que pueden ser interpretados
desde este punto de vista y corroborarlo». 290 Entre esses factores, «el género elegido
no podía ser más adecuado, porque todos los tratadistas elevaban la épica a la
cúspide de los géneros literarios, con lo que ser autor de una epopeya era acercarse
a la cima del parnaso poético, donde una mujer, si no era musa, resultaba muy
conspicua».291 No entanto, e atendendo a que a visibilidade editorial feminina
portuguesa tem a mancha predominantemente monástica, talvez não tenha sido
alheia a esta publicação a grande devoção de D. Bernarda Ferreira de Lacerda, cuja
vocação carmelita não conseguiu seguir, por proibição familiar. 292
Este último fator, embora não decisivo, pode ter certamente favorecido a
edição e receção desse poema no século XVII. O facto de uma mulher jovem como
Bernarda Ferreira de Lacerda fazer editar um poema épico era motivo de
curiosidade e admiração, 293 ainda que objeto de um certo ceticismo. No entanto,
este facto não foi suficiente para lhe conceder um grande prestígio quando
comparada com a perfeição de outros poemas épicos da altura, como Camões ou
Tasso, face aos quais a sua obra seria considerada inferior. A Hespaña Libertada,
apesar de bem acolhida, não deixou de ser considerada mais próxima de uma
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crónica rimada do que de um poema épico, pela «falta de ornato, de descripciones
elaboradas o de una concepción heroica de la mayoría de los personajes».294
Não deixa de surpreender que, para o caso da Península Ibérica, poucos
tenham sido os poemas épicos de autoria feminina de que se tem conhecimento. Os
catálogos de que dispomos revelam, de facto, uma enorme lacuna quanto às obras
escritas por mulheres. Mesmo no âmbito da épica religiosa, temática em que mais
naturalmente as senhoras se sentiam propensas a escrever, 295 não encontramos
muitas amostras desse género. Apenas a título de exemplo, entre os mais de cento
e vinte poemas que aparecem inventariados no Dicionário de História Eclesiástica
de Espanha,296 enquadrados entre a segunda metade do século XVI e primeira
metade do século XVIII, aparecem referidas apenas a obra La Pasión de Cristo, de
Helena da Silva (portuguesa), e dois poemas do século XVIII: o Poema de la
Historia de la Pasión del Senõr (1744), de Sor Beatriz Ana Ruiz; e Vida de nuestra
Seráfica Madre de Santa Clara. Que escribía… (1700), de Sor Mariana Sallent.
Já em Portugal, para o mesmo período, parece-nos igualmente intrigante a
falta de referências a poemas épicos escritos por senhoras, sendo poucos os
exemplos conhecidos.297 Para além da obra de D. Bernarda Ferreira de Lacerda que
ainda há pouco referi, será dos conventos femininos (e não da corte) que nos surgem
alguns dos raros exemplos de incursões neste género. Com efeito, entre os
meandros desse universo literário, é possível encontrar indícios de uma certa
tradição de poemas narrativos hagiográficos de inscrição épica. Hoje, muito menos
conhecido do que outros géneros mais prolíficos da literatura então cultivada nos
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curtos e de temáticas diversas, como o da paixão e ressurreição de Cristo, temas marianos, vidas de
santos, tema do sacramento, personagens bíblicas do Antigo Testamento, vida de S. Inácio, entre
outros.
297
Não sabemos se a isso deve ser atribuído o facto de que, deste lado de cá, as mulheres não estavam
tão familiarizadas com a escrita de tal género — já que a realidade da escrita feminina em Portugal
era diferente daquela que se verifica, por exemplo, em Itália — ou se porque a investigação nessa
área ainda carece de estudos mais aprofundados. Não é de ignorar também o facto de que muitas
dessas obras se foram perdendo com o passar dos séculos, chegando ao nosso conhecimento apenas
através dos relatos de cronistas.
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conventos femininos (como a biografia, a novela alegórica e a epistolografia, por
exemplo), o género épico constitui um marco especialmente particular dentro do
fenómeno da literatura conventual feminina e seiscentista, quer pelo facto de se
tratar de um género bastante normativo e a que poucas senhoras se aventuravam,
quer ainda por configurar uma prática literária pouco frequente na globalidade da
poesia escrita pelas religiosas de clausura.
Entre os exemplos épicos de contexto monástico mencionados por Isabel
Morujão em Por trás da grade298, refira-se, por exemplo, o poema do século XVI
intitulado Vida de Nossa Senhora, de D. Helena da Silva, que, entretanto, se perdeu.
Já no século XVIII, regista-se Ave Peregrina e Primaz do Ermo, dois poemas —
em cinco e sete cantos, respetivamente — que se encontram inseridos em A
Preciosa. II Parte. Obras de Misericórdia,299 de Soror Maria do Céu. Muito menos
exigente a nível formal, podemos citar ainda as oitavas decassilábicas de Soror
Madalena da Glória publicadas em Orbe Celeste,300 a saber Cristo baixando o
limbo, de catorze oitavas, e Jacob e Raquel,301 de cento e cinquenta e nove oitavas.
Refira-se também as oitavas decassilábicas, de Soror Maria do Céu, intituladas Vida
de Santa Doroteia, de oito oitavas, e Metáfora da Vida de Santa Petronilha, filha
do Príncipe dos Apóstolos S. Pedro, 302 de quarenta e três oitavas.303
Também T. Lino de Assumpção testemunha que, neste mesmo século, uma
religiosa do Lorvão havia deixado escrito um poema épico em dez cantos, intitulado
Laureolas cristalinas. Poema heroico-sacro formado das prodigiosas vidas das
melhores sereyas do Mondego as Serenissimas e Augustissimas Raynhas S. Thereza
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MORUJÃO, 2013: 140.
A Preciosa. Obras de misericórdia em primorosos e místicos diálogos expostas: Elogios dos
Santos em vários cantos poéticos e históricos expendidos por Marina Clemencia, Religiosa de S.
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Pedro Ferreira, Impressor da Rainha.
301
A propósito deste poema, ver MORUJÃO, 2006: 97-119.
302
CÉU (1735). Obras Várias e Admiráveis da M. R. Madre Maria do Céu…, Lisboa, Manuel
Fernandes da Costa.
303
Exemplos referidos por MORUJÃO, 2013: 140-143.
299

114

e S. Sancha com elogio á Inclita Raynha de Portugal S. Isabel Aragoneza. 304 Este
poema, da autoria de Quitéria Rosa Ferreira Themudo de Lacena e Salema, 305 nunca
chegou a ser editado e, sobre ele, apenas se encontram algumas referências na obra
As freiras de Lorvão (1899), que transcreve algumas oitavas do canto VI do
poema.306 A partir delas, é interessante observar como, ainda em finais do século
XVIII, vigorava o entrecruzamento de matérias clássicas e religiosas no âmbito da
produção literária da clausura feminina e como não se encontrava ainda de todo
esgotado o modelo semiótico do género.
Em todo este panorama da escrita feminina do épico destacam-se,
naturalmente, os três poemas que constituem o corpus central dessa dissertação,
redigidos por Maria de Mesquita Pimentel, religiosa cisterciense no mosteiro de S.
Bento de Cástris, em Évora: o Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino
Amor (editado em 1639), o Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão, estes
dois últimos inéditos até o século XXI.307 Estes poemas surpreendem quer por
terem todos a mesma autoria, quer pela qualidade literária que inevitavelmente lhes
assiste; e surpreendem sobretudo por serem exemplar único em contexto monástico
(na sua extensão e respeito pelas normas do género), num período em que o épico
era ainda um género dotado de grande vitalidade em Portugal, na esteira do prestígio
alcançado pelo poema de Camões.
Mesmo em S. Bento de Cástris, em Évora, cidade que foi palco da acesa
polêmica suscitada por Os Lusíadas no contexto das academias já referidas na Parte
I, não encontramos mais nenhum caso. Aliás, não houve nesse mosteiro uma
significativa atividade literária, como observa Antónia Fialho Conde, o que não
deixa de surpreender pelo facto de ter sido ele um mosteiro inserido num contexto
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Este poema inédito encontra-se preservado na BNP.
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favorecido pela presença da corte portuguesa e que acolheu, como se sabe, algumas
mulheres de origem aristocrática308.
O que teria, portanto, impelido uma monja como Soror Pimentel à
composição de uma obra da envergadura de uma epopeia? Por que narrar a vida de
Cristo sob um género tão exigente a nível formal, quando se dispunha de outros
géneros «mais fáceis» e «mais acessíveis» naquela altura, sobretudo em ambiente
monástico? Procurando uma rápida resposta para essas questões que, para mim,
sempre ficarão em aberto, diria talvez que, a composição de poemas num género
tão ambicioso como o épico estaria provavelmente associada ao prestígio do
género. A consciência da força da tradição que, naquela época, estava sedimentada
nessa forma poética daria à temática sagrada a dignidade que a ela lhe era devida,
assim como permitiria uma melhor receção e difusão da mensagem que se pretendia
veicular pelo contexto urbano e/ou de corte.
A atualização das formas e tópicos narrativos deste género épico em sede
monástica e feminina não pode ser pensada sem antes se considerar a sua
funcionalidade dentro no enquadramento socioideológico do período de que nos
ocupamos, e o posicionamento discursivo da narradora enquanto mulher religiosa.
Antes, pois, de se aprofundarem algumas características próprias identificadoras do
épico feminino e, mais concretamente, dos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel,
convém determo-nos um pouco no contexto em que emergem essas obras, para
entender o seu horizonte de leitura e o alcance didático que visaram. De facto, a
origem monástica deste género e dos seus afins terá justificadas preferências
temáticas, as matrizes e a moldura formal sobre as quais se estruturaram.
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Antónia Fialho Conde refere que, no conjunto de 279 contratos de dotes localizados e analisados,
é possível identificar a ocupação/estatuto social de quarenta e três pais. Segundo a autora, estes são
identificados, maioritariamente, como fidalgos da Casa Real. Cf. CONDE, 2009: 229.
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1.1.

A prática da escrita na clausura feminina
Embora fosse considerado um espaço controlado e submetido às normas que

regulavam a vida de noviças e professas, a clausura feminina não deixou de
constituir, nas palavras de António Castillo Gómez, «um dos principais refúgios da
escritura feminina»309. Com efeito, libertando-as das funções matrimoniais e
resguardando-as do mundo exterior, o claustro passou a representar para algumas
mulheres, sobretudo para as mais instruídas, 310 uma oportunidade de se dedicarem
às letras, permitindo-lhes aperfeiçoar as suas capacidades intelectuais. É do claustro
que surge, por exemplo, a produção literária das sorores Maria do Céu, Violante do
Céu, Madalena da Glória, entre outras que foram protagonistas da escrita religiosa
feminina portuguesa que, paulatinamente, foi encontrando espaço e acolhimento
social na Idade Moderna.
Ao contrário do que se poderia pensar, nesses espaços «a cultura e os livros
marcavam presença dominante», chegando alguns deles a constituir, segundo Isabel
Morujão, «centros culturais e literários de considerável interesse». 311 Considerando
que, naquela altura, os conventos femininos constituíam um espaço de educação
feminina,312 tal circunstância permitia que algumas educandas aí adquirissem
alguma formação literária, ainda que sem a presença de mestres conceituados. 313
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CASTILLO GÓMEZ citado por PACHECO: 2013: 41.
Registe-se que, naquela altura, nem todas as mulheres detinham a prática da leitura e da escrita.
Enquanto algumas eram capazes de ler e escrever, dominando inclusive o latim, outras sequer liam
ou escreviam. Muitas declamavam os textos por memorização daquilo que ouviam através nas
sessões de leituras coletivas feitas por religiosas mais instruídas. Aquelas que, normalmente, faziam
uso da escrita ocupavam cargos como o de escrivã.
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MORUJÃO, 2013: 67.
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desde a Idade Média. Esta finalidade, passa a ser reforçada no decurso da Idade Moderna, sobretudo
a partir do início do século XVII quando certas ordens religiosas começam a se especializar no
ensino. Essa conversão pedagógica do mosteiro teve início no âmbito do movimento da Reforma
Católica. Nas palavras de Martine Sonnet, «os reformadores católicos compreendem então o papel
chave que a rapariga pode desempenhar num processo de reconquista religiosa e moral da sociedade
no seu conjunto. Em cada uma está adormecida uma futura mãe, uma potencial educadora. Ela é a
peça mais importante do dispositivo, visto que é chamada a transmitir a boa nova hoje ensinada.
Esta tomada de consciência dá um impulso decisivo à generalização de uma instrução feminina que
compreende pelo menos a leitura e o catecismo» (SONNET, 1991: 144-145).
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Esta será a maior queixa e a mais forte reivindicação da religiosa mexicana Sor Juana Inés de la
Cruz, na Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691). Cf. CRUZ, 1989: 59-116.
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Isabel Morujão observa, inclusive, que «muitas delas participavam com
composições poéticas em edições avulsas de louvor, por ocasião de eleições de
abadessas, de profissões de religiosas pertencentes ao círculo de damas da Rainha,
etc. E também colaboraram nos preliminares laudatórios de obras das religiosas do
mosteiro em que eram educandas». 314
Não se pense com isso, no entanto, que a escrita feminina nesses espaços foi
de todo favorecida e bem vista aos olhos da comunidade eclesiástica. Numa época
em que às mulheres era exigido recato, modéstia e silêncio, a demonstração de suas
capacidades intelectuais era vista com severas reservas, tal como aparece reiterado
em vários testemunhos da Época Moderna. Juan Luis Vives, por exemplo, menciona
que «(…) y quiero que aprenda por saber, no por mostrar alos otros que sabe: porq
es bien que cale: y entonces su virtud hablara por ella». 315 Logo, ainda que lhes
fosse facultado escrever, a dupla condição de mulher e religiosa não lhes permitia
grandes voos nas aspirações que, eventualmente, as suas mentes poderiam querer
projetar no papel. A nível temático observa-se um certo estreitamento de escolhas,
que se restringem, como era natural, a textos de caráter religioso. 316 A elas lhes foi
solicitado, frequentemente, pelos confessores, que escrevessem sobre as suas
experiências espirituais.
Se, para o caso das mulheres, escrever poderia ser encarado como uma
atividade fora dos parâmetros configuradores do seu comportamento, a atitude
daquelas que procuravam fazer uso aberto da palavra por meio da imprensa era
considerada, por sua vez, uma ousadia e, mesmo, um gesto de vaidade ou rebeldia.
De acordo com Nieves Baranda, a entrada da mulher como autora de um discurso
público levantava numerosos problemas em torno da legitimação da sua voz
autoral. Na opinião da autora, esses problemas não estavam relacionados
necessariamente com o facto de que «escribir suponía um acto de rebeldía, de
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Isso não quer dizer, contudo, que algumas religiosas não tenham escrito textos de caráter profano.
De facto, como refere Isabel Morujão, «é mais do que provável que a literatura amorosa de corte, de
caráter profano, existisse e fosse lida no interior dos conventos». A autora menciona, por exemplo,
o caso de Soror Maria da Circuncisão, religiosa do Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Vila
Viçosa, que escreveu, para além de versos ao divino, poesias profanas. Cf. MORUJÃO, 2013: 74.
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enfrentamiento a todo el sustento ideológico del sistema, ni tampoco el que el
escrito de mujer tenga que pasar por unos mecanismos de selección más estrictos
que los del hombre», mas sim «en la propia autorización como voz emisora». Nesse
sentido, Nieves Baranda recorda que o discurso feminino não estava destinado mais
que para o âmbito privado, «porque para la sociedad cristiana de vários siglos el
modelo de mujer por excelência era la Virgen María, que según San Buenaventura
sólo habló en siete ocasiones». 317
Carecendo, pois, o discurso feminino de autoridade própria de modo a que
os seus textos pudessem ser reconhecidos, «as autoras que buscavam abertamente
uma divulgação mais ampla de suas obras esbarravam em recepções fundadas numa
tensão entre condescendência e detração explicável a partir de determinadas
concepções sobre o papel social que as mulheres deveriam desempenhar», 318 isto é,
o de guardiãs do lar e da família, bem como o de reprodutoras.
Apesar de todas as barreiras que, à partida, se impunham à publicação de
textos de autoria feminina, poder-se-ia dizer, contudo, que as religiosas foram, nessa
esfera editorial, «de algum modo privilegiadas, por terem constituído as primeiras
ou, pelo menos, as mais vistosas eclosões do talento e da capacidade feminina para
a escrita».319 No entanto, o que muito provavelmente poderia explicar o facto de
suas produções literárias não terem sido objeto de uma reação negativa, tenha sido,
talvez, segundo Isabel Morujão, «pela dimensão menos terrena que lhes estava
reservada, sobretudo se fossem religiosas conceituadas pelas suas virtudes».320
Em Portugal, somente a partir do século XVII é que iremos vislumbrar «os
primeiros sinais de visibilidade do rosto feminino na escrita». 321 De facto, será
particularmente a partir desse período que alguns nomes de religiosas começam a
aparecer em obras publicadas pela imprensa portuguesa, principalmente em
preliminares laudatórios.322 A partir de então, regista-se uma certa abertura às
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produções poéticas das religiosas, que passaram progressivamente a publicar textos
de autoria própria, particularmente de temática religiosa.
É importante ressaltar que mesmo o reconhecimento público alcançado por
algumas dessas mulheres no âmbito da escrita não foi suficiente para deslocar a
imagem que há muito fora forjada pelo discurso patriarcal, pois, embora tenha sido
atribuído a algumas delas um certo protagonismo social e cultural, nos manuais de
cortesania do século XVI,323 tal facto não se traduziu numa mudança face ao seu
papel social de subalternidade e «alegada natureza marcada pelo defeito e pela
inferioridade».324 De facto, nos paratextos de algumas obras femininas dadas ao
prelo, ainda que se reconheçam os méritos de tais textos, a autoria era
frequentemente atribuída à responsabilidade divina, pois somente assim, por
inspiração de Deus, se poderia explicar o facto de uma mulher conseguir escrever.
A gradual valorização que, no século XVII, se foi concedendo às obras de
religiosas produzidas no espaço conventual articula-se com a função modeladora
de comportamentos e atitudes que essas obras assumiam dentro e fora do claustro,
função essa que, naturalmente, a Igreja e a sociedade da época viam com bons
olhos. O receio de que determinadas leituras (como a dos livros de cavalaria e de
amores profanos, por exemplo) produzissem efeitos danosos à moralidade de suas
leitoras motivou a demanda de obras condutoras à virtude e ao comportamento
moral. Nesse contexto, conforme refere Isabel Morujão, «a literatura conventual
feminina foi valorizada não por vir de mulheres, mas por resultar de emissores que
eram ‘esposas de Cristo’».325 Dotadas, assim, de uma certa credibilidade pelo
exemplo de vida que espelhavam, a sua escrita destinava-se «a prolongar um papel
de reformação cristã e a consolidar os modelos de comportamento difundidos pela
locais preliminares, as religiosas vão percebendo o acolhimento dos seus textos junto da sociedade
da altura, numa sintonia de cultura e de valores que determinará o ritmo crescente das suas
produções, bem como alguma da sua especificidade». Isabel Morujão refere, por exemplo, a
incursão de Soror Francisca da Coluna nos preliminares da obra de Francisco Lopes — Santo
António de Lisboa…, Lisboa, Pedro de Craesbeeck, 1618; e ainda as décimas de D. Serafina Guedes
nos preliminares de Canción Real al Atlíssimo Misterio de el Ave Maria, por el licenciado Juan
Baptista Garcia de Alexandre, Lisboa, por António Alvarez, 1635, em que se nota também a
participação de Soror Violante do Céu, com algumas liras, e de D. Vicência Baptista, com décimas.
323
Ver O Cortesão (1528) de Baltasar Castiglione, livro III, por exemplo.
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pauta da época, podendo nesse sentido ser encarada como eco ou caixa de
ressonância de outros discursos oficiais, como eram os sermões, as missões, as
confissões, etc.».326 Com efeito, os textos emanados da clausura feminina —
constituídos geralmente por orações, orientações para a vida das religiosas e poesias
de cunho devocional — tinham como objetivo predominante cumprir uma função
pedagógica de exemplaridade,327 visando, sobretudo, construir uma imagem
modelar que servisse de guia para a forma de vida espiritual que se deveria levar
nos conventos.
Tal como sucedia com outros géneros literários emanados da clausura
feminina, também a poesia épica em recinto monástico feminino, cujos exemplos
já tivemos ocasião de referir, se configura como uma forma de literatura igualmente
edificante e formadora, exercendo, desse modo, uma maneira de veicular conteúdos
moralizantes «pelo agenciamento de uma retórica adequada». 328 De facto, a epopeia
apresenta potencialidades expressivas que poderiam, em certa medida, facilitar a
assimilação de determinados conteúdos — ideológicos, morais e devocionais —
que a Igreja pretendia vincar e veicular. A métrica e o esquema rimático, por
exemplo, facilitavam a memorização da história narrada e, consequentemente, a
identificação das virtudes cristãs projetadas na figura do «herói» e que deveriam ser
integradas pelas religiosas. Também o registo de caráter mais afetivo que a escrita
das religiosa evidenciava reforçava a capacidade persuasiva desses textos que se
pretendiam modeladores. Nesse sentido, o épico em recinto monástico não deixa de
constituir um entre os variados géneros que «permitiram elaborar, articular, difundir
e, sobretudo, impregnar a sociedade e os sujeitos com os ditames da ortodoxia
contra-reformista, favorecendo assim a interiorização de certos modelos de
conduta, bem como, indirectamente, o desenvolvimento de formas impensadas de
obediência».329
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A emergência do género épico no âmbito da clausura feminina no século
XVII (que se inicia e atinge, simultaneamente, a sua expressão maior com Soror
Mesquita Pimentel) leva-nos a tentar entender as leituras que estiveram na base da
sua tessitura, uma vez que muitas de suas páginas revelam não só um
aproveitamento de conteúdos fixados em textos religiosos, mas também de matrizes
literárias pertencentes ao universo profano. Relativamente às obras de Soror
Pimentel, por exemplo, a riqueza intertextual que, muitas vezes, os seus textos
parecem revelar aponta para uma variedade de matrizes profanas, cujo acesso
dificilmente poderia ocorrido na clausura. A ausência de fontes que permitam
corroborar com mais acuidade essa afirmação leva-nos a crer que Mesquita
Pimentel (tal como muitas outras religiosas escritoras) adquirira muitos dos seus
conhecimentos antes de professar. De facto, Isabel Morujão ressalta que as leituras
feitas pelas religiosas antes de ingressarem no convento330 passaram,
«necessariamente, por obras de caráter profano (sobretudo pelos livros de cavalaria,
mas também pela poesia de palácio) de que guardavam de memória», 331 o que
ajuda, desse modo, a explicar as textualidades e as intertextualidades que se
descortinam nessa literatura.
Ela [a produtividade de memória] permitirá entender as raízes
extra-conventuais de toda esta literatura, que, mesmo após a
quebra dos laços com o mundo, perduravam nas religiosas mais
eruditas, que tinham assistido muitas vezes, ainda em casa dos
pais, às lições dadas aos seus irmãos, de que aproveitaram imenso
só de as ouvirem, ainda que não lhes fossem dirigidas, por não
serem então tidas por adequadas à sensibilidade feminina.332

Somente assim se justificará, por exemplo, a competência de Soror
Mesquita Pimentel para a escrita de um género tão codificado e exigente, tal como

330

Em alguns casos excecionais, a algumas delas, cuja origem social era a alta aristocracia, foi
concedido o privilégio de usufruir de uma educação letrada antes de tornarem-se religiosas, como é
o caso, por exemplo, de D. Margarida de S. Paulo, cujos pais lhe deram mestres para o ensino das
«letras, línguas e artes liberais»; da Soror Auta da Madre de Deus, que cursou teologia; da Madre
Maria da Circuncisão, que aprendeu latim junto com os irmãos, e de Antónia da Trindade, que
estudou Teologia na Universidade de Coimbra vestida de trajes de homem. Cf. MORUJÃO, 2013:
72.
331
MORUJÃO, 2013: 75-76.
332
MORUJÃO, 2013: 82.

122

os múltiplos conhecimentos que por ela foram demonstrados na composição de suas
epopeias, podendo-se conjeturar que foram adquiridos antes de professar no
mosteiro de S. Bento de Cástris. O facto desta monja ter pertencido a uma família
abastada pode ter favorecido, muito evidentemente, o seu acesso à cultura letrada e
às obras profanas conhecidas na altura. Não se sabe exatamente em que
circunstâncias terá ocorrido a sua formação e se terá havido algum mestre em casa
de seus pais. Em todo o caso, não esqueçamos que, ainda que naquela altura as
mulheres não frequentassem escolas, elas foram particularmente permeáveis ao
ambiente cultural que as cercava, «captando os ensinamentos que eram ministrados
aos irmãos pelos preceptores, absorvendo o clima literário da vida de corte,
assistindo a certames, etc.» 333
Embora seja difícil atestar com rigor quais os livros que faziam parte do
repertório de leituras das religiosas no âmbito dos mosteiros, para além, é claro,
daqueles de caráter espiritual, 334 não podemos de todo ignorar a possibilidade de
que alguns textos poéticos possam ter sido lidos na clausura. Em relação a Mesquita
Pimentel, mesmo que muitos dos autores que, eventualmente, lhe possam ter
servido de inspiração não apareçam explicitados no catálogo da livraria de S. Bento
de Cástris,335 não é possível negar perentoriamente que estes lhe tenham chegado
às mãos no interior dos próprios conventos, uma vez que a imagem de biblioteca
construída pelos catálogos hoje disponíveis pode não corresponder, efetivamente, a
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realidade do manancial de livros que neles existiram.336 Podemos citar, a título de
exemplo, a livraria do Mosteiro da Madre de Deus de Xabregas,337 em cujo
catálogo, elaborado em resposta ao edital régio de 1769, é possível identificar obras
de Quevedo, Rodrigues Lobo e Lope de Vega, ainda que figurem apenas pelos
textos devotos que produziram. Refira-se também que, no catálogo de Marvila, se
encontra uma referência à obra Corte na Aldeia e Noites de Inverno (1630), de
Francisco Roiz Lobo, «cujo conteúdo parece desajustado à vida conventual». 338
Outras obras poderão ter sido silenciadas nesses catálogos por não se enquadrarem
numa tipologia estritamente religiosa. Entretanto, essas referências servem como
um indicativo de que, embora as leituras nos conventos tenham sido, naturalmente,
de natureza espiritual, não era impossível que as obras de autores considerados
profanos adentrassem os muros dos conventos, ainda que «pudessem não ter um
lugar legitimado».339
Esta possibilidade pode ser ainda mais viável se se considerar o facto de
que, em Portugal, parece «não haver documentação relativa a eventuais
determinações quanto ao que deveria ser a especificidade de uma biblioteca
conventual»,340 de modo que, salvo algumas exceções, «pouco nos é dado a
conhecer sobre as exigências e as especificidades das leituras no interior da clausura
feminina».341 Mesmo as determinações do Concílio de Trento, em que se reforça o
rigor da disciplina claustral, não parecem ter implicado em Portugal um
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estreitamento ou limitações de leitura e de escrita para as religiosas, tal como
sucedeu em Itália, por exemplo. Isabel Morujão ressalta que, de facto, «um aspeto
curioso a assinalar é que, em Portugal, — tanto quanto conhecemos —, não
subsistem testemunhos de decretos resultantes de visitas aos conventos por bispos
e prelados, que refiram concretamente indicações e prescrições de leitura para as
religiosas». As indicações e prescrições nesse sentido, bem como relativamente à
escrita e posse de livros, são, segundo a autora, quase omissas.342
Em Livros e Leituras na Clausura Feminina, Isabel Morujão oferece-nos
uma visão do universo espelhado nos catálogos das livrarias monásticas femininas.
Diante de um corpus tão heterogéneo, figuram como tipologias literárias
dominantes «as vidas de santos, as crónicas, os hagiológios, as vidas da Virgem, os
memoriais da vida de Cristo, as biografias devotas e alguns livros de caráter místico
bastante recorrentes, a par de livros de Exercícios Espirituais».343 A recorrência
dessas tipologias nos mosteiros femininos reflete, desse modo, o sentido para o qual
estavam vocacionadas as bibliotecas monásticas e, consequentemente, a prática de
leitura nesses espaços, que valorizava obviamente as obras direcionadas à formação
das religiosas. Nesse sentido, o critério de escolha das obras que integravam essas
bibliotecas baseava-se, naturalmente, na sua capacidade «de moldar internamente
o comportamento das religiosas, tornando-as cada vez mais conformes não só com
o paradigma de perfeita religiosa, como com aquele a quem servem: Cristo». 344
Para uma melhor compreensão de toda a literatura escrita por mão feminina
no interior dos conventos (incluindo nela as raras — mas significativas —
ocorrências do género épico), é preciso considerar, sobretudo, quem eram os seus
destinatários, uma vez que o discurso literário também é moldado em função do
recetor da mensagem que se pretende veicular. A este propósito, Isabel Morujão
escreve que, atendendo a que essa modalidade de escrita apresentava uma grande
potencialidade emotiva, o seu destinatário era muito o interior de cada uma, em que
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Deus, os santos, Nossa Senhora, a alma, etc., se tornavam os interlocutores das
religiosas, «em momentos discursivos de privilegiada intimidade». 345 Alguns textos
configuram-se, desse modo, quase como um repositório onde as religiosas podiam
«dar voz eficaz ao sentimento» e estabelecer um diálogo com Deus ou com os
santos, bem como exteriorizar sentimentos de culpa e arrependimento ou os seus
anseios de um encontro mais próximo com Deus, «ainda que não se possa falar,
para o contexto português, de uma poesia verdadeiramente mística». 346
Mas para além desta natureza intimista e interiorizante da escrita feminina,
há que considerar também os destinatários externos, que eram, numa primeira
etapa, as religiosas pertencentes à mesma comunidade da escritora e sobre as quais
se pretendia atuar. Da poesia que brota da vitalidade que animava o interior dos
conventos deparamo-nos com várias modalidades discursivas, já estudadas por
Isabel Morujão e de cuja totalidade não pretendemos dar conta neste trabalho.
Assim, para além da já referida produção literária mais intimista (em prosa ou em
verso), que se estruturava por um diálogo da religiosa com Deus, registam-se uma
multiplicidade de formas poéticas que assumiam uma dimensão comunitária e
festiva347, como sortes, avisos, normas de conduta, enigmas, sonetos, vilancicos,
romances, etc., de que são exemplos as poesias de Soror María de S. José Salazar,
fundadora da primeira casa carmelita portuguesa, de Soror Mariana Josefa Joaquina
de Jesus (ambas carmelitas) e também de Soror Violante do Céu, Soror Maria do
Céu, entre outras.348
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Mas a rede de destinatários dessa literatura também chegou a alcançar o
exterior dos conventos, alcançando inclusive grande êxito «quer pelos assuntos que
tematiza[va], quer pela intensidade da emoção religiosa, quer ainda pelo papel que
desempenhará como consolidadora e modeladora de formas de espiritualidade». 349
Enquanto que as obras manuscritas circulavam, em princípio, no interior das casas
monásticas em que tiveram origem e estavam direcionadas às religiosas que ali
viviam, ao serem editadas e impressas elas alcançavam uma paisagem de recetores
mais alargada, não exclusivamente religiosos e também masculinos. 350 De facto,
quando uma obra passava do suporte manuscrito ao impresso, ela submetia-se a
uma receção indiscriminada, deixando de ser apenas direcionada a um leitor interno
— neste caso, as senhoras religiosas — e passavam a abranger um público mais
amplo e extramuros, inclusive o público masculino. Sobre esse aspeto, Nieves
Baranda observa que o desejo de se imprimir uma obra revela, por si só, que se tem
em vista um leitor mais amplo, pois, para fins didáticos e de proveito das religiosas,
poderiam permanecer manuscritas.351
Isabel Morujão regista ainda que a estreita relação entre o convento e a corte
suscitou a produção de alguns espécimes literários, como poemas de encomenda e
de oferta, poemas de louvores ou de lamento e outros, muitas vezes
circunstanciais.352 O facto de muitos conventos estarem normalmente vinculados à
corte e ao patrocínio das fundações régias 353 acaba por determinar uma ampla
interação entre o mundo exterior e o claustro, dando origem a uma rede de
negociações e intercâmbios que, embora fossem geralmente proibidos, nunca foram
suficientemente impedidos.354 A rede de contatos e sociabilidades que cada senhora
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detinha, mantinha-se mesmo depois da sua profissão, explicando-se, desse modo,
«a maior profusão de obras impressas da autoria de religiosas de elevado estatuto
social ou de companheiras de convento de religiosas socialmente influentes». 355
Não surpreende, portanto, que «quase todas as religiosas editadas professaram em
conventos de Lisboa e arredores, ou então em cidades com tradição de estadia da
corte régia»,356 como Évora, por exemplo, cidade a que pertencia o mosteiro onde
Soror Mesquita Pimentel professou. 357
Esta interação entre o convento e o exterior permite-nos compreender
grande parte dessa literatura, originada muitas vezes desse intercâmbio produtivo e
das relações culturais que os ligavam. O que ocasionou esse fascínio pelos
conventos foi a «progressiva consciência, por parte da aristocracia das cidades, do
papel da religiosa como intermediária na comunicação com o divino». 358 Com
efeito, os méritos de santidade (e também os méritos literários) de que gozavam
algumas religiosas influenciavam, muitas vezes, as requisições que a sociedade e a
corte faziam da produção de determinadas monjas, estabelecendo, desse modo, uma
rede de relações que pode ser confirmada pelas variadas biografias devotas que se
escreveram sobre elas, pelos prólogos ao leitor, pelos títulos de algumas
composições, pelas crónicas monásticas e pela correspondência,359 documentos que
comprovam «o interesse, as expectativas e a confiança que a corte e as instâncias
clericais depositavam nas religiosas de seus mosteiros mais afamados». 360 Vê-se,
portanto, que não houve um rompimento rigoroso, como era de se supor, entre os
conventos e o mundo exterior, pelo menos nos locais mais próximos da corte.
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Assim compreende-se, por exemplo, o facto de religiosas como Soror
Violante do Céu terem escrito poemas profanos que chegaram a circular
manuscritos para além dos muros dos conventos. Essa circunstância pode explicar
o facto de Soror Mesquita Pimentel ter visto editado, em 1639, um de seus três
poemas épicos, ou de seu Memorial da Paixão ter chegado, inclusive, a conhecer
uma ampla circulação manuscrita fora da clausura. 361
É por esses e outros fatores que os géneros literários praticados na clausura,
embora caracterizados por uma dimensão edificante, não podem ser compreendidos
sem se ter em consideração o contexto social dos quais derivam, uma vez que tais
textos comunicam com a sociedade em que surgem e com ela estabelecem um
diálogo. Logo, não se pode ignorar que a prática e circulação de certos textos
conventuais femininos são «elementos centrais de uma relação, de um diálogo entre
o sujeito poético e ele próprio, Deus, os santos, o confessor, a comunidade religiosa,
a comunidade social e de corte, etc.» 362 Compreende-se, desse modo, que, no
âmbito de um quadro tão interativo, a literatura produzida pelas religiosas na
clausura assuma múltiplas especificidades em função dessa variedade de recetores.
Nesse sentido, a estrutura discursiva adotada pelas religiosas varia de acordo com
o público a que os seus textos se dirigiam, apresentando, desse modo, uma intenção
«que normalmente se situa na pretensão de suscitar alterações no domínio do
normativo, do cognitivo, do emocional». 363
Essa pragmática tão especial que envolve a comunicação literária
das religiosas condiciona estruturalmente os próprios textos,
inscrevendo neles variadas escalas de expressão, tradutoras de
uma afectividade particularíssima, matizada ora de expectativas
ora de insatisfações. Falando em seu próprio nome ou sendo
361
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mediadoras da voz de santos, ascetas, profetas e pecadores, as
religiosas dão corpo a uma poesia marcada pela exclamação, pela
obsessiva reiteração de vocativos, imperativos exortativos,
diminutivos, adjectivos ternários e quaternários e por
variadíssimos recursos que incutem no discurso a sua marca
performativa, numa tentativa de conseguir «hablar con Dios
como de casa», parafraseando um verso de Soror Violante do
Céu.364

Isso não quer dizer, contudo, que estes textos de produção feminina
conventual configurassem apenas um instrumento operativo forjado pelo contexto
pós-tridentino e que, por conseguinte, estivessem destituídos de dimensão literária.
Mesmo que inscritos numa pretensão modalizadora de comportamentos, os códigos
poéticos que algumas dessas obras atualizam, bem como as várias referências
textuais que convocam, apontam para uma construção mediada frequentemente por
outros autores e textos, isto é, por quadros de referências diversos, como
hagiográficos, espirituais, teológicos, artísticos, bíblicos, etc. É assim que, de modo
mais ou menos consciente, projetam em seus textos uma amálgama de
referências365 que estabelecem uma certa linha de continuidade com a tradição
literária extramuros que o tempo valorizou, de que são exemplos as epopeias de
Soror Maria de Mesquita Pimentel, que constituem o objeto de estudo desta
dissertação.
É nessa perspetiva que se procurará compreender o género épico em recinto
monástico. Embora não tenhamos um número significativo de ocorrências dessa
modalidade — para além dos poucos que referimos no início deste capítulo — que
nos permita estabelecer um consistente quadro de referência e de reflexão para este
estudo, procurar-se-á demonstrar como essas epopeias, mais concretamente os
Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, estão inseridas dentro de um contexto mais
amplo do que aquele em que foi produzido, não deixando de dialogar com os
princípios estético-literários da sua época. Apesar de toda a dívida evidenciada para
com os códigos poéticos próprios deste género literário, interessa sobretudo
perscrutar o modo como esses códigos são objeto de algum redireccionamento ao
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serem transportados para o contexto monástico feminino onde assumem uma
pragmática e dinâmica próprias.

1.2. Temas, fontes e formas da épica conventual feminina: ensaio de uma
tipologia
Os poemas que constituem o corpus da épica conventual feminina
apresentam entre si algumas diferenças fundamentais entre eles. A primeira
distinção evidencia-se desde logo na forma que apresentam. Com efeito, embora os
já mencionados textos de Soror Maria do Céu, Soror Madalena da Glória, Helena
da Silva,366 Soror Mesquita Pimentel e Quitéria Rosa possam ser agrupados no
âmbito da épica religiosa, podemos diferenciá-los, entretanto, pela extensão e
estrutura que apresentam. Enquanto que alguns deles apresentam uma extensão
formal semelhante aos modelos canónicos, outros diferem por apresentarem uma
menor extensão. Dos exemplos acima referidos, os mais longos são os poemas de
Mesquita Pimentel (o Memorial da Infância, com dez cantos; o Memorial dos
Milagres, com treze cantos; e o Memorial da Paixão, com onze cantos) e também
o poema de Quitéria Rosa, Laureolas Cristalinas, com dez cantos. De menor
extensão, apresentando cinco e sete cantos, respetivamente, são os poemas de Soror
Maria do Céu, Ave Peregrina e Primaz do Ermo, enquanto os demais apresentam
uma extensão menor, reduzindo-se a apenas um canto.
Estes últimos poemas mais breves, geralmente constituídos de algumas
oitavas, podem ser definidos, de acordo com a designação de Frank Pierce, como
«canto épico». Nas palavras desse autor, «the canto épico, however, as it name
366
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declares, is a single canto complete in itself, which develops, in anything from fifty
to one hundred octavas, an episode or short tale of heroic substance, the formalistic
merit of which is its condensation and compactness».367 Pierce observa que a
origem deste tipo de composição épica está na literatura latina de finais do século
XV e inícios do século XVI.368 Segundo F. Pierce, ao lado de poemas virgilianos
mais longos, havia vários «one-canto poemetti of epic form, descriptive, martial and
eulogistic, and counted among the cultivators of these short poems such illustrious
names as Bembo and Sannazaro, whose Latin verse is held to be model of
humanistic literary achievements». 369 Devido às explosões líricas que estes poemas
de caráter híbrido apresentam, muitos «hardly deserve the strict title of epic», sendo
pois «traditionally been inserted in lyrical collections»370. Tal facto pode ser
justificado justamente pela falta de forma e passagens líricas recorrentes. No
entanto, segundo Pierce, «the fact remains that true canto epico is far more narrative
than lyrical».371
Sobre esse aspeto, observar-se-á, de facto, que em alguns dos poemas em
causa predomina mais um registo lírico do que elevado. A propósito do poema
Jacob e Raquel, por exemplo, Isabel Morujão refere que a «excessiva valorização
dos contornos líricos da narrativa bíblica de alguma forma colide com o desejado
equilíbrio lírico-narrativo destes poemas em verso heroico». 372 No entanto, ainda
que não se trate de uma caraterística própria da poesia produzida por aquelas
religiosas no interior dos conventos, mas de um traço estilístico que se foi fixando
nessa poesia de pulsar emotivamente devoto (de origem monástica ou não), esse
lirismo assume, de certa forma, um papel determinante na epopeia religiosa, 373 uma
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vez que as intervenções subjetivas do narrador — sobretudo nas passagens mais
meditativo-contemplativas — contribuem para suscitar sentimentos (ternura,
compaixão, amor, admiração, contrição...) que visam aproximar o leitor da matéria
narrada, levando-o a que medite, interiorize e tome essa matéria épica como sua.
Também o assunto permite estabelecer algumas distinções entre os vários
textos de recorte épico oriundos da clausura feminina. Enquanto Soror Maria do
Céu, Soror Madalena da Glória e Quitéria Rosa optam por tomar como matéria de
seus cantos épicos temas extraídos da tradição hagiográfica, como a vida de santos
e beatas, Soror Mesquita Pimentel e Helena da Silva optaram por extrair as suas
narrativas dos textos bíblicos, particularmente dos Evangelho canónicos e dos
apócrifos.
No âmbito geral da poesia religiosa produzida entre os séculos XVII e XVIII
em Portugal, não são muito comuns os textos poéticos que se acolham sob o molde
da oitava real, embora a tónica cristocêntrica e hagiográfica unifique toda essa
produção de temática devocional. De facto, os textos poéticos desta época gravitam
geralmente em torno do diapasão da vida de Cristo, da Virgem, dos santos e dos
eremitas. 374 Com efeito, não raro iremos encontrar poemas que recriam episódios
bíblicos, bem como poemas dedicados às lágrimas de S. Pedro e Maria Madalena,
às dores da Virgem, à paixão, morte e ressurreição de Cristo, entre outros temas
que refletem a atmosfera religiosa daquele período.
A escolha de tais temas encontra-se, como já se viu, em sintonia com o
contexto religioso e devocional da altura. Recorde-se que, durante a Idade Moderna,
se assistiu a uma proliferação de obras vocacionadas para a divulgação e afirmação
da doutrina católica, justificada pela necessidade de renovação religiosa saída do
Concílio de Trento, que, preocupado com a utilidade pedagógica da arte,
incentivava uma produção literária direcionada para a edificação e regulamentação
do comportamento dos fiéis. Assim, paralelamente a todo um manancial de obras
teológicas, hagiográficas, formativas de clérigos e de cristãos em geral, surgem
incontáveis textos poéticos em múltiplos géneros e subgéneros, que iam das
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redondilhas, composições de mote e glosas, vilancicos, etc. até aos sonetos e aos
longos poemas em oitava real. Todos eles foram concebidos, igualmente, como
instrumentos ao serviço da Igreja, favorecendo a interiorização de certos modelos
de conduta, através de recursos persuasivos, que moviam simultaneamente o
intelecto e a emoção.
A pluralidade dessa produção poética deve ser, portanto, perspetivada no
âmbito de toda uma literatura didática e formativa voltada à edificação dos crentes.
A fixação de determinados modelos de santidade, nesses textos, desempenharia um
papel primordial na concretização de tais objetivos. Nesse contexto, alguns textos
em oitava real convocam a figura do santo ou de varões e mulheres «ilustres em
virtude», cujas vidas exemplares se deveriam impor como modelos de
comportamento aos fiéis. É o caso, por exemplo do poema Laureolas cristalinas,
de Quitéria Rosa; dos poemas Vida de Santa Doroteia e Metáfora da Vida de Santa
Petronilha, de Soror Maria do Céu; e ainda de Ave Peregrina e Primaz do Ermo, de
Soror Madalena da Glória,
No seu poema, Quitéria Rosa canta as vidas prodigiosas da Rainha Teresa e
de sua irmã, D. Sancha Sanches. Soror Maria do Céu, por sua vez, pretendeu cantar
a vida das virgens mártires Santa Petronilha e Santa Doroteia. Em Ave Peregrina,
Soror Madalena da Glória evoca a figura do apóstolo Pedro, enquanto que noutro
poema de sua autoria, Primaz do Ermo, toma como tema fundamental o eremitismo,
evocando a figura de S. Paulo Eremita, personagem cuja vida «lendária» foi
abordada pela tradição hagiográfica desde o ano de 374, com a Vita Pauli Eremitae,
redigida por S. Jerónimo, texto a partir do qual se forjou todo um longo filão
hagiográfico. Quanto aos três poemas de Soror Mesquita Pimentel, embora não
tratem propriamente as vida de santos, santas ou beatas, não deixam de colher,
entretanto, alguns elementos da tradição hagiográfica no tratamento minucioso
conferido a algumas figuras incontornáveis na vida de Cristo e da Igreja (como é,
por exemplo, o caso de Maria Madalena), que preenche imaginativamente a vida de
algumas delas.
Para além da figura do santo, surgem também como personagens modelares
nesses textos de recorte heroico as figuras da Virgem e de Cristo, que, no período
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pós-tridentino, «adquiriram uma relevância significativa nas iniciativas devocionais
da Igreja católica». 375 De facto, conforme refere Federico Palomo, «foram as
temáticas relacionadas com a vida de Jesus, em particular com os episódios da sua
infância e da sua Paixão, que haveriam de conhecer uma mais larga difusão ao longo
de todo o período moderno»376. Sobre este assunto, Michel Darbord refere que, se
não se pode considerar que houve mudanças significativas na poesia religiosa
tradicional, a época dos Reis Católicos trouxe, no entanto, uma impressionante
inovação. Nas palavras do autor, «la vielle hagiographie est définitivement
éliminée. On continue d’inspirer des hymnes et des prières, mais tout est centré
désormais sur le text évangélique», sobretudo no Evangelho da Infância e no da
Paixão. Darbord explica que tal efervescência temática se deve a uma preocupação
de «mettre au premier plan, avant tout, l’économie du salut et de provoquer la
conversion du pécheur par la contemplation de la sainte Agonie et des mystères de
la Rédemption».377
Com efeito, a multiplicação de textos centrados nos episódios do sacrifício
redentor de Cristo espelha a intensidade que a devoção cristológica conheceu na
Península Ibérica a partir de Quinhentos. A evocação do Cristo sofrente tornava-se,
nas palavras de F. Palomo, «um instrumento por meio do qual se pretendia apelar
de forma eficaz aos sentidos dos públicos – leitores, ouvintes ou espectadores – e
tocar os seus afectos, instando-os assim ao arrependimento pelos pecados
cometidos».378
A produção épica conventual feminina desse mesmo período, e mais
concretamente o Memorial da Paixão de Soror Mesquita Pimentel, não poderia
deixar de espelhar esse contexto. De facto, esta obra espelha a orientação do
dramatismo — patenteada na plasticidade descritiva das cenas do sofrimento de
Cristo — que marcou a generalidade da literatura desse período. Tais tendências
expressam não apenas «as funções emotivas perseguidas através das práticas
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devocionais em torno desta matéria» 379, mas ainda o lugar central que Cristo ocupa
na espiritualidade desta autora. A sua devoção à humanidade de Cristo fá-la
acentuar também a figura da Virgem Maria, que é por ela perspetivada na sua
missão corredentora no projeto salvífico pela partilha das dores do seu filho. A
íntima ligação entre Cristo e a Virgem é também evidenciada no Memorial da
Infância na medida em que focaliza os episódios da Incarnação, da Natividade e
dos primeiros anos da vida de Jesus.
Ainda no âmbito da poesia de oitava real, refiram-se alguns poemas
inspirados em outros episódios bíblicos, como é o caso, por exemplo, do poema de
Soror Madalena da Glória A Cristo baixando o limbo, que retoma a temática da
descida de Cristo ao inferno, 380 topos bastante explorado pelos poetas humanistas,
nomeadamente Sannazaro no De Partu Virginis (1526) e retomado por Mesquita
Pimentel, no Memorial da Paixão. Inspirado num outro episódio bíblico é o poema
Jacob e Raquel, também de Madalena da Glória. Estruturado em cento e cinquenta
e nove oitavas, este poema faz lembrar outros dois poemas heroicos de temática
idêntica, como o Canto dos Amores de Jacob e Raquel (cem oitavas), de Manuel
Nogueira de Sousa, e o poema Jacob y Rachel (cento e onze oitavas), do espanhol
Francisco de Borja.381 A tematização desta narrativa bíblica, inspirada no capítulo
29 do livro de Génesis, pode ser identificada, desde muito cedo, em tratados
espirituais e obras de devoção, textos líricos e profanos, sermões e poemas
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heroicos.382 Na Península Ibérica, será Camões — com o famoso soneto «Sete anos
de pastor Jacob servia», publicado em 1595 na 1.ª edição de suas Rimas — um dos
primeiros a expressar esse tema na literatura portuguesa. Na senda deste, outros
poetas fizeram glosas, traduções e versos a este tema, conforme demonstra Carolina
Michaëlis.383
As fontes das oitavas heroicas de autoria feminina acima citadas são,
também elas, diversas, ecoando ressonâncias de proveniências várias. Enquanto que
algumas dessas tomam como fontes as vidas de santos e/ou as vidas devotas
(géneros que conheceram um aumento significativo a partir de finais do século
XVI), particularmente divulgadas na cronística conventual e nos hagiológios,
sobretudo na esteira da Legenda Aurea, outros recorrem aos textos bíblicos, à poesia
lírica, aos evangelhos apócrifos, manuais de espiritualidade, etc. Às vezes, alguns
textos refletem todas essas matrizes conjuntamente. Os três Memoriais de Soror
Mesquita Pimentel, por exemplo, demonstram de forma muito evidente esse
entrecruzamento, sendo possível identificar, em cada um dos seus poemas,
referências claras à tradição hagiográfica, a textos do Antigo Testamento e ainda
aos Evangelhos, quer os canónicos quer os apócrifos.
Esta produção de inscrição épica não pode, naturalmente, ser lidas apenas
na sua relação com as fontes da literatura cristã, pois há que levar em conta a
herança deixada pelos grandes modelos épicos, desde os mais remotos, como
Virgílio, aos mais contemporâneos, como Ariosto, Tasso e Camões. Herdeira dessa
antiga tradição literária, a dívida que a poesia épica conventual feminina contrai em
relação a todo esse legado ocorre não pela via temática, ma a nível das formas,
processos, vocábulos, etc., como se verá, particularmente nas três epopeias aqui em
apreço.
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1.2.1. Epopeia hagiográfica e epopeia bíblica

Um dos aspetos a ter em conta nestes poemas narrativos femininos que
temos vindo a referir são as distintas tradições discursivas que os conformam: a
épica, a bíblica e a hagiográfica. Conforme já referi na primeira parte deste trabalho,
o cruzamento desses vários géneros dá origem a uma subespécie de poema narrativo
— a epopeia hagiográfica e bíblica — que, inserida na chamada épica religiosa ou
sacra, reflete algumas dessas funções discursivas.
Em vários de seus estudos sobre a épica hagiográfica novilatina, Carlota
Miranda Urbano salienta a estreita aliança entre a epopeia e a hagiografia. Segundo
esta autora, o cruzamento entre esses dois géneros discursivos deve-se ao facto da
formulação épica da narrativa ser «peculiarmente adequada à celebração do
paradigma heroico cristão que, embora se identifique por uma inquestionável rutura
com o paradigma clássico pagão, mantém em si mesmo traços de continuidade com
este paradigma».384 Carlota Urbano explica que, durante os séculos XVI e XVII,
«deparamo-nos com uma concepção de heroísmo indelevelmente marcado por uma
dimensão ética de matriz cristã (...). Por esse motivo, a figura do herói coincide
muitas vezes com o ‘herói cristão’, e algumas vezes com o ‘herói santo’». Conforme
ressalta a autora, é sobretudo no século XVII, período marcado por uma obsessão
do heroísmo, que o cruzamento estre os conceitos de heroísmo e santidade surge
como mais evidente, de modo que «heroísmo significará muitas vezes santidade e
santidade significará sempre heroísmo».385
Com efeito, conforme refere Federico Palomo, «o elemento comum na
caracterização da santidade pós-tridentina foi a heroicidade dos seus protagonistas
na prática das virtudes cristãs». 386 De facto, um dos modelos de santidade heroica
que a hagiografia consagrou foi a figura do mártir, que assumiu «uma função
verdadeiramente paradigmática como referência para outros modelos de
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santidade»,387 uma vez que o martírio continuava a «exercer uma enorme sedução
sobre muitos cristãos, conservando-se, deste modo, como modelo a imitar, não só
no espaço católico, como também no das outras confissões cristãs, ao longo da
Idade Moderna».388
A recuperação do modelo martirial, durante esse período, pode ser ilustrada
por um razoável corpus constituído por «Vidas» de mártires. Paula Mendes regista
que, entre os séculos XVI e XVIII, vários autores redigiram e fizeram imprimir os
seus textos sobre figuras antigas, medievais e modernas, todas elas mortas
cruelmente, professando a fé Católica e irmanando-se ao martírio de Cristo. 389
Menos numeroso é o conjunto de «vidas» femininas e de mártires editados nesse
mesmo período. A maioria destas vidas é constituída por relatos hagiográficos em
torno de virgens que se entregaram ao martírio por não quererem abrir mão da
castidade que professavam. 390 Tomando de empréstimo os elementos compositivos
daquele que foi considerado o género magnum da literatura clássica e renascentista
— a epopeia — em seus poemas Vida de Santa Doroteia e Metáfora da vida de
Santa Petronilha, Soror Maria do Céu encontra nessa forma poética a maneira mais
digna e elevada de cantar a vida dessas heroínas, ilustrando o fascínio que a figura
da virgem mártir exercia na clausura feminina.
Ao demonstrar de que forma o género épico e o género hagiográfico se
cruzam, Carlota Urbano chama a atenção, particularmente, para a caracterização da
figura do santo, que apresenta muitos paralelos com a figura do herói pagão. 391 A
autora refere, por exemplo, a semelhança de atitude entre os mártires e alguns heróis
do mundo pagão face ao sofrimento e à morte, encarada ora com indiferença, ora
387
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com desprezo. Esta reação do mártir perante o sofrimento físico deve-se, segundo
C. M. Urbano, ora à inspiração divina e à especial comunicação do mártir com
Cristo, ora às suas virtudes morais, onde se destacam a fortaleza e o autodomínio
«que permitem a vitória do espírito sobre a carne». 392 Acrescente-se também que,
nas hagiografias, o mártir enfrenta situações em que é confrontado com a crueldade
e a perversidade dos seus perseguidores. Deste modo, o relato do martírio, assim
como a ação épica, é fundado num conflito, numa ação violenta que poderia ser
vista como semelhante aos obstáculos que integram a trajetória do herói clássico.
Nesse sentido, é possível estabelecermos vários paralelismos entre a figura
do herói pagão e a figura do santo. Tendo em conta que o protagonista das
hagiografias carrega em si marcas de santidade, esse tipo de narrativa, para além da
sua natureza histórica, tem também uma inscrição no plano maravilhoso, pois o seu
protagonista santo «é alguém que participa da ordem do 'sobrenatural'», e as ações
(milagres, por exemplo) «não obedecem à logica do mundo natural e concreto,
datado e verificável». 393 Essa dualidade de planos permite fazer uma aproximação
entre os protagonistas desses dois géneros discursivos, o épico e o hagiográfico. A
dupla natureza do santo confere-lhe a transcendência necessária para o converter
num herói, visto que uma das condições que preside à constituição da matéria épica
é a de que o herói precisa ser agenciador das dimensões mítica e real, atuando quer
no plano histórico, quer no plano maravilhoso. Este aspeto em particular permite,
portanto, caracterizar esse sujeito sacro como o herói por excelência da épica
hagiográfica, subgénero bastante praticado durante o século XVII.
Estruturada com base nestes dois modelos discursivos, a épica hagiográfica
assimila, por um lado, as particularidades formais, linguísticas e estilísticas da
epopeia e, por outro, muitas das funções discursivas da hagiografia cristã, esse
hipotexto que «pressupõe sempre uma determinada orientação doutrinal e uma
metodologia pedagógica (ou edificante) e apologética». 394 Da mesma maneira, a
síntese do relato hagiográfico em metro de epopeia assume os mesmos contornos
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pragmáticos que subjazem à formulação do género épico, uma vez que a epopeia
constitui também um género que permite a prática do louvor e do vitupério. A épica
hagiográfica configura uma maneira bastante singular de «proposer des exemples à
imiter s’ils sont bons, à éviter s’ils sont mauvais»,395 impondo-se pela vertente
estética que, associada à mensagem, a tornava mais eficaz e impressiva. Nesse
sentido, se as narrativas épicas de caráter profano se dirigiam a príncipes e
governantes, a prática do género épico em recinto monástico teve como destinatário
principal a comunidade religiosa em que se originava, bem como a do seu entorno.
Teresa Candolo assinala que os textos hagiográficos produzidos por monges
na Idade Média não possuíam como prioridade uma função estética, tendo como
objetivo primordial a edificação dos fiéis. 396 A sua preocupação era, portanto, a
instrução para a vida cristã, apresentando, para este efeito, modelos de santidade a
serem imitados. Poder-se-á então dizer, que a aplicação em recinto monástico
feminino dos códigos da poesia épica às personagens hagiográficas cumpria
igualmente os mesmos propósitos dos modelos hagiográficos precedentes, uma vez
que a imitação dos exempla e da vita da personagem heroicizante por parte do leitor
continuava a ser um dos objetivos em que assenta esta prática discursiva.
O que irá distinguir a épica hagiográfica das outras narrativas religiosas
produzidas em torno da vida de santos e de Cristo será, justamente, o tratamento
dado a este tema quando conformado na matriz do épico. Como refere Federico
Palomo, «o recurso a um registo ou a outro (ou a vários deles ao mesmo tempo) não
era determinado tanto pelo que se pretendia transmitir», mas «pela eficácia
comunicativa que, em função das circunstâncias, poderia resultar dessa escolha».397
Nesse sentido, o trabalho de poetização em registo heroico na clausura feminina
seria uma forma de reforçar e intensificar a assimilação dos conteúdos.
As epopeias bíblicas distinguem-se fundamentalmente das hagiográficas
pela natureza das suas fontes (os textos do Antigo e do Novo Testamento), embora
partilhem com as epopeias hagiográficas o seu escopo pedagógico. Nesta tipologia
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bíblica se inserem os três poemas de Soror Mesquita Pimentel. Diferentemente dos
demais poemas acima referidos, a trilogia épica desta religiosa não se configura
como poemas épicos hagiográficos, mas, sim, como epopeias bíblicas, muito
embora não deixe de trazer à colação aspetos textuais e personagens consagrados
pela tradição hagiográfica.
Comparados com os poemas de Madalena da Glória, Maria do Céu e
Quitéria Rosa, que tratam, na sua maioria, a vida de santos, os Memoriais de
Mesquita Pimentel centram-se, especificamente, na vida de Cristo, podendo ser,
desse modo, caracterizados como uma «paráfrase poética» dos Evangelhos, pois a
narradora segue de muito perto a sequência narrativa da vida de Cristo conforme
apresentada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, muito
embora tome como fonte textual a narrativa dos evangelhos, Soror Mesquita
Pimentel evidencia uma considerável liberdade criativa, na forma como recria os
episódios bíblicos. A autora não acrescenta fatos que estejam completamente
alheios às narrativas dos textos sagrados, mas o enriquecimento expressivo, a
construção das imagens e as excursões meditativas que insere nos episódios que
narra da vida de Cristo conferem à sua obra uma certa originalidade. Se no
Memorial da Infância de Cristo, Soror Pimentel recupera também o filão narrativo
dos apócrifos, é, no entanto, nos Memoriais dos Milagres e da Paixão que a
particularidade da sua veia criativa melhor se revela. Ela poderá ter estado, como
adiante se referirá, na base da suposta censura que terá determinado a exclusão do
Memorial da Paixão do plano editorial prescrito pelo Abade Geral de Cister, Frei
Arsénio da Paixão.
Além do Novo Testamento, também iremos encontrar em Mesquita
Pimentel episódios inspirados no Antigo Testamento, nomeadamente no livro do
Génesis. No Memorial da Infância, por exemplo, a narradora recria as passagens
da criação do mundo até ao momento em que ocorreu a queda do homem pelo
pecado de Adão. É extraordinário, porém, o prolongamento poético que a autora
confere ao episódio da batalha dos anjos, inspirado não na narrativa bíblica, mas
em outros poemas épicos de assunto religioso. De facto, como recorda Frank Pierce,
«the Revolt of de Angels was yet another heroic theme that had been tried and tested
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during the Golden Age». 398 Este episódio, presente já em La Sepmaine (1579), de
Du Bartas, e em Il Mondo Creato, de Torquato Tasso, foi depois retomado em La
creación del mundo, de Alonso de Acevedo, poema de sete cantos em oitava rima
publicado em Roma, no ano de 1615. Esses poemas dão uma ideia da extensão
desse tema na poesia épica religiosa anterior a Mesquita Pimentel e que, muito
evidentemente, encontrou ressonâncias na sua obra, até se esgotar no Paradise Lost,
de Milton.
Em seu estudo sobre as transformações da épica culta, Elio Vélez Marquina
observa que, depois da publicação de Christo Pathia (1552), de Juan de Quirós, «se
inició una vasta tradición de poesía épica religiosa». 399 O autor observa que, a partir
da segunda metade do século XVI, se pode contar oito poemas dedicados à vita
Christi, «de los cuales fue el último el de Francisco Hernández Blasco, Universal
redempcion, passion, muerte y resurreccion de nuestro Redemptor Iesu Christo
versión aumentada del que publicara en 1584». 400 O século XVII apresenta, logo
nos seus inícios, a publicação do El solitario poeta, la qual trata de los Mysterios
de la vida de Christo, y de la Virgen Santissima (1605), de Alonso La Sierra,
contando ainda com La Chistiada de frei Diego de Hojeda (1611), a versão
ampliada do poema de Hernández Blasco (1613), a Vita Christi (1614) de Manuel
das Povoas e La Aurora de Christo (1616) de Luis de Belmonte Bermúdez.
Diríamos que, para o caso português, essa tradição de poemas épicoreligiosos centrados na vida de Cristo não só se assemelha à da vizinha Espanha,
como se insere na mesma tradição iniciada por Juan de Quirós. Na primeira parte
desta tese, referiram-se, por exemplo, alguns poemas que, entre nós, cantam a vida
de Cristo, sobretudo a sua Paixão, tema que, como viu, marcou a espiritualidade
Moderna e as várias formas de expressão devocional na sequência do interesse
suscitado pela humanidade de Cristo, a partir da Devotio Moderna. É interessante
observar, entretanto, que, em Portugal, a quantidade de poemas épicos centrados na
vida de Cristo não é tão numerosa como a que se verifica em Espanha. E, por isso,
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as epopeias bíblicas de Soror Maria de Mesquita Pimentel ocupam um lugar
singular e de relevância dentro do corpus da épica religiosa, constituindo um dos
exemplos mais inusitados da criação épica de assunto religioso em Portugal. Pela
extensão que estes poemas apresentam, poder-se-á dizer que eles são, de algum
modo, as mais expressivas manifestações da épica religiosa portuguesa.

1.2.2. Uma pragmática do exemplum

Como se tem vindo a ver, os poemas épicos escritos por religiosas, sejam
eles hagiográficos ou bíblicos, embora recuperem aspetos formais e estilísticos das
epopeias de índole renascentistas, adotam, relativamente ao paradigma de herói,
uma atitude de distanciamento em relação aos modelos centrados em feitos heroicos
de feição bélica, realizados por ação exclusivamente masculina. Com efeito,
enquanto n’Os Lusíadas, na Odisseia e na Ilíada se narram as ações dos heróis de
modo a afirmar e exaltar a sua grandeza, nas epopeias religiosas, particularmente
nas de origem monástica feminina, o herói épico — que pode ser um santo, uma
santa ou Jesus Cristo — surge destituído da virilidade, força e bravura que
qualificavam os grandes heróis das epopeias canónicas. Aí, ele é exaltado pelo valor
das virtudes que vive e pratica. Estamos, pois, diante de um herói cada vez mais
afastado das lides guerreiras, mas que se impõe por suas virtudes, como a bondade,
a humildade, a obediência, a paciência, a capacidade de entrega aos outros, a
caridade, a abnegação, etc., constituindo um modelo de exemplaridade digno de ser
imitado por todos.
A escolha de um herói cristão como objeto de uma narrativa heroica resulta
mais significativa no período contrarreformista, pelo facto de sua figura funcionar
como modelo para a edificação dos fiéis e as suas ações exemplares servirem como
estratégia para incitar o leitor à prática de atos semelhantes. Se o poema épico é
definido, de acordo com as tendências neoaristotélicas da crítica seiscentista, como
a «imitação de heróis e pessoas gravíssimas», tal definição irá concorrer para que a
tratadística desse período veja na figura do herói do poema uma potencial
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ferramenta de elevada força retórica, em que os valores que pautam o herói acabam
por servir como estratégia de persuasão. A exemplaridade que esse novo modelo de
herói comporta é enfatizada, nesses textos, de modo a exaltar o heroísmo exemplar
dos mártires e santos e, naturalmente, o maior de todos os mártires, Jesus Cristo.
Recorde-se que a Época Moderna «introduce nel campo della santità una
codificazione di modelli che si coloca all’interno del processo di profonda
ridefinizione della santità stessa elaborato dalla Chiesa post-tridentina».401 Nesse
sentido, o paradigma de santidade que viria a impor-se, nesse período estava
centrado geralmente, conforme já foi mencionado, na figura dos mártires e dos
ascetas, cujas virtudes heroicas 402 deveriam não só ser admiradas, mas imitadas
pelos fiéis. A literatura exerceria, nesse caso, uma função primordialmente didática,
servindo como veículo difusor dos ideais de santidade.
Sublinho, por isso, a funcionalidade das epopeias religiosas — sejam elas
hagiográficas ou bíblicas — produzidas nos séculos XVI e XVII. É por isso que nos
deparamos, nesses poemas, com a presença de elementos narrativos e ideológicos
forjados em função de uma pragmática muito específica, a do exemplo. Não se trata,
portanto, de narrar apenas os feitos admiráveis do herói, mas de realçar a sua figura
como espelho de virtudes que possa ser tomado como exemplo de vida para e pelos
fiéis.
Tal como se referiu na primeira parte desta dissertação, a Gerusalemme
Liberata de Torquato Tasso constituiu um modelo fundamental para a épica que se
lhe seguiu, ao apresentar um paradigma narrativo que enformava os valores da fé
cristã. Um dos principais contributos que esta obra ofereceu à construção dos novos
poemas heroicos que então foram surgindo foi a reconfiguração do modelo de herói,
que se plasmou na figura do herói santo ou do herói cristão. Ao adotar o género

401

CAFFIERO, 1994: 265.
Romeo De Maio refere que «fino al 1602 l’immagine del santo era quella di una evidente
excellentia virtutum, de una multiplex excellentia vitae. Il 2 febbraio di quell’ano il Collegio dei
teologi di Salamanca nella petizione a Clemente VIII per la canonizzazione di Teresa d’Avila
introduce il concetto delle virtú eroiche como misura di quella eccellenza». A partir de então,
segundo ainda refere o autor, «il santo è l’ipotiposi di quel concetto, contro la mediocrità fosse pure
orazionamente aurea. Il santo non era riconosciuto eccellente per alcune gesta insigni, mas per aver
provato una spontanea disponibilità e una facilità permanente a essere e operate a livello superiore»
(DE MAIO, 1973: 257-258).
402

145

épico como a forma mais grandiosa de louvar o seu herói, quer Soror Mesquita
Pimentel, quer as outras autoras que atrás referimos construíram as suas obras de
modo a fazê-las incidir sobre os aspetos morais e religiosos mais relevantes naquela
altura. Mesquita Pimentel, por exemplo, celebrou no seu poema as virtudes de
Cristo e de outras figuras com quem se cruzou. Cristo é aí louvado pela sua
humildade, pela paciência e pela benignidade; Maria Madalena, pela sua fé e amor
a Cristo; a Virgem Maria, pela sua obediência. Todas essas virtudes, que
caracterizam cada personagem, correspondem aos valores dignos de louvor, bem
como aos anseios prezados pela comunidade cristã (particularmente, a feminina) e,
sobretudo à mensagem que se esperava que a arte em geral cumprisse após as
diretivas do Concílio de Trento.
No que se refere aos cantos épicos de Soror Maria do Céu, nomeadamente
a Vida de Santa Doroteia e à Vida de Santa Petronilha, as vidas destas duas santas
virgens e mártires são focalizada pela narradora como modelos de santidade por
excelência. Recorde-se que «o esforço de reafirmação da superioridade do celibato
religioso e clerical» influenciou, no período pós-Trento, a «recuperação de vários
exemplos de mártires antigas e altomedievais»403, dando lugar a composições
biográficas e hagiográficas geralmente dedicadas a senhoras da esfera da realeza e
da alta nobreza e, também, a religiosas.404 Logo, a narração da vida de Santa
Doroteia e de Santa Petronilha em metro heroico, para além de pretender exaltar
essas figuras femininas como modelos de «virtude heroica», oferece-se como
paradigma da virtude da castidade enquanto modelo de comportamento ideal,
sobretudo para as mulheres.
A propósito do poema heroico Primaz do Ermo, de Soror Maria do Céu,
Isabel Morujão refere que «ao enquadrar a figura de Paulo Eremita no contexto de
um poema heroico, Soror Maria do Céu de algum modo propõe a interpretação
desta figura hagiográfica como gigante do deserto, atribuindo à sua vida ascética
um patamar de altíssima perfeição». 405 Dir-se-ia desse modo que a poeta pretendeu
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conferir à figura de S. Paulo uma certa dignidade, ao conceder-lhe um recorte
bastante mais heroico, diferente daquele que a tradição lhe delineara. Isabel
Morujão demonstrou como as estratégias discursivas adotadas por Maria do Céu
fazem com que a figura do santo resulte «consideravelmente mais iluminada,
impressiva e heroicizada». 406 O que teria levado Maria do Céu a reorientar a figura
do santo nesta vertente tem que ver com a funcionalidade deste poema no contexto
da literatura conventual. Ainda conforme Morujão, «é possível que Soror Maria do
Céu se dirigisse às suas companheiras de clausura, construindo o louvor de um
eremita para gente que chega à vida religiosa e que deveria viver eremiticamente
no claustro, encarado como fuga e desterro do mundo».407
Relativamente a estas mesmas oitavas de Soror Maria do Céu, Isabel
Morujão chama a atenção para a preocupação sentenciosa que percorre várias
estrofes do poema Primaz do Ermo, de Soror Maria do Céu. De facto, «são várias
as formulações de cariz sentencioso que, reforçadas pelo ritmo poético, facilitam a
memorização e a interiorização de certas mensagens», como é possível observar,
por exemplos, nos seguintes versos:
(…) e tu, que nestes cantos mal limados,
mereces encontrar a grave história,
seu exemplo tomado raro, e certo,
faze em teu coração o teu Deserto.

Segundo Isabel Morujão, esta forma «parece particularmente permitir e
suscitar a reflexão sobre o sentido da vida, interpelando, orientando, questionando
o leitor, de modo a que este se conforme ao que a autora inicialmente previra como
norma de vida».408
Já nas epopeias de Soror Mesquita Pimentel, o modelo que se propõe à
imitação é o de Cristo, síntese e súmula de todas as perfeições. Ele é o exemplo
máximo de santidade, com o qual todos os cristãos (homens e mulheres) se deviam
identificar e ao qual se deviam conformar. Nos poemas de Mesquita Pimentel,
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Cristo surge como um herói humilde, pacífico e piedoso. A sua grandeza reside não
apenas no facto de ser ele o verbo de Deus encarnado, mas também no amor sem
precedentes que o levou ao sacrifício voluntário na cruz para a remissão do pecado
do homem. E ainda que os três Memoriais celebrem feitos extraordinários, como
nascer de uma virgem, multiplicar pães e peixes, transformar a água em vinho,
ressuscitar os mortos, entre tantos outros feitos milagrosos insuperáveis, suas ações
pretendem evidenciar, na globalidade da obra, a ação transformadora do amor de
Deus no mundo dos homens.
Nesse sentido, embora estes poemas revelem uma intenção em imitar a
sequência das partes do cânone epopeico e de pertencer a uma tradição textual eponarrativa, quer por via do decassílabo heroico, quer por via da alusão intertextual,
identificada em vários de seus passos, o caráter edificante e formador de que se
revestem essas obras demonstra uma preocupação muito maior com o tema do que
com a forma. A narrativa das várias cenas sobre a Infância, Milagres e Paixão de
Cristo tem, antes, uma função pragmática, que é sobretudo a de estimular a piedade
e a devoção dos fiéis. Daí a opção de articular as matrizes bíblicas com a tipologia
do género heroico.
Se, nas palavras de Inés Warburg, Juvenco cantou «la ‘gesta vivificante de
Cristo’ por medio de un lenguaje capaz de abrir a la aristocracia ilustrada a la
palabra de Dios, el lenguaje de la tradición épica clássica consagrada para los
romanos en la poesía de Virgílio»,409 poderíamos dizer também que as epopeias de
assunto bíblico produzidas na Europa a partir de meados do século XVI, e mais
concretamente as três epopeias de Soror Mesquita Pimentel, visam igualmente dar
expressão à história da vida de Cristo e à palavra de Deus, usando, para esse efeito,
os artifícios poéticos correspondentes ao novo gosto do público, patenteadas então
na matriz épica de Ariosto: a oitava real.
Quanto ao poema Jacob e Raquel, embora apresente algumas
particularidades distintivas em relação ao género épico, ele não deixa de
desempenhar, entretanto, a mesma função didática das obras congéneres. Em
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consonância com a poética maneirista e barroca, Soror Madalena da Glória
sublinha, neste poema, «a ascese e o desengano do mundo» e as «suas ilusórias
felicidades», expressando de forma acentuadamente didáctica a contraposição amor
humano/amor divino, «propondo como pauta de vida a confiança depositada
unicamente em Deus».410
Mais recentemente, Élio Vélez Marquina refere que o poema de Tasso
instaurou um «binarismo de espacios simbólicos que ha configurado a lo largo de
siglos un aspecto fundamental de la idiosincrasia del pensamiento cristiano», que é
a oposição entre céu e inferno. 411 A configuração destes espaços simbólicos
ofereceu, segundo Marquina, os materiais necessários à construção de «un relato
épico e heroico en el que un heroe cristiano» (que pode ser Jesus Cristo, um santo
ou uma santa) «se enfrente a su contraparte espiritual, el decir, el Demonio, Lucifer
o una de sus muchas manifestaciones mundanas».412
Este enfrentamiento simbólico es la piedra fundamental del
edificio narrativo tanto de las hagiografías como de los poemas
épicos en cuestión. Por lo tanto, se podría pensar que es
justamente la confrontación entre estos dos espacios
paradigmáticos, encarnados en el Demonio y Cristo (o un santo),
lo que constituye propiamente la materia heroica de la épica
religiosa.413

Nesse sentido, dir-se-ia que o combate do herói nessas epopeias religiosas,
antes de ser exterior, é interior. É esse combate interior que irá constituir a matéria
heroica dos ditos poemas, cujos versos patenteiam a «luta das paixões humanas» e
a «guerra interior» enquanto expressões «del combate llevado a cabo entre el sujeto
heroico — ya sea un santo o el mismo Cristo — y el Demonio».414
Posto que pretendem apresentar modelos de santidade, os textos épicohagiográficos tomados aqui como exemplos, tal como as epopeias bíblicas de Soror
Mesquita Pimentel adotam estratégias discursivas que visam, sobretudo, tornar
mais eficaz a mensagem que se pretende veicular. Nesse sentido, a finalidade
410
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pragmática e o circunstancialismo da poética desse período explicam «as diferentes
conformações da expressão formal dos poemas religiosos em contexto
religioso».415 Os tons e registos próprios que esse género assume quando escrito
por mulheres em recinto monástico tem que ver com a orientação que lhe é dada
pelas suas autoras, em função de uma pragmática muito específica, que é a de
suscitar no leitor uma adesão emocional. Logo, não pretendiam essas autoras seguir
um cânone épico, mas adotar o prestígio consagrado por essa para conferir uma
maior dignidade à matéria narrada e à personagem que pretendem exaltar.
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Capítulo 2 - Maria de Mesquita Pimentel: uma monja
poeta

2.1. A biografia possível: factos e datas

O conhecimento que temos acerca da vida de Soror Maria de Mesquita
Pimentel é tão ou mais nebuloso quanto o conhecimento que temos acerca da
produção e difusão da sua obra. De facto, a história desta religiosa é, ainda hoje,
contruída a partir de fragmentos. Não fosse o notável trabalho realizado pela
historiadora Antónia Fialho Conde — que, obstinada em reunir esses fragmentos,
conseguiu coligir as poucas informações referentes a essa religiosa —, pouco ou
quase nada saberíamos sobre a autora dos Memoriais.
Um dos mais antigos testemunhos a respeito de Mesquita Pimentel é-nos
oferecido pelo P. Manuel Fialho, que em sua obra Évora Ilustrada, com notícias
antigas e modernas sagradas e profanas, se refere a essa religiosa nos seguintes
termos:
(…) Foi muito penitente, mas igualmente recatada; a todos os
olhos ocultava tudo o que fazia: mas sabia-se que toda a sua
virtude lhe provinha de sua muita oração: nesta passava dias e
noites: e parece, que a sua mais frequente meditação era na vida
de seu amado Esposo; infere-se de que todo o tempo que lhe
sobejava do clero, e de seus exercícios de virtude, o ocupou, e
aproveitou escrevendo a vida do Senhor. Escreveu em 8.ª rima
três livros de sua Santíssima vida, e dizem, que disseram homens
doutos, e virtuosos, que ela não podia fazer sem ciência infusa,
pela excelência com que explica os mistérios divinos, e humanos,
de seu Esposo: ele mesmo parece que ditava o que ela escrevia.
Imprimiu-se só o primeiro livro da Infância do Menino Deus; os
outros dous levaram os reverendos padres bernardos para
Alcobaça, dizendo que para os imprimirem: o certo é que eles
ainda não saíram à luz, e queira Deus não estejam perdidos; mas
crêramos que assim guardados por peças dignas de tesouro; mas
este escondido, está dito, que a ninguém pode ser bom. Acabou
a Me. Maria de Mesquita no ano assignado: está dito que quando
não digo o ano, mês e dia mo não disseram. Se os anjos
morressem, morreriam como morreu esta religiosa: morreu como
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tinha vivido; e tinha vivido como queria morrer: morrerá assim,
quem assim viver.416

É interessante notar que alguns dados sobre a vida de Soror Mesquita
Pimentel são confundidos com os da vida de outra religiosa cisterciense, chamada
D. Helena da Silva, que, pelo que consta na Crónica de Cister, de Frei Bernardo de
Brito, havia professado no mosteiro de Celas, em Coimbra, e que também havia
deixado escrito um poema sobre a Paixão de Cristo em verso castelhano. 417 Jorge
Cardoso, em seu Agiológio Lusitano, também se refere a essa religiosa de Celas,
dizendo que ela escreveu «um Poema da Paixão de Cristo, com sublime estilo, a
quem imitou depois D. Maria de Mesquita Pimentel, Monja da mesma Casa,
fazendo outro de sua Infância, em que se vê claramente a cordial devoção, que esta
tinha ao Menino Jesu, e aquela a sua sagrada Paixão».418
Ao que parece, D. Helena da Silva, para além de ter deixado ordenada uma
vida de Nossa Senhora, como já referimos no capítulo anterior, escreveu, sim, um
poema em castelhano — e que alguns referem como sendo épico — intitulado La
pasión de Chisto nuestro Señor, obra que se deve ter perdido e sobre a qual só temos
esses breves testemunhos. Embora Frei Bernardo de Brito não afirme ser este um
poema épico, Jorge Cardoso dá a entender de que se trata, de facto, de uma epopeia.
Segundo ele, esta obra foi depois imitada por Soror Mesquita Pimentel no seu
Memorial da Infância que, naquela altura (1639), já havia sido editado. O facto
deste último ser também um poema épico sobre a vida de Cristo, embora centrado
na sua infância, pode ter estado na base da confusão quanto ao mosteiro onde
Mesquita Pimentel havia professado, levando muitos a crer que ela, assim como D.
Helena da Silva, era religiosa de Celas,419 e não de Évora, informação que, após
416
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algum tempo viria a ser corrigida por Diogo Barbosa Machado na sua Biblioteca
Lusitana.420
Outro dado sobre a vida de Soror Mesquita Pimentel que, durante algum
tempo, foi um ponto de discordância entre os vários autores acima referidos foi
relativamente o local de seu nascimento. De acordo com os testemunhos do P.
Manuel Fialho,421 Diogo Barbosa Machado, 422 Inocêncio Francisco da Silva, 423
Bento José de Sousa Farinha, 424 Cândido Lusitano425 e Ricardo Pinto de Matos, 426
seria ela natural de Estremoz, informação que hoje sabemos não corresponder à
verdade. Segundo Antónia Filho Conde, Mesquita Pimentel nasceu em Évora e não
em Estremoz.
Antónia Conde conseguiu ainda descobrir informações acerca da religiosa
de Évora, nomeadamente o ano de seu nascimento, que também não era consensual,
e ao ano de sua morte. Segundo a historiadora, Mesquita Pimentel terá nascido em
de 1586, conforme é possível constatar nos documentos que registam a data de seu
batismo: 28 de Janeiro de 1586. Relativamente ao ano da sua morte, embora
Cândido Lusitano registe que «D. Maria de Mesquita Pimentel, natural de
Estremoz, e Religiosa no Mosteiro de S. Bento de Évora, faleceu em cheiro de
virtude aos 80 anos de sua idade no 1. de Novembro de 1661» 427; e o P. Manuel
Fialho428 tenha dito, porém, que ela havia morrido em 1662, Conde traz à luz novas
informações a esse respeito ao afirmar que «a documentação do mosteiro a cita
ainda em 1663, o que significa que ainda vivia nesse ano».429 Logo, Soror Mesquita
Pimentel não poderia ter morrido em 1661 ou em 1662. Se, em 1663, a 3 de
Dezembro, ainda se encontram registos que referem a sua presença no mosteiro
420
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«em termos de desempenho de funções, ao ser citada ainda entre as deputadas», 430
poderá ela ter falecido no final desse mesmo ano — o que considero pouco
provável, a não ser que tenha morrido repentinamente. De facto, levando em conta
o mês do registo (dezembro), em que se afirma que ela ainda vivia, e estava ativa e
atuante, poderemos talvez fixar o ano de sua morte em 1664.
Acerca de sua filiação, Diogo Barbosa Machado refere que Mesquita
Pimentel era filha de João Pimentel da Silva e de Domingas da Silva.431 Porém, o
cruzamento das informações fornecidas por Barbosa Machado, com as que constam
no contrato de dote432 de Escolástica da Silva e Lemos, sua irmã, gera ainda algumas
dúvidas. Segundo consta neste documento, Escolástica entrou para o mosteiro em
1612 mediante dote de seu tio, Francisco de Piemonte, irmão de sua mãe, Domingas
da Silva. O pai, por sua vez, aparece aí referido como Luís de Mesquita Pimentel,
o que contraria a informação fornecida por Barbosa Machado, que dá Maria de
Mesquita Pimentel como filha de João Pimentel da Silva. Antónia Conde
confirmou, entretanto, que Soror Maria de Mesquita Pimentel era filha de Luís de
Mesquita Pimentel.433
A propósito destas informações, Antónia Conde refere ainda que é preciso
salientar «a dificuldade de apontar dados precisos a partir desses registos e a
complexidade da sua informação, que reflete também redes familiares bastante
complexas, em que a homonímia (muito frequente na época) pode atraiçoar um
investigador incauto».434 Logo, as informações de que até aqui dispomos, embora
permitam compor um esboço do que poderíamos chamar um breve perfil
biográfico, não são consideradas totalmente fiáveis, pelas razões apontadas por
Conde. Ainda assim, não deixam de ser relevantes para se situar esta religiosa no
seu tempo e lugar.
Com base nessa documentação compulsada por Antónia F. Conde, é
possível reconstruir ainda um pouco do percurso de Soror Mesquita Pimentel
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durante o tempo em que esteve no mosteiro de S. Bento de Cástris, relativamente
ao desempenho de alguns cargos/ofícios. Segundo atesta a historiadora, para além
de escrivã, ofício ao qual esteve ligado um significativo número de religiosas,435
Maria de Mesquita Pimentel foi também prioresa (1636-38 e 1643-44) e deputada
(1637; 1638), funções que desempenhou por algum tempo na comunidade,
conforme regista Antónia Conde:
Em 1639 prolonga ainda por algum tempo essas funções, sendo
ainda esse ano substituída por Maria Barreto da Silveira,
mudando também a escrivã da comunidade. Em 1643 volta a
surgir como prioresa, só sendo novamente referida em 1657, e
ainda no mesmo ano, entre as religiosas citadas do mosteiro, após
as deputadas, e sem nenhum cargo atribuído. No ano seguinte,
em 1658, Maria de Mesquita Pimentel figura entre as deputadas
e, em1663, a 3 de Dezembro, temos a última referência à sua
presença no mosteiro, em termos de desempenho de funções, ao
ser citada ainda entre as deputadas.436

Não se conhecem, portanto, muitos dados sobre a vida de Soror Maria de
Mesquita Pimentel. Para além das informações recolhidas por Antónia Conde, das
linhas exíguas que Fr. Bernardo de Brito e o Pe. Manuel Fialho lhe dedicaram e dos
poucos verbetes que mencionam a sua obra, tudo se reduz ao que a própria poeta
permite conjeturar através da sua escrita. O que não é muito mais do que indícios
sobre a sua espiritualidade e devoção, das possíveis leituras que fez e do contexto
em que viveu.
Já se disse anteriormente que, deter um conhecimento cultural tão vasto
como o que Soror Maria de Mesquita Pimentel demonstra possuir era algo incomum
para as mulheres do passado, principalmente naquele século. Ainda que, numa das
licenças de impressão concedida ao Memorial da Infância, Frei Dâmaso da
Apresentação refira que a religiosa não chegou a cursar escolas, ou que o P. Manuel
Fialho dê a entender que, segundo alguns doutos, a autora dos Memoriais não os
poderia ter escrito «sem ciência infusa», Damião de Froes Perym, no seu Teatro
Heroíno, testemunha que «Maria de Mesquita Pimentel, Religiosa de São Bento, e
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douta Heroína Portuguesa, aprendeu as línguas latina, grega, siríaca, e arábica, de
que teve boa inteligência»437, o que fornece desde logo algumas pistas sobre a
natureza da erudição desta religiosa.
É difícil reconstruir as circunstâncias em que se deu essa aprendizagem,
mas, muito provavelmente, ela ocorreu antes da sua entrada no mosteiro, pois,
conforme já foi salientado por Antónia Conde, apenas «conhecimentos adquiridos
antes da entrada no mosteiro, em contextos familiares e sociais favoráveis, e
eventualmente complementados com uma pequena biblioteca pessoal, explicam a
sua agilidade, por exemplo, a nível vocabular». 438 Com efeito, o facto de Soror
Mesquita Pimentel ter pertencido a uma família abastada, como a dos Mesquita
Pimentel, deve ter facilitado o seu acesso à alfabetização e à cultura dita erudita.
Vimos anteriormente que o ambiente familiar e a origem social proporcionava a
algumas mulheres o contacto com a cultura, quer através de professores
particulares, quer através da herança de livros ou bibliotecas ou, ainda, «através de
contactos privilegiados com familiares directos ligados à musica», etc.439 Sejam
quais forem as circunstâncias, não restam dúvidas de que Soror Mesquita Pimentel,
pelo engenho que a sua produção revela, detinha uma elevada formação cultural e
uma grande erudição, ao mobilizar conhecimentos da Bíblia, da patrística, da
mitologia clássica, de geografia, história, astrologia, poética, retórica, emblemática;
e por trazer à colação o castelhano, o latim, o grego e o hebraico.
No entanto, Soror Mesquita Pimentel não exibe nenhuma marca de
«empoderamento» feminino de escrita, pelo facto de produzir um poema épico.
Pelo contrário, reafirma reiteradamente, a sua inferioridade quanto escritora, ainda
que esta se deva enquadrar no tópico de humildade próprio da escrita feminina,
através do qual as senhoras conseguiam penetrar no universo autoral, sem fraturar
o quadro ideológico e comportamental da época. Deste modo, seu discurso «não
adquire contornos reivindicativos, senão justificativos da ousadia da escrita»,440
sobretudo por tratar um assunto divino.
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2.2. O contexto cultural e religioso de Évora

É de suma importância para a compreensão da emergência destes poemas
de Soror Mesquita Pimentel sublinhar o clima intelectual em que as suas epopeias
foram criadas. Um dos aspetos que não poderíamos deixar de ter em conta é o
contexto histórico de Évora — que naquela altura passava por grandes
transformações, quer a nível político e económico, quer a nível cultural — e do
espaço do mosteiro de S. Bento de Cástris.
Situado na encosta do Alto de S. Bento, o mosteiro de S. Bento de Cástris,
filiado a Alcobaça, foi o segundo na história monástica de Évora e o primeiro extramuros. Enquanto comunidade religiosa, não se sabe exatamente a data precisa da
fundação desse mosteiro, que só foi reconhecido oficialmente como cisterciense a
partir de 1275.441
Mas a sua localização em Évora será certamente decisiva para compreender
o ambiente cultural que nele se terá vivido no tempo de Soror Mesquita Pimentel.
Como vários autores têm vindo a sublinhar, um dos fatores que demonstram a
importância desta cidade ao longo dos séculos XV e XVI foi a permanência da
Corte, nos reinados de D. João II, de D. Manuel I e de D. João III.442 De facto, as
várias deslocações régias à capital alentejana, entre 1391 e 1535, contribuíram para
que Évora adquirisse uma grande centralidade, pois as estruturas governamentais,
administrativas e judiciais estiveram aí por várias vezes, conferindo dinamismo
social e cultural à vida da urbe.443
Com efeito, a posição de destaque que Évora manteve entre as cortes
durante os reinados atrás citados conferiu-lhe uma série de benefícios, sobretudo na
esfera económica, que passou a ser incrementada pela atuação de mão de obra
441
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estrangeira. Mas, para além de ter favorecido o crescimento económico da cidade,
a presença dos monarcas em Évora contribuiu significativamente para o seu
enriquecimento cultural. Efetivamente, assiste-se, no século XVI, a uma certa
agitação em virtude da passagem de vários intelectuais humanistas na cidade,
beneficiando-a com a ação pedagógica de vários mestres que exerceram o seu
magistério como mestres de príncipes e de nobres ou em escolas públicas: André
de Resende, Nicolau Clenardo, João Vaseu, Diego Sigeo.444
Acrescente-se ainda o papel da corte de Vila Viçosa durante a monarquia
dual. Segundo Cristina Borreguero Beltrán, a casa do duque de Bragança, em Vila
Viçosa, foi sede de uma corte literária que, a partir do século XVI, «se fue
transformando en un importante centro cultural», de onde se «destacaron mujeres
cultas y humanistas».445 A reputação e o reconhecimento de que gozavam alguns
eruditos desta corte, como Diego Sigeo, Juan Fernández, Fernando Cardoso, entre
outros, possibilitaram a algumas mulheres o acesso à cultura erudita e ao mundo
secular. Borrenguero Beltrán menciona, por exemplo, os casos de Luisa e Ángela
Sigea de Velasco que, graças a reputação do seu pai, o humanista Diego Sigeo,
foram chamadas, em 1542, «a formar parte Del entorno cortesão-cultural de
Portugal»,446 primeiro como damas de companhia da rainha Catarina de Áustria e,
posteriormente, ao serviço de Maria de Portugal, duquesa de Viseu.
Nas palavras de Rute Pardal, «Évora esteve em contacto com a Europa
através dos seus intelectuais e mestres estrangeiros que até ela acorriam». 447 Sobre
esse assunto, Nair de Nazaré C. Soares ressalta que, de facto, o magistério exercido
em Évora pelo grupo de humanistas que por ali passaram contribuiu para elevar «o
prestígio e fama desta cidade, na Europa culta, onde as notícias chegavam através
de uma assídua e bem expressiva correspondência epistolar, documento da vida
cotidiana portuguesa, num período brilhante da cultura, e suas diferentes
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manifestações na cidade de Évora». 448 Segundo a mesma autora, os métodos
pedagógicos adotados por Resende e seus companheiros são acolhidos e seguidos
na Europa, difundindo-se de forma determinante através do ensino dos jesuítas,
«que seguiram os seus métodos e a sua orientação pedagógica — aqui em Évora,
no Colégio do Espírito Santo — e no decorrer de três séculos, nos quatro cantos do
mundo».449
Para além de André de Resende e dos referidos mestres estrangeiros,
refiram-se ainda algumas figuras eborenses que gozaram de prestígio na altura,
como Diogo de Pires, D. Miguel da Silva, Francisco de Holanda, Duarte Nunes de
Leão, Diogo de Contreiras, os médicos Lopo Serrão e Tomás Rodrigues da Veiga,
e o irmão deste, André Rodrigues de Évora. Estas e outras várias figuras notáveis
(teólogos, filósofos, matemáticos, médicos, juristas) viveram em Évora, «na corte,
ao seu serviço, ou à sua volta».
Naturalmente, as manifestações artísticas e culturais desse espaço
geográfico acabaram por espelhar o cosmopolitismo vivido na cidade, que acolheu
vários artistas, entre os quais se destacam o músico Mateo de Aranda e pintores
como Gregório Lopes e Francisco de Holanda, bem como os arquitetos e escultores
João de Castilho, a família Arruda e ainda Nicolau Chanterenne, «que deram feição
renascentista à cidade de Évora, aos seus monumentos, às suas igrejas e palácios,
às suas fontes e praças». 450
Conforme observa Antónia Fialho Conde, «as instituições monásticas da
cidade não podem ser desligadas de toda esta actividade, devendo também ser
entendidas no contexto da região». 451 As comunidades religiosas de Évora não
deixaram de refletir, de facto, a ambiência cultural que vicejava fora de seus muros,
particularmente no âmbito da música, que, assim como na cidade fazia animar as
entradas régias de princesas e de reis, as visitas de personagens ilustres, e outros
momentos solenes, também esteve presente na vida cultural das comunidades
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religiosas, constituindo «um dos aspetos mais dinâmicos da música católica no
período moderno».452
Com efeito, foi marcante a presença de gerações de religiosas ligadas à
música a partir das duas últimas décadas do século XVI. Relativamente ao mosteiro
de S. Bento de Cástris, Antónia Fialho Conde chama a atenção para a significativa
presença de tangedoras nesse mosteiro, sendo a maioria delas oriundas da região de
Évora ou seus arredores.453 Segundo a autora, o «mosteiro ansiava por jovens que
perpetuassem a função da música e do canto, facilitando-lhes a entrada na
comunidade com montantes dotais muito inferiores aos normais de uma
determinada época ou mesmo inexistentes».454 Muitas dessas religiosas poderão ter
tido alguma formação musical antes de professarem. É possível também que
tivessem familiares ligados à atividade musical e que estes lhes assegurassem a
continuidade da formação nessa atividade,455 mesmo no interior do convento. Nesse
contexto, Antónia F. Conde salienta ainda outra particularidade: S. Bento de Cástris
«foi o mosteiro que maior número de livros de Coro legou ao espólio local e
nacional, de todos os mosteiros eborenses, masculinos e femininos» e que, mesmo
«não sendo o fundo mais belo, ele é, de facto, o mais extenso».456 Isso prova que,
no mosteiro das monjas bernardas de Évora, inúmeras foram as religiosas que
participaram ativamente na vida cultural e no ofício divino através da música, facto
que pode ser associado, inclusive, à importância que a ordem de Cister consagrava
à música.
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Antónia F. Conde chama ainda a atenção para outras atividades culturais
praticadas nos espaços conventuais cistercienses e algumas restrições que, sobre
elas, eram impostas no sentido de afastar as religiosas do contacto com o sexo
oposto. Relativamente as representações teatrais, por exemplo, a autora refere as
determinações expedidas pelo Regimento promulgado pelo Cardeal D.
Henrique...,457, que ordena que «por causa alguma não deem licença pera se
representarem autos nem fazerem jogos em as suas igrejas ainda que tais
representações, e autos sejam de cousas pias». Quanto aos ofícios relacionados ao
canto e à música, proibia-se também que «religiosa alguma por sua devação faça
vir cantores de fora pera oficiarem as missas e mais conforme a regra de são Bento
não o haver nas igrejas de nossa visitação outro canto senão o das ditas religiosas
que é grave, e decente ao culto divino, e a seu recolhimento». 458
Em outro documento de caráter restritivo, revela-se que havia nos espaços
conventuais cistercienses, para além do canto e de representações teatrais, a prática
de bailes. Segundo este documento, considerava-se indecência representarem
comédias nas igrejas das religiosas, estando por isso proibido pelos visitadores que
«nos mosteiros de Religiosas se não representem comédias nem bailes, ainda que
sejam ao divino nas Igrejas, coros nem ainda em outra qualquer parte ode as
Religiosas que entrarem nelas possam ser vistas de pessoa alguma que vá fora dos
tais mosteiros; e nos tempos do advento e quaresma se não poderão representar as
comédias e bailes ainda que seja no interior do Mosteiro (...)».459
Em relação às leituras feitas pelas religiosas em S. Bento de Cástris, embora
não se possa atestar com exatidão que obras eram lidas com frequência, uma vez
que nem tudo o que era recomendado era lido, 460 Antónia F. Conde verifica que o
espólio dos livros desse mosteiro é de natureza variada, estando composto de Livros
de Ofícios e Breviários, Livros de Coro, Invitatórios, Livros de Hinos, Livros de
Antífonas, Saltérios, Leccionácios, Martiriológios e Processionais cistercienses.
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No que diz respeito à produção escrita, Antónia F. Conde ressalta que «a sua
expressão no mundo monástico feminino é bem mais importante que o canto,
porque rara».461 Muito embora o estabelecimento de impressores e livreiros em
Évora, a partir de 1540, tenha sido notável — ilustrado pela «existência de um
importante espólio constituído pelos livros impressos na cidade, não só nas oficinas
particulares mais conhecidas, como a dos Burgos, como também da imprensa da
Universidade»462 — não foram muitas as religiosas que, no período moderno, viram
as suas obras editadas. Na região de Évora, algumas religiosas viram as suas obras
impressas, como Soror Cecília do Espírito Santo, professa no convento das Chagas
de Vila Viçosa (franciscana), que em 1688 publicou os Colloquios Com Christo
Crucificado de Hum Peccador Arrependido, ou mais tardiamente, Soror Tomásia
Caetana de Santa Maria, do convento de Santa Cruz, também de Vila Viçosa, que
publicou um considerável número de textos poéticos,463 com financiamento do seu
pai, o cirurgião Manuel de Mira Valadão. 464
Para o caso do mosteiro de S. Bento de Cástris, não há registos nem
testemunhos, tanto quanto se sabe, de que no século XVII, outras obras literárias,
para além dos três Memoriais sobre a vida de Cristo, de Soror Mesquita Pimentel,
tenham sido produzidas. Parece, portanto, que a obra de Mesquita Pimentel é um
caso único e isolado dentro do mosteiro de Cástris, o que não deixa de ser curioso,
pois, se as circunstâncias sociais e culturais, tal como descrevemos acima, pareciam
favoráveis ao exercício da escrita, é intrigante constatar que apenas uma religiosa
daquela comunidade esteja representada na literatura monástica feminina da Idade
Moderna. Isso não implica dizer, de modo algum, que a prática da escrita no interior
desse mosteiro tenha sido quase inexistente, pois vários são os fatores que poderão
ter contribuído para que diversos textos não tenham chegado até nós. 465 Mas intriga461
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nos o desaparecimento de outros textos poéticos de Soror Pimentel, pois ninguém
constrói um poema épico sem, primeiro, se exercitar demoradamente, noutras
modalidades poéticas mais simples.
Antónia Fialho Conde afirmou que, no mosteiro onde professou Mesquita
Pimentel, a escrita era dominada apenas pelas monjas que possuíam acesso à
escrita, sendo estas as que «assinavam os documentos oficiais do mosteiro, e que
se resumiam à Abadessa, prioresa, subprioresa e escrivã, na grande maioria dos
casos».466 Ora, sabendo-se que estes cargos eram rotativos, é lícito afirmar que o
domínio das competências de leitura e escrita de um convento era bastante mais
extenso do que se pode supor. Conforme já foi referido anteriormente, Soror
Mesquita Pimentel foi duas vezes subprioresa (1637, 1643), terceiro cargo de maior
importância na hierarquia do mosteiro, e deputada (1637, 1638), inferindo a sua
superioridade moral e intelectual.
Também não sabemos se Soror Mesquita Pimentel possuiria uma biblioteca
pessoal, visto ser essa uma prática comum entre algumas religiosas de melhor
extração social. Tampouco é possível conhecer, de modo consistente, as leituras a
que teve acesso dentro do mosteiro e se estas incluíam obras de caráter profano ou
não. Sabemos apenas que, de S. Bento de Cástris, os documentos que nos chegam
não são suficientemente eloquentes nesse sentido. Do que não resta dúvida, é de
que esta religiosa de Évora era detentora de uma notável erudição. Quem quer que
leia uma das suas obras perceberá, de imediato, a sua alargada cultura, não só pela
forma poética em que escolhe produzir os seus textos, como ainda pelo alargado
léxico que evidencia e, sobretudo, pelos referentes culturais que convoca, que
denunciam a sua cultura clássica greco-latina, a par da cultura judaico-cristã que
possuía, por inerência do seu estatuto de religiosa.

vária, só chegaram até nós através de notícias indirectas» (MORUJÃO, 2013: 85). Outro fator a ser
levado em consideração, ainda segundo a autora, é que «muitas foram as religiosas que, tendo escrito
poesia, renegaram essa actividade, fazendo queimar os versos produzidos em circunstâncias de
maior - e de menor! - devoção. (…) O fogo purificador redimira talvez, na provável opinião das
religiosas, os versos sempre inferiores ao ideal de perfeição de vida religiosa e de relação com Deus.
Por isso, algumas religiosas queimavam elas próprias as suas produções» (MORUJÃO, 2013: 87).
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2.3. Espiritualidade e devoção em contexto cisterciense
2.3.1. S. Bento de Cástris: contexto comunitário

Conforme observa Antónia Fialho Conde, data de 1275 a primeira alusão
ao mosteiro de S. Bento de Cástris na sua relação direta com Cister e com o Abade
de Alcobaça. Foi com Domingas Soeira que, em 1278, o mosteiro de S. Bento foi
confirmado como instituição sujeita à Regra de Cister. 467
A ordem de Cister, baseada numa interpretação reformada e rigorosa da
Regra de S. Bento, procura retomar — face ao declínio que então se sentia
relativamente aos seus princípios fundadores — os valores estruturantes da sua
espiritualidade que se tinham vindo a alterar com o passar do tempo. A Regra de S.
Bento prescrevia a pobreza, a castidade e o trabalho manual, como fundamentos de
uma mais eficaz aproximação a Cristo («ora et labora»). Procurando reformar as
fragilidades de Cluny, que desfiguravam a essência de uma busca de perfeição pelas
vias da caridade e do desprezo pelos bens materiais, Cister surge como o rosto da
reforma da Regra de S. Bento. Surge, desse modo, uma nova Ordem468, mais «pura»
e mais rígida, que almejava o reencontro com a espiritualidade dos beneditinos
primitivos. Nas palavras de Elisa Lessa, «se Cluny era a exterioridade, a opulência,
o esplendor na casa de Deus, Cister era o regresso a uma vida mais simples, em que
a interioridade, o recolhimento, a austeridade e o silêncio eram forte apanágio». 469
A contemptus mundi, um dos princípios fundamentais da ordem beneditina,
continuou a constituir uma das pedras basilares da espiritualidade cisterciense,
justificando o isolamento do monge. Com este princípio, a ideologia de Cister
«nada queria acrescentar, mas sim cortar, podar, purificar». 470 Para os cistercienses,
uma vida solitária, austera, despojada e simples era sinónimo de uma vida virtuosa.
De facto, baseando-se na perspectiva beneditina da simplicidade e da austeridade,
S. Bernardo — fundador da abadia de Claraval (1115) e cujo papel foi de suma
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importância para a expansão de Cister — acreditava que a vida monástica deveria
evidenciar uma verdadeira rutura com o mundo, alcançando por este modo uma
vida humilde e regrada. Valorizava-se uma espiritualidade baseada na oração e no
silêncio, na ascese e na libertação da alma, visando o encontro com Deus, ideia
basilar do pensamento de S. Bernardo. 471
Nesse sentido, a recusa e o despojamento de qualquer adorno constituía um
critério essencial para se alcançar uma vida espiritual voltada para Deus. Para o
abade de Claraval, o mosteiro deveria prefigurar uma espécie de paraíso na terra,
ou seja, no seu próprio termo, um paradisus claustralis.472 Afastado da vida secular,
o mosteiro construído em local ermo e deserto seria, pois, o lugar idealizado para a
concretização dos anseios de perfeição. Ali deveria haver todos os recursos que
possibilitassem a subsistência de toda a comunidade, sem que houvesse a
necessidade de recorrer a auxílios externos, 473 salvaguardando-se assim o
isolamento ideal da clausura.
Levando em consideração este aspeto, dir-se-ia que a localização do
mosteiro de S. Bento de Cástris,474 no Alto de S. Bento, foi percecionado não apenas
como um lugar estratégico do ponto de vista defensivo,475 mas também como ponto
afastado da cidade, correspondendo ao ideário bernardino de distanciamento do
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mundo. 476 Com efeito, o ideal de desertum levaria «à atração e fixação definitiva
no lugar como estrutura comunitária inicial de emparedadas, muito embora a
relação com o burgo tivesse sido constante». 477
Para S. Bento, «a pobreza era considerada como valor evangélico, no pleno
sentido de renúncia ao mundo».478 Depois de Trento, esse voto deveria ser uma das
diretrizes para qualquer um que pretendesse seguir o caminho da religião, sendo,
por isso, considerado essencial à vida de monjas bernardas.479 A desapropriação dos
bens terrenos, fosse qual fosse a sua natureza (exteriores, corporais e da alma),
«devia ser baseada na abnegação e no amor de Deus». 480 Pretendia-se, assim, que
«as religiosas atingissem a virtude das virtudes, a deixação de si mesmas, virtude
essa que vinha sempre acompanhada da caridade e da humildade».481
Conforme evoca o Capítulo V da Regra de S. Bento, «o primeiro grau da
humildade é a obediência sem tardança. Esta convém aos que não têm coisa mais
prezada que a Cristo pelo santo serviço que lhe prometeram, ou por medo do
inferno, ou pela glória da vida eterna». 482 Desse modo, cabia às religiosas bernardas
obedecer aos mandados de Deus e, naturalmente, aos seus representantes na terra,
isto é, «à vontade dos membros das comunidades religiosas e aos prelados
principais (abade/abadessa)».483 Tanto as religiosas como os seus superiores
deveriam, no cumprimento deste voto, seguir o exemplo de Cristo, pois, segundo a
Regra, «estes tais, imitam o que o Senhor diz: Não vim a fazer minha vontade,
senão daquele que me mandou». A Regra ressalta ainda que esta obediência deve
ser cumprida sem medo, nem frieza, nem murmuração, «porque se o discípulo
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obedece de má vontade e murmura, não só com a boca, mas ainda com o coração,
ainda que cumpra o que lhe mandam, já não será aceito a Deus (...)». 484
Relativamente ao voto da castidade, no Capítulo IV da Regra de S. Bento,
em que se trata «das boas obras que são instrumentos para a perfeição», consta
apenas «pôr por obra os mandamentos de Deus. Amar a castidade». 485 O Capítulo
XXXIII da mesma Regra reafirmará que os religiosos não possuíam em seu poder
nem os seus corpos, nem as suas vontades;486 para as religiosas, consideradas
Esposas de Cristo, «essa questão era ainda mais premente e tornava-se símbolo da
sua entrega total à religião».487 Sobre esse aspeto, Antónia F. Conde refere também
que «o modelo da Virgem Mãe exigia das postulantes e noviças nos conventos o
cumprimento de regras que giravam em torno da manutenção da virtude suprema,
a castidade.
Os Tratados de Clausura que se desenvolvem nos séculos XVI e XVII
surgem, para além de várias figuras modelares de virtude cristã, indicações que
visavam a manutenção da castidade. No contexto português do século XVII, não
poderíamos deixar de evocar as seguintes palavras do P. Manuel Bernardes, para
quem a castidade era
(...) uma virtude moral (espécie de Temperança) pela qual nos
abstemos dos deleites impuros da carne. (...) A Castidade é uma
batalha em que a alma é a vencedora, & o corpo o prisioneiro: a
Castidade traz consigo fertilidade de glorias, esterilidade de
pecados; é madrinha da santidade, & repúdio da torpeza; índice
de sinceridade, & destruição de escândalos. A esta virtude
acompanha e serve a Púdica, cujo ofício é compor o aspeto,
língua, mãos, passos, & mais movimentos do corpo, de sorte que
nada passem dos limites da honestidade, & decência.488

Também nesses Tratados, se prescrevia a mortificação dos sentidos como
forma de manutenção da castidade. Essas mortificações, que eram impostas às
religiosas, eram aplicadas como forma de «sublimar a alma em relação ao corpo e
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às suas necessidades e tendências, alcançando a pureza de espírito». 489 Mortificar o
corpo também constituía uma maneira da penitente «partilhar a dor e sentir a
humilhação, era seguir o exemplo de Cristo». 490 Essa prática ocorria, sobretudo, no
período da Quaresma, no sentido de imitar as dores sofridas por Cristo na Paixão.
A autoflagelação, o jejum e a abstinência também eram formas que, no domínio da
mortificação do corpo, expressavam essa dimensão.
A fidelidade à Regra de S. Bento e às diretrizes de Trento, bem como a
lealdade ao Divino Esposo a quem se consagravam, exigiam das monjas bernardas
o afastamento do mundo, para viverem o caminho da perfeição. Em S. Bento de
Cástris, as religiosas encontravam o espaço propício para a concretização do ideal
beneditino, abnegando o século para seguir uma vida de simplicidade, pobreza e
silêncio. Para o mosteiro cisterciense de Évora, «a virtude das casas religiosas e das
suas funções em relação ao mundo do século, baseada na severidade da clausura,
nos sermões pontificais e nos sagrados cânones» expressava-se, em 1712, da
seguinte forma: ‘as cazas Religiozas são sagradas, onde se depositão as Mininas
filhas dos Nobres Illustres ou pera educação dos costumes e boas virtudes ou pera
custodia dos principios do seculo’. 491 E assim, ainda que dedicada à prática da
escrita poética, Soror Mesquita Pimentel não se afastou da régua condutora da
caminhada para a «perfeição» religiosa, pois os seus três Memoriais resultaram da
sua vida de oração e da sua concentração na radicalidade do Evangelho, além de se
instituírem como um exemplo próximo e habitado dos fundamentos espirituais da
clausura cisterciense, propondo, ao longo da sua obra, os modelos de pobreza,
castidade e obediência que ela evoca, em larga medida, por meio de figuras
alegóricas.
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2.3.2. S. Bento de Cástris: devoções e cultos particulares

Embora o ideário bernardino não se servisse do embelezamento excessivo
das igrejas e mosteiros, primando, ao invés, pela simplicidade das construções, que
deveriam conter apenas o essencial, no espaço da clausura «possibilitado às monjas
do século XVII e XVIII, o ambiente místico refletia-se no mundo material através
da ornamentação das capelas e dos respectivos cultos e das pinturas, por
exemplo»492. Contrastando, pois, com o ideal de simplicidade e de despojamento
dos bens materiais pregado pela Ordem, encontramos no interior desses conventos
aspetos físicos e ornamentais que, de certa forma, refletem um «afastamento em
relação à simplicidade evocada por S. Bernardo».
Sobre essa questão, Antónia Fialho Conde chama a atenção particularmente
para alguns aspetos que refletem o tempo em que as monjas bernardas viviam e que
permite conhecer um pouco das devoções mais dinâmicas do mosteiro de S. Bento
de Cástris. Tendo sido objeto de diversas modificações ao longo dos séculos, este
mosteiro cisterciense passou por várias intervenções decorativas, recebendo painéis
e azulejos em momentos distintos de sua história. Ainda que pouco tenha restado
do ambiente do século XVII, alguns dos elementos que ainda subsistem permitemnos conhecer um pouco das devoções que marcavam a espiritualidade das monjas
bernardas, inclusive no tempo de Soror Maria de Mesquita Pimentel.
Antónia F. Conde observa que «dedicação das capelas ou altares aos
diversos mistérios ou santos testemunha sobretudo uma devoção interna, das
próprias religiosas e da comunidade monástica». 493 A Virgem ocupou também o
lugar central no quadro destas devoções, pois desde o início da história dos
cistercienses, recebeu particular atenção. Para S. Bernardo, a mãe de Deus era
considera um modelo cujas virtudes as religiosas deveriam replicar, em especial no
recolhimento, na obediência e no cultivo do silêncio e da oração interior. Aliás, o
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número de igrejas e abadias fundadas sob a evocação da Virgem é reflexo do
enorme culto que a ela foi dedicado pelos cistercienses.494
Os escritos de S. Bernardo, o doutor mariano, viriam a contribuir para
promover e acentuar, como se sabe, a devoção a Nossa Senhora. Em Portugal,
conforme se pode verificar, a devoção a Virgem Maria esteve bastante enraizada
não só nos meios populares, mas também nas ordens religiosas, confrarias e
irmandades. Os episódios da sua vida foram frequentemente representados pela
iconografia do período e nas várias capelas que lhe foram dedicadas. Em S. Bento
de Cástris não poderíamos, desse modo, deixar de verificar a existência dessa
tendência. Antónia Fialho Conde destaca, por exemplo a existência de quatro
capelas, que se situavam no lanço Sul do claustro: uma, da Senhora do Rosário, de
particular devoção no mosteiro, outra da Santa Cruz, com imagens da Senhora da
Piedade, Santa Helena, Santa Maria Madalena e S. João Evangelista; a terceira da
Senhora de Nazaré, em que consta uma imagem de S. Bernardo; e a quarta e última,
dedicada ao apóstolo S. Bartolomeu. 495
Entre estas, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, local de especial
devoção das religiosas, foi a única que conservou os azulejos na sua totalidade. 496
Nesses azulejos, que não seguem uma ordem cronológica, vemos representados
cinco episódios da vida da Virgem: a Adoração dos pastores, a consagração da
Virgem no Templo, a Anunciação, os Esponsais da Virgem e São José e a Visitação.
Acerca desse painel, Maria T. C. Verão descreve que:
Ao lado do altar, em posição de maior destaque, encontram-se as
cenas passíveis de conter um maior significado para a
comunidade. A consagração da Virgem no Templo poderia ser
assimilada à entrada das religiosas no espaço claustral. Já a
Anunciação constituiria o momento em que a Virgem se faz serva
do Senhor, tal como as monjas deixaram o mundo secular para
adorar e servir o Altíssimo, tomando a Virgem como modelo para
uma vida de consagração a Deus e aos seus desígnios. Esta
aproximação da vivência das religiosas aos episódios da vida de
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Maria poderia assim constituir motivo de reflexão e estímulo à
adoração.497

A autora observa ainda que nenhum desses episódios faz referência aos
passos dolorosos, centrando-se somente entre o momento da Anunciação e o
Nascimento de Cristo, que pode ser explicado pelo facto de a maternidade divina
da Virgem constituir um dos aspetos fundamentais nas obras de S. Bernardo, e «que
reforça a adequação deste ciclo a um mosteiro cisterciense».
Refira-se ainda a existência de outras capelas, como a de N. Senhora dos
Prazeres, em que havia imagens de S. José, de Santa Teresa e de Cristo, «esta última
com nítidas dimensões místicas»;498 a capela de Nosso Senhor da Piedade, imagem
que foi objeto de grande devoção e à qual se atribuíam poderes curativos; a capela
de Senhor Jesus dos Passos, que se situava no dormitório principal das religiosas e
que continha «um Cristo crucificado que se mostrava depois da pregação do
Calvário, e as monjas mais devotas colocavam as suas petições por escrito», 499 e
ainda mais outras três capelas, situadas à entrada da sala do Capítulo, «invocando
os mistérios da Conceição, da Natividade e da Encarnação» 500
A temática dos painéis e quadros existentes no mosteiro também permitem
«compreender as devoções e cultos da comunidade». 501 Com base nos relatos do P.
Manuel Fialho e no tempo em que ele escreveu a sua Évora Ilustrada, Antónia
Conde refere, por exemplo, as representações de vários santos, que ocupavam todo
o teto do Coro alto, e dos passos da Paixão de Cristo, que se viam ao longo das
paredes. Para além destas, figuravam também imagens do Menino Jesus e de Nossa
Senhora da Esperança, ambas consideradas também milagrosas.502 Na sala do
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Capítulo, via-se a imagem do Senhor dos Passos, «a cuja túnica também se
atribuíam diversos milagres no convento».503
Outras peças, como o painel de majólica «Anunciação da Virgem», datado
de 1501-1525 e atribuído a Francisco Nicoluso, ilustram ainda a particular devoção
das monjas bernardas à Virgem Maria. Segundo Gabriel Pereira, este painel
encontrava-se sobre uma das capelas do claustro504. Também na área dos
dormitórios se encontrava um painel do século XVIII com representações da
Virgem da Conceição.
É interessante notar ainda a representação de vários momentos da vida de
S. Bernardo nas paredes da nave, capela-mor e transepto da igreja. Os dezanove
painéis que compõe o ciclo de S. Bernardo pertencem a um momento já tardio
(século XVIII) em relação ao tempo em que Soror Mesquita Pimentel professou em
S. Bento de Cástris, de modo que estes não chegaram a ser vistos por ela. No
entanto, tais painéis, para além de remeterem para o caráter didático da arte
religiosa, instruindo sobre os feitos e virtudes de S. Bernardo, permitem-nos
observar o quanto a sua figura era estimada pelos membros de sua Ordem. De
qualquer modo, Soror Mesquita Pimentel convoca também a figura do reformado
da sua Ordem, na invocação do Memorial da Infância de Cristo.
Antónia Fialho Conde refere ainda que, em S. Bento de Cástris, as religiosas
possuíam formas particulares de demonstrar as suas devoções:
No Coro de cima, além de todos os exercícios a ele pertencentes,
cantava-se às quintas-feiras o terço em honra do Santíssimo
Sacramento. Na sala do Capítulo rezava-se o texto todas as
segundas e sextas-feiras. Celebrava-se o dia de S. Bartolomeu
com grande devoção, especialmente pelas criadas. Além disso,
ao longo do claustro, existiam altares dedicados aos sete passos
da Paixão de Cristo, com quadros sobre os respectivos altares.
Aqui, percorriam as religiosas a Via Sacra, e tinham lugar, com
grande devoção, as profissões de Sexta-feira da Paixão,
antecedidas e sucedidas de pregação alusiva.505
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Antónia F. Conde ressalta, desse modo, que «o interesse deste ponto tem
que ver não só com a participação na vida activa e comum, como também com o
assinalar o que, em matéria cultual, algumas religiosas instituíam, legaram e
sustentaram, enquanto devoções particulares».506 Entre outros exemplos de
devoções particulares das religiosas bernardas, a autora cita também a Irmandade e
festa particular do Santíssimo Sacramento, instituída por Maria Henriques
Coutinho; a devoção de Maria de Jesus ao Anjo Custódio e às Onze Mil Virgens; e
o costume de rezar nos coros o Santíssimo Rosário dos mistérios de Maria,
introduzido no mosteiro por Maria Coelha.507
Esses cultos e devoções particulares expressam a ambiência religiosa vivida
no interior do mosteiro de S. Bento de Cástris, a partir das quais podemos deduzir,
facilmente, «a grande devoção das religiosas aos mistérios da Paixão do Senhor, e
à Virgem, bem como a S. João Batista, além, naturalmente, dos santos da Ordem,
S. Bento e S. Bernardo».508 Tais referências permite-nos compreender, desse modo,
algumas das orientações espirituais das monjas bernardas, que, naturalmente, serão
refletidas nos seus escritos, nas escolhas iconográficas e ainda na práxis musical
dessas religiosas.509
Do mesmo modo, encontraremos em Soror Mesquita Pimentel a confluência
de várias dessas correntes de espiritualidade, que coincidem com os pensamentos
não só do reformador da Ordem de S. Bento, S. Bernardo de Claraval, mas também
com a corrente de espiritualidade franciscana, pela devoção que professa, por
exemplo, às chagas de Cristo, à infância, etc. De facto, conforme teremos a
oportunidade de ver mais adiante, desde a Encarnação até a Ascensão de Cristo, a
humanidade de Jesus assume uma particular importância na espiritualidade de
Soror Maria de Mesquita Pimentel, pois cada uma desses mistérios é ressaltado à
luz da união entre o homem e Deus através do Amor. No Memorial da Infância, a
ênfase concedida aos episódios da Encarnação e da Natividade de Cristo, bem como
a própria contemplação do Menino no presépio — em que é notável a influência de
506
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S. Bernardo e dos franciscanos — prefiguram a devoção da religiosa de Évora à
humanidade de Jesus. Nota-se, também, que o sacramento da eucaristia é posto em
relevo pela autora num dos cantos do seu Memorial da Paixão. A contemplação das
dores e do sofrimento de Cristo, nesta mesma obra, expressam também o amor à
sua divina humanidade, aspeto que foi bastante realçado pela literatura do período
Barroco em geral.
A partir dos três Memoriais que deixou, não saberíamos dizer exatamente
qual a devoção mais presente em Mesquita Pimentel, se a Natividade, se a vida
Pública ou a Paixão de Jesus, pois cada uma delas configurou um poema épico. No
entanto, considerando a recorrência e a ênfase que é dada a algumas personagens,
como à Virgem Maria, por exemplo, dir-se-ia que esta ocupa, sim, um lugar de
centralidade na espiritualidade desta religiosa, sobretudo porque transversal aos três
poemas. Também a Paixão de Cristo, quando relacionada com o contexto espiritual
do período e com as práticas devocionais praticadas no interior de S. Bento de
Cástris que atrás se elencaram, permitem concluir que o sofrimento e a morte de
Cristo era verdadeiramente nuclear em Soror Mesquita Pimentel, confirmada pela
contemplação amorosa que ela dedica aos episódios do sofrimento e martírio de
Cristo, ao seu sangue e às suas chagas.510
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Capítulo 3 – A trilogia épica de Maria de Mesquita
Pimentel

3.1. Uma obra, várias perplexidades

José Maria da Costa e Silva afirmou certa vez que nenhum engenho, por
maior que fosse, principia pela composição de uma epopeia. De facto, em se
tratando de um género extremamente codificado e de difícil elaboração, é natural
que aquele que nele escreve já possua experiência prévia no âmbito da poesia. Soror
Maria de Mesquita Pimentel escreveu outros poemas? Com toda a probabilidade,
sim. Mas onde estarão eles, se é que ainda existem, é algo que se desconhece até
hoje, apesar das muitas «demandas» para os localizar. Ficaram, muito
provavelmente, parafraseando aqui José M. C. Silva, sepultados sob a poeira das
bibliotecas conventuais ou, se tiradas de posse de alguém, «sabe Deus o fim que
tiveram». Concretamente, sabe-se apenas que escreveu três longos poemas épicos
cuja autoria é incontestável.
Desses três poemas escritos por Mesquita Pimentel, apenas o Memorial da
Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor, como assim aparece intitulado, foi
editado, no ano de 1639. Este, no entanto, constitui a Primeira parte de uma trilogia
composta ainda por mais duas obras: o Memorial dos Milagres de Cristo e o
Memorial da Paixão de Cristo. Estes dois últimos permaneceram manuscritos até
o século XXI. A verdade é que durante muito tempo se acreditou que esses poemas
estavam perdidos. Sabia-se apenas da sua existência, como testemunhara Inocêncio
Francisco da Silva: «Vi-as, e se não me engano, autógrafas, na coleção de poemas
que possuía o muitas vezes citado Francisco de Paula Ferreira da Costa. Continha
a segunda parte da vida e milagres de Cristo, e a terceira a sua paixão». 511
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Embora tenha sido editado muito recentemente (2014), o Memorial dos
Milagres de Cristo, tal como o Memorial da Paixão, sobreviveram apenas em
versão manuscrita não autógrafa, tal como é possível constatar a partir das várias
mãos que a cópia da BPE apresenta. É justamente no códice 406 da Coleção
Manizola, que se encontra uma cópia não autógrafa desse poema, que ocupa os
primeiros duzentos e noventa e dois fólios do manuscrito, também constituído pela
terceira parte da trilogia épica, correspondente à Paixão.
Os títulos adotados nesses poemas merecem algumas considerações que vão
além da temática que pretendem enunciar (a infância, os milagres e a paixão de
Cristo). O termo Memorial, que perpassa toda a trilogia, informa sobretudo a
intencionalidade de que estes textos se revestem: a monumentalização da história
da vida de Jesus Cristo como o maior herói que a humanidade conheceu. Assim
como as epopeias matriciais se prestavam à transmissão dos factos memoráveis do
herói épico, nos poemas de Mesquita Pimentel subjaz a mesma proposta. Já a
expressão Triunfo, no Memorial da Infância, expressa o caráter heroico dessas
narrativas, informando, desde logo, a vitória do Divino Amor sobre o mal, que, na
globalidade dos Memoriais, traduz a vitória do amor de Deus sobre a morte e sobre
aquele que é a personificação de todo o mal: Lúcifer.
O propósito de engrandecer a Deus indicia a grande devoção de uma
religiosa cisterciense que não abraçou a escrita de um poema épico com o intuito
de contribuir para a concretização desta ou daquela orientação relativa à perfeição
da epopeia. Mesquita Pimentel, naturalmente, procurou nos maiores modelos desse
género o prestígio da forma para dar corpo aos seus intentos religiosos, mas sua
ambição foi, antes de mais, consagrar a história da vida de Cristo na alma e no
coração de seus leitores, como o testemunha no «Prólogo» do Memorial da
Infância.
Ao ver transferido o quadro de referências da sua inventio para o plano
divino cristão, o poema de Soror Pimentel não perde, contudo, as especificidades
que caracterizam o género épico. Com efeito, nele encontramos algumas das
características fundamentais — como a presença da dedicatória, da proposição, da
invocação, a divisão em cantos, a presença do plano histórico e do plano
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maravilhoso — que norteiam o reconhecimento de sua matriz genológica. Isso
demonstra que Soror Mesquita Pimentel conhecia bem os modelos clássicos e soube
recorrer a eles para compor a sua obra. Para além disso, o visível trabalho criativo
e intelectual que as páginas destas epopeias revelam demonstra que Mesquita
Pimentel possuía não apenas um profundo entendimento dos textos bíblicos, da
patrística e dos doutores da Igreja, mas também um interiorizado conhecimento de
obras pertencentes a um género literário próprio da aristocracia portuguesa e do
universo cultural da elite culta naquela época.
Em termos teóricos, regista-se com espanto que o Memorial da Infância de
Cristo não apareça em nenhum verbete da Biblos - Enciclopédia Verbo das
Literaturas de Língua Portuguesa, nem no Ensaio Biográfico Crítico de José Maria
da Costa e Silva, embora seja mencionado por vários bibliógrafos ao longo dos
séculos XVII, XVIII e XIX. A obra editada de Soror Mesquita Pimentel é referida
por Jorge Cardoso no Agiológio Lusitano (1666); pelo P. Francisco da Fonseca em
sua Évora Gloriosa (1728); no Teatro Heroico: Abecedário Histórico, e Catálogo
das Mulheres Ilustres (1740) de Damião de Froes Perym; no Corpus Illustrium
Paetarum Lusitanorum, qui Latine scripserunt (1745), por Manuel Monteiro e
António dos Reis; e na Biblioteca Lusitana (1752) de Barbosa Machado. Nessa
mesma centúria, também a mencionam Bento José Farinha em sua Biblioteca
Lusitana escolhida (1786); D. Nicolau Antonio na Biblioteca Hispana Nova (1788);
e Frei Roberto na Biblioteca Cisterciense Española (1793). Já no século XIX,
aparece ainda referida no Dicionário Poético (1820) de Cândido Lusitano; ainda,
nesse mesmo ano, também é mencionada por Almeida Garrett em O Roubo das
Sabinas (1828); e mais tarde no Dicionário Bibliográfico Português (1858), de
Inocêncio Francisco da Silva; no Manual Bibliográfico Português de livros raros,
clássicos e curiosos (1878) de Ricardo Pinto de Matos; e em A mulher em Portugal
(1892) de António da Costa de Souza Macedo, que se refere à sua autora «como
uma das representantes da literatura produzida em contexto conventual, que ele
designa como «literatura enclausurada».512 Mais recentemente, no século XX,
512
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encontramos ainda referências ao Memorial da Infância em Escritoras de Portugal.
Génio Feminino revelado na Literatura Portuguesa (1924) de Teresa Leitão de
Barros; e, mais recentemente, na Bibliografia Cronológica da Literatura Monástica
Feminina (1995), de Isabel Morujão.
As referências supracitadas, ainda que só refiram pontualmente a obra
impressa de Soror Mesquita Pimentel, oferecem-nos importantes indícios do
alcance e difusão que o Memorial da Infância conheceu na sua época. Apesar disso,
não podemos dizer que o poema saiu da obscuridade literária. Desde que foi
publicada, a obra de Mesquita Pimentel não foi alvo, até onde nos foi possível
verificar, de qualquer análise ou comentário mais aprofundado, ainda que tenha sido
objeto de apontamentos breves em vários lugares, como acabamos de sublinhar.
Pese muito embora o relativo desconhecimento desta obra ao longo dos séculos que
sucederam à sua publicação, não deixamos de crer, contudo, que, pelo menos na
contemporaneidade da autora, o Memorial da Infância circulou bastante e foi lido
pelos seus contemporâneos.
Será apenas no século XX que se observará um crescente interesse por
recuperar e analisar a obra editada e inédita de Soror Mesquita Pimentel. Na
Península Ibérica, tanto quanto se sabe, só Eugénio Asensio513 parece ter escrito, há
já largos anos, um artigo sobre a épica portuguesa no qual aparece referido o
Memorial da Infância. No entanto, o primeiro dos textos que talvez nos forneça
uma visão mais apurada acerca desse memorial é o artigo intitulado «Literatura
devota em Portugal no tempo dos Filipes: o Memorial da Infância de Cristo de
Soror Maria de Mesquita Pimentel», 514 publicado, em 1998, por Isabel Morujão.
Nele, a autora centra a sua reflexão «em torno do contributo prestado por essa obra
para a compreensão da espiritualidade monástica feminina» 515, ressaltando algumas
das influências que figuram na base da sua estruturação. Por outro lado, o texto de
Morujão discorre unicamente sobre o Memorial da Infância, justamente porque, até
então, ainda se consideravam perdidos os dois Memoriais manuscritos, o Memorial

513

ASENSIO, 1974.
MORUJÃO, 1998.
515
MORUJÃO, 1998: 177.
514

178

dos Milagres e o Memorial da Paixão, sobre os quais se sabia que tinham existido,
conforme testemunhavam os paratextos de censura e os relatos de Inocêncio
Francisco da Silva,516 de Diogo Barbosa Machado 517 e de Francisco de Sá.518
É no artigo intitulado «Espaço literário feminino. A obra de Maria de
Mesquita Pimentel»,519 publicado em 2009, que Conde irá trazer pela primeira vez
a obra dessa religiosa em sua totalidade, tirando o Memorial dos Milagres e o
Memorial da Paixão do desconhecimento da crítica do século XXI. Ainda que de
modo muito breve e sucinto, é a partir de seu texto que ficamos a conhecer alguns
aspetos formais dessas epopeias inéditas, bem como informações pertinentes no que
diz respeito ao contexto histórico em que estão situados. Por seu turno, Isabel
Morujão, no artigo intitulado «‹O Monte Parnaso fui deixando›. Cristianismo e
cultura clássica na épica conventual feminina»,520 acrescenta importantes
contribuições ao analisar alguns aspetos relevantes dessas epopeias a nível da
inventio, dispositio e elocutio, destacando as relações que se estabelecem entre a
retórica clássica e a retórica cristã na tessitura dessas obras. Em um subcapítulo de
seu livro Por trás da grade, Morujão também analisa alguns aspetos dessas obras
para tratar do comportamento do género épico em contexto religioso, um dos pontos
que será aprofundado no âmbito desta tese.
Para além desses textos, destacam-se ainda alguns artigos que, nos últimos
anos, vêm sendo publicados em periódicos do Brasil e em Portugal por Fabio Mario
da Silva, investigador que, no âmbito de seu projeto de pós-doutoramento, escreveu
vários artigos acerca do Memorial da Infância de Cristo. Em «Notas de
investigação sobre a primeira ‹epopeia feminina› em língua portuguesa»,521 o autor
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detém-se a apresentar algumas caraterísticas da obra em questão, recenseando o que
já fora apontado por Isabel Morujão e Antónia Fialho Conde. Em outro artigo de
sua autoria, intitulado «A Virgem Maria, a heroína épica de Soror Maria de
Mesquita Pimentel (1581-1661)», Silva apresenta uma análise, sob o viés dos
Estudos de Género, em que a Virgem Maria aparece perspetivada como centro do
discurso épico de Soror Mesquita Pimentel. Para ele, o protagonismo conferido a
essa personagem feminina sugere uma tentativa da escritora de «transcender,
mesmo que atendendo às normas sociais coevas, a visão da condição clássica de
submissão».522 Já em «O épico revisto por Soror Maria de Mesquita Pimentel», 523
o mesmo autor pontua algumas relações intertextuais estabelecidas entre o
Memorial da Infância e Os Lusíadas, sobre as quais Isabel Morujão também já se
referira em seus estudos. Silva apresenta também possíveis diálogos desta obra com
os textos de Ovídio, Garcilaso e Juan Boscán, na medida em que, do seu ponto de
vista, Mesquita Pimentel demonstra conhecer tais autores. Ainda em relação ao
diálogo que as obras de Soror Mesquita Pimentel estabelecem com os textos
clássicos, no artigo «A função dos anjos na epopeia de Soror Maria de Mesquita
Pimentel», Fabio Mario da Silva analisa a função que os anjos assumem nessa
epopeia religiosa em comparação com os seres mitológicos presentes nas epopeias
da tradição clássica. Considerando que, semelhantes a estes, os anjos criados por
Soror Mesquita Pimentel «assumem a tarefa viril dos exércitos e esquadras».524 De
acordo com o autor, o modo como esses anjos aparecem caraterizados no Memorial
da Infância de Cristo constitui um importante papel na composição de sua trama
épica, uma perspetiva que ele irá retomar em outro artigo, intitulado «Febo Apolo
na trama épica do ‹Memorial da Infância de Christo e Triumpho do Divino Amor›
(1639)», no qual fala sobre o papel que a presença constante de Apolo exerce nesta
narrativa, no sentido de legitimar e auxiliar «a sua composição épica, perfazendo
um senso comum setecentista na poesia». 525
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Os textos introdutórios do livro Em treze cantos: epopeia feminina em
recinto monástico. O Memorial dos Milagres de Cristo de Maria de Mesquita
Pimentel, obra que traz à luz a segunda parte da trilogia épica de Soror Pimentel,
apresentam alguns estudos de especial pertinência para a apreciação de alguns
aspetos que dizem respeito a esta obra. No artigo «Memorial de milagres e de
memórias: treze cantos e muitos recantos», Isabel Morujão identifica certas
passagens que remetem ao universo da cavalaria e ao imaginário dos emblemas,
cujo reaproveitamento sugere uma provável aproximação com os Pia Desideria de
Hermano Hugo, e com os Emblemata de Alciato. A autora acrescenta ainda outra
perspetiva interessante, ao considerar uma certa insinuação de igualdade (ou até
preferência) concedida por Cristo às mulheres e que Soror Mesquita Pimentel se
preocupa em salientar. Entre esses e outros aspetos que pontua, Isabel Morujão
coloca em perspetiva «as várias intertextualidades e memórias culturais que tecem
esta epopeia».526
No segundo texto que introduz este Memorial dos Milagres, Antónia Fialho
Conde oferece-nos informações um pouco mais precisas sobre a origem e filiação
de Soror Mesquita Pimentel, bem como sobre o seu percurso na comunidade
cisterciense de Évora. No seu artigo «Maria de Mesquita Pimentel: a Nova Glória
dos Pimentéis no Mosteiro de S. Bento de Cástris», a autora apresenta
pormenorizadamente dados relativos aos cargos exercidos pela religiosa com base
no espólio documental do mosteiro. Nesse estudo, Conde aduz novos dados
importantes para uma releitura de sua biografia, atualizando informações que
anteriormente ainda eram pouco precisas, como o ano e o local do nascimento da
religiosa. As informações compulsadas pela historiadora contribuem sobremaneira
para o entendimento da obra dessa religiosa, uma vez que nos permitem aceder ao
seu contexto de produção e divulgação.
Por fim, no último estudo que integra esta obra, Maria do Rosário Morujão
analisa as caraterísticas materiais das páginas manuscritas do Memorial dos
Milagres, cuja grafia indica ter sido este texto uma cópia escrita a várias mãos,
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descartando-se a hipótese dessa versão ter saído da pena de Soror Mesquita
Pimentel.
Os trabalhos até aqui mencionados constituem a quase totalidade da
bibliografia527 de que se tem, até agora, conhecimento acerca das epopeias de Soror
Maria de Mesquita Pimentel. Ainda que, por razões de brevidade, estes textos
pareçam insuficientes para abarcar toda a dimensão que a produção literária de
Soror Mesquita Pimentel apresenta, cada um deles se torna particularmente
importante para esse estudo, pois todos eles apresentam reflexões pertinentes que
convém aqui desenvolvermos.

3.1.1. O Memorial da Infância de Cristo

Fig. 1: Folha de rosto do Memorial da Infância (1639)

527
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Editado em 1639, em Lisboa, na oficina de Jorge Rodrigues, o Memorial da
Infância de Cristo528 é composto por um total de 156 fólios. Os exemplares dessa
obra hoje existentes são muito raros, tendo-se conhecimento de apenas cinco deles,
dois dos quais só apenas recentemente foram localizados por nós. Antes, sabia-se
da existência de três: um localizado na BPE, outro na BNP (e cuja edição é a
utilizada por nós no âmbito desta teste) e outro na BNE, em Madrid. Os outros dois
exemplares desse poema épico-bíblico que localizamos encontram-se, um no
ANTT e outro, na Biblioteca de Livros Raros Thomas Fisher, da Universidade de
Toronto.
As informações colhidas pelo cotejo desses cinco exemplares permitem-nos
explicar a razão pela qual o Memorial da Infância só ter sido impresso em 1639.
De facto, a edição de que dispúnhamos
inicialmente (a da BNP) não contém os
últimos despachos, datados de 1639,
que se verificam, por exemplo, no
exemplar que se encontra preservado no
ANTT, antes desconhecido e sobre o
qual, mais adiante, voltaremos a falar.
Também descobrimos apenas
há meses um outro exemplar (figura 2),
numa Biblioteca da Universidade de
Toronto, que pertenceu, segundo consta
nas marcas de posse, a dois grandes
bibliófilos portugueses, José Maria
Nepomuceno e, posteriormente, Aníbal
Fernandes Tomás. Relativamente a este
Fig. 2: Folha de rosto do Memorial da Infância

exemplar, dir-se-ia que, entre os outros
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quatro a que tivemos acesso, ele é o
que se encontra em pior estado de
conservação, pois encontra-se quase
completamente descaraterizado. 529 A
encadernação é mais recente, pois a
inscrição

do

título

é

manual,

imitando a grafia dos caracteres
tipográficos da edição de 1639.
Quanto ao «Prólogo», também ele
ausente

deste

exemplar,

foi

reconstituído, em parte, com letra
manuscrita, datável do século XIX
(figura 3), e talvez da iniciativa de
José

Maria

Nepomuceno.

Ao

exemplar faltam ainda alguns fólios
Fig. 3: Prólogo ao leitor do Memorial da Infância

correspondentes

aos

paratextos

(como as licenças de impressão, a dedicatória, dois poemas laudatórios e as erratas).
Na folha de rosto, encontramos informações que não condizem com a edição
original, como, por exemplo, o subtítulo, que, ao invés de Primeira parte, apresenta
Poema em dez cantos de oytava rythma. O ano da edição e o editor também não
correspondem ao dos outros exemplares, pois a folha regista que foi editado em
Lisboa, por Pedro Craesbeeck, no ano de 1638, e não por Jorge Rodrigues, em 1639.
Mas, tratando-se de informações acrescentadas à mão, não nos é possível concluir,
a partir delas, pela existência de uma edição desde Memorial anterior à de 1639.
Relativamente a esta última informação, não deixa de ser curioso notar que,
alguns bibliófilos530 referem nos seus catálogos 1638 como o ano de edição do
Memorial da Infância. Não encontramos, porém, nenhum exemplar que comprove
uma edição anterior à de 1639. Talvez estes registos se tenham baseado nesta folha
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de rosto da edição de Toronto, cuja capa não é a original. Ou talvez tenha acontecido
o contrário: que quem procedeu à alteração da folha de rosto tenha tomado por base
a informação contida nesses catálogos.
Sobre a questão que, imediatamente se levanta, quanto à localização de um
exemplar do Memorial da Infância do outro lado do Atlântico, a explicação que nos
ocorre é a de que, este exemplar, tendo pertencido à biblioteca de Aníbal Fernandes
Tomás, que foi à leilão, terá sido adquirida pelo renomado Prof. Ralph G. Stanton,
que doou posteriormente o livro a esta biblioteca. Segundo informa um boletim da
University of Waterloo, este professor possuía uma das maiores coleções
particulares de literatura clássica portuguesa do mundo, o que explica o seu
interesse por uma obra seiscentista portuguesa. Segundo a mesma fonte, sua coleção
foi doada à Biblioteca de Livros Raros Fisher da Universidade de Toronto em 1988
e, assim, entende-se como é que este memorial passou a integrar o catálogo desta
livraria.
Antes de analisarmos algumas características da materialidade destes
recém-encontrados exemplares, que apresentam pormenores que trazem algumas
novidades em relação aos já conhecidos, importa ressaltar alguns aspetos no que
diz respeito à sua estrutura externa. Relativamente a isso, o Memorial da Infância
segue a estrutura clássica da epopeia portuguesa pós-camoniana, sendo constituído
por dez cantos e contendo, ao todo, 907 estrofes (Canto I, 97 est.; Canto II, 91 est.;
Canto III, 104 est.; Canto IV, 83 est.; Canto V, 85 est.; Canto VI, 106 est.; Canto
VII, 85 est.; Canto VIII, 78 est.; Canto IX, 97 est.; Canto X, 81 est.). Refira-se ainda
que cada estrofe é formada por oito versos decassílabos que seguem o esquema
rimático ABABABCC.
A sequência temática desta obra segue a narrativa dos Evangelhos
Canónicos, de modo que, cada canto, com exceção do primeiro, focaliza um tema
central ligado à vinda, nascimento e infância de Cristo, conforme se vê abaixo:
Canto I - Genealogia e queda de Lúcifer;
Canto II - Anunciação do anjo e Encarnação;
Canto III - Ida para Belém para o cumprimento do edito de César;
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Canto IV - Nascimento de Jesus e adoração dos pastores;
Canto V - Circuncisão;
Canto VI - Adoração dos reis magos;
Canto VII - Fuga para o Egito;
Canto VIII - A matança dos inocentes;
Canto IX - Retorno à Nazaré e encontro com João Baptista;
Canto X - Discussão de Jesus com os doutores no templo.
Cada canto é antecedido por um «Argumento», também ele em verso
heroico, que apresenta um resumo da narrativa que se lhe segue. O uso desse recurso
introdutório,531 que se foi tornando comum entre os poetas épicos portugueses 532 de
Quinhentos e Seiscentos, tem a intenção de orientar a leitura e adiantar ao leitor o
tema central do canto.
Assim, tomando como fonte textual o livro de Génesis, a narração da
Infância é iniciada, a partir da criação do mundo e da queda de Lúcifer. No entanto,
Soror Mesquita Pimentel dá uma maior amplitude a este relato bíblico, recriando o
episódio da criação com maior força imaginativa, embora respeitando, obviamente,
a matriz de que se serve. Antes da religiosa de Évora, este episódio bíblico já fora
retratado em moldes épicos por outros poetas, como Du Bartas, em La sepmaine ou
Creation du monde (1578); Torquato Tasso, na seu Il Mondo Creato (1592); e
Alonso de Acevedo, em La creación del mundo (1615).533 Estes poemas, inseridos
na tradição literário-teológica do hexameral, que descreve a obra de Deus nos seis
dias da criação, oferecem-nos uma ideia da extensão que este tema bíblico já havia
alcançado antes de Mesquita Pimentel e, inclusive, de John Milton, autor do
Paradise Lost (1667).

531

Nem sempre esses argumentos apresentam as mesmas características formais. Nalguns casos,
eles obedecem apenas à estrutura de tópicos sucintos, constituindo uma espécie de «títulos» que
resumem os acontecimentos centrais tematizados nos respetivos cantos. Noutros casos, porém, os
argumentos assumem uma dimensão mais extensa, geralmente assumindo a mesma estrutura
estrófica e rimática do poema.
532
E também italianos, que é de onde creio ser a sua origem, conforme se pode verificar, por
exemplo, nas edição de 1516 e de 1565, do Orlando Furioso, e na edição de 1673 da Gerusalemme
Liberata.
533
Composto por sete cantos em oitavas reais.
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No Memorial da Infância, este episódio ocupa, entretanto, apenas o Canto
I. A partir da 7.ª estrofe, a narradora começa então a contar como o universo foi
criado por Deus, descrevendo os anjos que habitavam na «corte celeste» como
«substâncias incorpóreas» de «dotes soberanos», «perfeitos e luzidos». Um dos
núcleos temáticos desse canto é a queda de Lúcifer, nomeado por Luzbel. Conforme
descreve a narradora, Deus havia ordenado que Luzbel, o mais belo de todos os
anjos, viesse a adorar futuramente a Deus-humano. No entanto, «depravado na
vontade/De pura enveja, e de soberba inçado», Luzbel recusa-se a cumprir a ordem
de Deus, rebelando-se contra ele e incitando outros anjos a fazerem o mesmo. Em
consequência da sua desobediência, segue-se uma «batalha cristalina» travada entre
o esquadrão comandando pelo anjo rebelde e o de Micael, que combate «por Deus
omnipotente».534 Nas estâncias que dedica a este episódio, que, não é relatado no
livro de Génesis,535 Mesquita Pimentel confere às suas personagens angelicais as
características bélicas dos guerreiros da épica clássica. 536 De um lado, está o
esquadrão de Micael (o arcanjo Miguel), com seus «penachos brancos, e dourados»,
«armas luminosas» e «escudos e adargas fulgurosas».537 De outro, está Luzbel, com
suas «armas negras, semeadas/D’huas minguantes luas».538 Ao fazer contrastar
adjetivos como claro e escuro, branco e negro, luz e escuridão, Mesquita Pimentel
realça a oposição entre o bem e mal, numa dicotomia que atravessa aliás todos os
Memoriais. Segue-se a descrição da batalha entre essas duas forças opostas,
culminando na vitória de Micael sobre Luzbel, que «na região escura foi lançado».
Com rutilante e cortadora espada
534

Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 17-24, fls. 4-5.
Já no livro do Apocalipse 12, 7-9 aparece referida a batalha entre o arcanjo Miguel e o Dragão,
identificada como a antiga serpente do Éden e como Lúcifer: «E houve batalha no céu; Miguel e os
seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos; Mas não
prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente,
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos
foram lançados como ele».
536
Sobre esse aspeto, Fabio Mario da Silva observa que os anjos presentes no Memorial da Infância
de Mesquita Pimentel assumem uma «função viril presente em textos épicos, nos quais encontramos
tropas, frotas, homens fortemente armados que lutam e desbravam novas terras, combatentes que
representam o vigor físico e um ideal de valentia, como assim encontramos em a Ilíada, a Odisseia
e Os Lusíadas» (SILVA: 2015a, 137).
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Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 18, fl. 4.
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Mostrando Micael seus fortes brios,
Na vil soberba intrépida, danada
De Lucifer, meteu os duros fios;
Dizendo com voz alta e confiada,
Por castigar o Drago os desvarios:
Quem como Deus imenso e soberano,
Unido ao Verbo Eterno o ser humano?
E neste acerbo golpe penetrante,
Lucifer lá do Líbano sagrado
Mais ligeiro que o vento, em um instante,
Na região escura foi lançado:
Desceu o bravo Assur tão arrogante,
Que com Deus competia em seu estado,
E aquele mais ousado, que Faetonte,
Caiu nas negras águas de Aqueronte.539

Recorrendo ao universo da mitologia clássica, nos dois últimos versos da
segunda estância, a autora estabelece uma comparação entre o anjo caído e Faetonte
(filho de Hélio, o deus do sol, na mitologia grega) para referir que Luzbel, assim
como Faetonte, que foi fulminado por Zeus, para impedir estragos na terra e nos
astros, precipitando-se no rio Erídano, foi lançado ao inferno («região escura»). No
memorial, o rio Erídano (equivalente ao rio Pó) é equiparado ao rio Aqueronte (rio
do infortúnio através do qual Caronte conduzia as almas até o mundo dos mortos)
para manter a rima do verso («E aquele mais ousado, que Faetonte/Caiu nas negras
águas de Aqueronte»).
Ainda neste mesmo canto, a narradora descreve a criação do mundo e de
todas as coisas que nele havia, incluindo Adão e Eva. Em seguida, Mesquita
Pimentel passa a descrever, com cores camonianas,

540

o Paraíso541 e como a

serpente induziu Eva a comer do fruto proibido e a, depois, oferecer dele a Adão,
que, por sua desobediência, é condenado à morte. Retomando o episódio do concílio
dos deuses, assim como se vê n’Os Lusíadas, a narradora constrói uma espécie de
«tribunal da divindade», em que as entidades mitológicas dão lugar a alegorias que
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Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 23-24, fl. 5.
Esta comparação entre o episódio da Ilha dos Amores n’Os Lusíadas e a figuração do Paraíso no
Memorial da Infância já foi feita por Isabel Morujão. Cf. MORUJÃO, 2013: 179-182. Sobre este
episódio, falaremos ainda no Capítulo IV da Parte III.
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Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 37-49, fl. 7-9.
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representam as três essências de Deus: o Amor, a Misericórdia e a Justiça, que se
reúnem em audiência para debater o futuro de Adão. O Amor e a Misericórdia
argumentam em sua defesa, para que não seja condenado à morte. A Justiça, porém,
queixa-se, dizendo que «não é justo que fique um homem vivo,/ que no saber a
Deus quis igualar-se». Depois entra a Verdade, que pondera o argumento da
Misericórdia e da Justiça e, dando razão às duas, determina que «em balanças mui
perfeitas/ Fazer que fiquem ambas satisfeitas». Como a humana criatura, por ser
débil e fraca, não pode pagar pelos seus danos, a sentença final determina, portanto,
que o Verbo do Padre se faça humano, para que o pecado de Adão seja reparado.
Este primeiro canto, embora desvinculado da história da vida de Cristo, é
determinante para a compreensão de toda a diegese do poema, pois é nele que se
esclarece a temática central que atravessa a narrativa dos três Memoriais: a redenção
da humanidade. É neste canto que também encontramos os factos que determinam
os acontecimentos focalizados nos cantos seguintes, como a Anunciação e a
Encarnação, e ainda a missão do herói Jesus Cristo. Apesar da aparente quebra de
linearidade que este primeiro canto parece comportar face à narrativa da Infância
propriamente dita — já que a distância temporal entre este e o canto II equivale ao
intervalo de tempo que separa o livro de Génesis e do Novo Testamento —, é nele
que se encontra delineado o plano salvífico traçado por Deus, eixo condutor de
todos os acontecimentos que se sucedem a partir de então.
Depois de, no Canto I, ter ficado estabelecido que o filho de Deus, verbo de
seu peito, se fizesse humano para reparar o pecado de Adão, o Canto II focaliza os
episódios da Anunciação e da Encarnação. Dando voz à alegoria da divina
Sapiência, Mesquita Pimentel evidencia, ao longo de dezoito estrofes, 542 «as
perfeições da cândida açucena», de modo a demonstrar, através da enumeração das
suas virtudes e qualidades, o quão digna a Virgem é de receber o verbo de Deus em
seu ventre. Em seguida, o anjo Gabriel é incumbido da missão de descer à Terra
para visitar Maria e anunciar ser ela a escolhida para conceber o menino Jesus. A
narrativa descreve o momento em que o «arcanjo luminoso», acompanhado de seu
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Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 19-36, fls. 20v-23v.
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esquadrão, chega à casa de Maria, cuja porta é guardada pelas virtudes da castidade,
da humildade e da obediência E, entrando, lhe anuncia que ela conceberá o filho de
Deus:
Em vosso sacro ventre Virgem pura,
Concebereis por modo inexplicado
De Deus a Imagem viva, a fermosura,
O resplandor eterno sublimado:
Do Padre o verbo feito criatura
Mortal, Senhora, haveis de ver gerado
Sem tempo eternamente lá sem madre,
E cá nascer em tempo sem ser padre.543

A narradora narra de seguida, em linguagem metafórico-litúrgica, de que
modo, após a Virgem dizer o «sim» tão esperado por Deus, o céu logo se abre e o
«Verbo eterno, poderoso» sai do peito de Deus e, «sem abrir a arca do tesouro»,
entra no ventre de Maria «com a coroa e ceptro de ouro».544
Antes do nascimento de Jesus, a narradora descreve, no Canto III, a ida de
José e Maria a Belém para cumprir o édito de César. A narração prossegue, pois,
com a dura jornada de José e Maria a caminho de Belém». 545 Durante o percurso,
José e Maria avistam uma casa de paredes de taipa muito antiga, onde a alegoria da
Pobreza aprisionava a seus pés «três gigantas feras, e estupendas»: a Gula, a Cobiça
e a Soberba outras tantas alegorias que representam três dos sete pecados capitais.
E, a convite de José, a Pobreza passa a acompanhá-los,546 realçando, desse modo, a
humildade de Jesus e a pobreza em meio da qual ele viria a nascer. Aproximandose já de Belém, José com lágrimas «banhando o rosto», decide pedir hospedagem a
um parente e a um estalajadeiro, encaminhando-se depois para uma cova antiga que
antes servia de estrebaria, por lhe ver negado o acolhimento.
Antes que a meia-noite o curso acabe,
Entram naquela escura e estreita cova,
Donde nascendo Deus, verão que cabe
Aquela maravilha, que é mais nova:
Onde verão quão bem seu amor sabe
Dar de sua fineza certa prova:
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Pois em fazer ali Deus escolhido,
Mostra seu poder todo estendido.547

O nascimento de Jesus é narrado a partir da 5.ª estância do Canto IV. Ao
longo da narrativa, a narradora dá vazão a expressões de acentuada devoção a Maria
e ao menino Jesus, pela descrição amorosa que faz dos seus gestos a cuidar do filho
recém-nascido. Embora faça realçar a fragilidade do pequeno infante, que, mesmo
divino, «chorando, ao frio não resiste», 548 Mesquita Pimentel não deixa de enfatizar
o potencial redentor que reside na sua figura de cordeiro inocente.
Já o gigante Rei das fortes malhas
Vinganças rigorosas não grangeia,
Mas em panos envolto, nas batalhas,
Em que é de amor vencido, se recreia:
Já paga o que não deve posto em palhas,
E redimida fica a culpa alheia,
Pois nelas chorar Deus com dor intensa,
Basta para do mal dar recompensa.
Já de David o filho novo infante
Com surrão e cajado aqui nascendo,
Nas guerras a seu pai é semelhante,
Pois mata só com funda combatendo:
Já com obras de amor forte e confiante
Se mostra tão valente acometendo,
Que por ganhar Mical, a alma querida,
Ao infernal gigante tira a vida.549

Veja-se como, nessas estâncias, a figura do menino Jesus adquire contornos
de um herói épico quando comparada a um «gigante Rei» e a David, personagem
que, segundo o Antigo Testamento, derrotou o gigante Golias quando, com a sua
funda, lhe acertou com uma pedra na cabeça. No entanto, a força e a valentia do
pequeno infante residem no amor («forte» e «confiante») que sente pela
humanidade, pela qual veio ofertar-se em sacrifício na cruz. A grandeza do Cristomenino é ainda realçada por Mesquita Pimentel no uso de expressões como
«onipotente Verbo eterno», «suprema imensa Alteza», «Infante Soberano», «Rei da
547
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glória», «homem Deus», «Senhor dos céus» ... que são amplamente reiterados ao
longo da narrativa.
No Canto V, em que se narra o episódio da circuncisão, nota-se novamente
a ênfase no potencial redentor de Cristo recém-nascido, cujo sangue derramado por
causa do «cruel cutelo agudo» é perspetivado como um ensaio da sua Paixão. De
facto, ao longo deste canto a narração centra-se no imagética do sangue que tinge o
corpo do «cordeirinho manso» nascido para redimir o pecado do homem e, por isso,
como prova do seu excessivo amor, «convinha que tão cedo se sangrasse». 550 A
circuncisão constitui, nesse sentido, na perspetiva da narradora, a primeira oferta
do seu sangue para a salvação da humanidade. Para mais enfatizar esse mistério, ao
longo de onze estrofes551 o Menino Jesus dirige-se à alma (interlocutor) e, através
de suas lágrimas, que «dos mudos são línguas», lhe fala:
Ainda que o rigor d’esta ferida
Me derrame dos olhos perlas frias,
Tanto desejo ver-vos redimida,
Que já quisera as veias ver vazias:
Este desejo ardente, alma querida,
Me faz derramar sangue de oito dias.
E por vós nesta idade já morrera
Se em trinta anos e três mais não sofrera.
Alma, se minha carne imaculada
Com pena desigual, e dor ardente
Quis que fosse por vós circuncidada
Sendo tão delicada e inocente:
Foi para que ficásseis libertada
Da lei, que fere o corpo agudamente,
E desterrando os vícios de vossa alma,
De vida e glória eterna alcanceis palma.552

Ao longo dos três Memoriais, várias vezes a alma é convocada pela
narradora, que lhe dá mesmo voz, em certos passos mais adiantados do poema,
como veremos. O prolongamento poético que Soror Mesquita Pimentel confere a
este episódio bíblico de Lucas 2, 21-23 sublinha não só a perspetiva salvífica do
nascimento de Jesus, mas a grande devoção da religiosa de Évora ao seu sangue,
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que é por ela descrito como um «licor tão deleitoso», um «bálsamo rico e precioso»,
«líquidos rubis».
O Canto VI, o mais extenso (com 106 estrofes) de todo o Memorial da
Infância, focaliza dois episódios distintos: a adoração dos Reis Magos e a
apresentação do Menino Jesus no templo. Embora esses acontecimentos se
encontrem relatados em evangelhos distintos, Soror Mesquita Pimentel combina
essas cenas num único canto, narrando-os sequencialmente e com particular riqueza
de detalhes. O verso «Dez vezes quatro Délio rubicundo»553 separa esses dois
acontecimento no plano temporal, indicando que quarenta dias tinham decorrido
desde o nascimento de Jesus e «Para que pontualmente a lei guardasse/No templo
quis que a mãe o apresentasse».
Partindo de Nazaré, José e Maria seguem, portanto, em direção à Judeia para
realizar a consagração-resgate do primogénito segundo mandava a lei. Aquando da
chegada ao Templo, a narradora descreve o episódio do encontro de Maria com
Simeão, que lhe profetiza a sua participação no sacrifício redentor de Cristo, mas
mudando a tónica relativamente ao texto de Lucas. Em lugar de Simeão se focar em
si próprio, agradecendo a Deus ter presenciado a vinda do Salvador, ele centra o seu
discurso em Maria, a quem prevê a sua primeira espada de dor, facto a que, no
evangelho de Lucas, é dada uma importância menor:
Sabei, ó Soberana Virgem pura,
Que vossa alma santíssima sagrada
De uma espada de dor feroz e dura
Há de ser cruelmente atravessada:
Quando deste minino a fermosura
Nos rios de seu sangue for banhada,
Porque então por amor dando ele a vida,
Haveis de sentir essa ferida.554

Para além de sublinhar a estreita relação entre Maria e seu filho, a narradora
evidencia o papel da Virgem como corredentora de Cristo no plano divino da
Redenção. Estando ela intimamente ligada ao sacrifício de seu filho no Calvário,
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pela partilha de suas dores, é ela quem oferece o cordeiro de Deus no altar do
Templo, dizendo as seguintes palavras:
Aqui ao meu Jesus vos ofereço
Já em forma de escravo desterrado,
Para ficar o mundo em seu progresso
Do triste cativeiro libertado.555

É através da concessão desta voz suplementar a Maria (que, só fala sete
vezes em todos os evangelhos) que Pimentel valoriza a figura da Virgem e lhe
confere um estatuto de preponderância, a nível da diegese. A narração prossegue
com o episódio da fuga da Sagrada Família para o Egito (Canto VII), evento
descrito no Evangelho de Mateus (2:13-23). Temeroso do nascimento de Jesus e do
facto de os Reis Magos terem ido adorá-lo, Herodes «Sentiu seu coração ficar
tocado/De um impulso tão fero e tão malino» 556 e deseja a morte do Menino. Um
anjo «esclarecido, belo e puro» aparece então em sonho a José e diz-lhe para ir com
Maria e o menino para o Egito, pois Herodes deseja pôr fim a vida do pequeno
infante. Durante essa longa jornada, a narradora descreve as dificuldades
enfrentadas pelos «peregrinos soberanos», que iam «Padecendo tormentos
penetrantes/Do rigoroso inverno embravecido», 557 caminhando «por medonhos
desertos», sofrendo quedas, passando por lamas e atoleiros, sentindo fome e sede...
Durante o percurso, aparece uma quadrilha de salteadores, à qual pertencia Dimas,
o ladrão que «em idade mais lustrosa» será crucificado ao lado de Jesus, informação
provinda dos evangelhos apócrifos. A Sagrada Família chega então ao Egito, onde
alugam uma casa para viver e trabalhar, Maria no tear e José como carpinteiro.
Segue-se o episódio da matança dos inocentes, no canto VIII. Mesquita
Pimentel abre este canto com uma descrição imagética da Morte, 558 «uma
fantasma» em que se viam os ossos e que possuía uma boca grande e aberta e um
aspeto envelhecido. Em seguida, segue-se a descrição violenta, impressiva e
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realista559 das cenas em que os soldados, como «feros lobos esfaimados» e tigres
feros e tiranos, arrancam os «tenros cordeirinhos» dos braços de suas mães. O
vocabulário oscila entre o diminutivo da compaixão («filhinho») e a crueza da cena,
que convoca um léxico anatómico («miolos») que surpreende:
Às vezes sem tocar golpe de espada,
Para si o filhinho a mãe tirando,
E puxando o algoz com mão irada,
Se ficava entre os dous despedaçando.
Outras vezes com fúria endiabrada
Com minino às paredes atirando,
Se lhe abria a cabeça, e as mães viam
Os miolos que d’ela lhe saíam.560

A dor da matança é descrita com vívido recorte pictórico, com sangue a
jorros comparado a mares e lágrimas enormes caminhando pelo mundo,
representando a dor das mães chorosas: «De roxo sangue se abrem novos mares, /E
correm vivas lágrimas a pares». Para mais adensar a crueldade deste acontecimento,
a narradora recorre ao uso da animização da natureza, convocando o tópico Sunt
lacrymae rerum, pelo qual até a natureza chora:
De assombro se vestiu o claro dia,
De sangue se mostrou Febo manchado,
E morrendo de ver tal tirania,
Em cinzas de cristal foi sepultado.
Com véu de escuro horror Delia saía
Mostrando também rosto ensanguentado,
Porque abrasar a terra assi deseja,
Pois contra o alto Céu fez tal peleja.561

Neste caso, as entidades da mitologia greco-latina são evocadas no sentido
de marcar o tempo transcorrido na diegese. Ao fazer referência a Febo e Délia,
Mesquita Pimentel refere-se, na verdade, ao Sol e à lua. Não é o deus Apolo e a
deusa Délia que sentem dor pela morte dos inocentes, como assim sugere Fabio
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Silva.562 Pelo contrário, a estrofe descreve a mudança temporal 563 do dia para a
noite, em que as cores escuras que remetem para o sangue, para além de realçarem
o dolorismo do episódio, servem para «pintar» as cores do crepúsculo, no momento
em que o sol (Febo) se põe («morrendo», «sepultado») para dar lugar à noite
(Délia), com o seu véu escuro. Sete anos depois, um anjo aparece em sonho à José 564
dizendo-lhe para tomar Maria e Jesus e regressar à Judeia, pois o desterro tinha
terminado. José desperta e veste Jesus com a «túnica inconsútil» tecida pela Virgem,
numa alusão à túnica inteiriça com que sofrerá a paixão, prefigurando-a.
No regresso, a meio do deserto, encontram um menino com pés descalços e
«vestido de peles de camelo», «profeta sem igual, que excede a Elias»: era João
Baptista, em mais um episódio dos evangelhos apócrifos, de larga fortuna na pintura
pós tridentina. Ele conduz Jesus, José e Maria até à «lapinha» onde «fazia
penitência de aspereza» e oferece-lhes mel silvestre para comerem. Saciada a fome,
os três «felices peregrinos» regressam «à penosa e larga via» e avistam a Palestina.
Seguem-se algumas estrofes em louvor da divina Sapiência, alegoria que representa
a sabedoria de Deus.565 Ressalta-se, neste ponto, o triunfo do amor divino e,
consequentemente, do herói Jesus Cristo, por ter vencido a perseguição de Herodes
e todas as dificuldades enfrentadas durante as viagens de ida ao Egito e regresso à
pátria. A narradora estende-se ainda por várias estrofes566 em louvor de Nossa
Senhora do Desterro, dando fim ao canto 567.
No último canto do Memorial da Infância, José, Maria e Jesus já se
encontram a viver em Nazaré. A narradora explica que era costume ir-se ao templo
de Jerusalém em memória da libertação do povo do Egito, e José, Jesus e Maria
dirigem-se para lá. Aí, perdem Jesus de vista. A narradora dedica várias estrofes a
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A propósito desta estrofe, Fabio Silva comenta que «Apolo reaparece como observador, diante
do massacre em Belém promovido pela ira de Herodes contra as crianças. O deus, juntamente com
sua irmã Artemis (Délia), se sente atónito diante desse cenário sanguinolento» (SILVA, 2015b: 209.
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Trata-se, portanto, de uma linguagem perifrástica, em que os fenómenos da natureza e o
transcurso do tempo são descritos por meio de referências mitológicas ou astrológicas. Sobre este
assunto, falaremos mais adiante, no Capítulo 4, 4.1 da Parte III.
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Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 16, fl. 128v.
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Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 56-73, fls. 136-138.
566
Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 74-90, fls. 138v-141.
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Nossa Senhora do Desterro era uma devoção muito particular dos cistercienses. O mosteiro de
Alcobaça contém ainda uma capela da sua invocação.
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retratar os sentimentos de dor e angústia de Maria e de José durante os três dias em
que o filho esteve ausente deles. Enquanto isso, Jesus esteve sempre no templo,
onde visitava os santos lugares da sua Paixão, em que «havia de ser morto, e Adão
remido». Na manhã do terceiro dia, «os Rabinos, Escribas, e Doutores» juntaramse no templo e começaram a falar sobre a vinda do Messias.568 Jesus, já com a
idade de doze anos, mete-se no meio dos doutores e fala-lhes com grande
conhecimento sobre as profecias e as santas Escrituras.569 Entretanto, José e Maria
aparecem no templo e encontram Jesus. Os doutores, mostraram-se-lhes admirados
com os conhecimentos de Jesus, «Dizendo que o saber de tal minino/Não era cá da
terra, mas divino».570 Por fim, os três retornam para Nazaré, local onde Jesus «Ia
crescendo em graça, e em dom perfeito».571
Por ter sido o único poema editado, o Memorial da Infância difere dos
outros dois que lhe dão continuidade por apresentar a inclusão de paratextos,
constituídos pelas licenças de impressão, pela dedicatória, por poemas laudatórios
e por um prólogo ao leitor, escrito em redondilha maior. Considerando que os
paratextos de uma determinada obra «patenteiam as estratégias postas em marcha
para captar a atenção do público leitor», 572 consideramos pertinente analisar aqui
alguns dos aspetos que caracterizam os paratextos desse Memorial, pois, para além
de evidenciarem «a vertente pragmática» da obra, elas permitem antecipar algumas
informações «a partir das quais se torna possível recuperar informações sobre o
contexto de produção e de receção das mesmas». 573

3.1.1.1. Licenças de impressão

As licenças de impressão que acompanham a edição do Memorial da
Infância apresentam alguns dados intrigantes que importam referir. O primeiro
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Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 54-60, fls. 151v-152v.
Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 63-72, fls. 153-154v.
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Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 76, fl. 155.
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Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 79, fl. 155v.
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MOREIRA, 2006: 141.
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MOREIRA, 2006: 142.
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deles diz respeito ao facto deste poema só ter sido editado vários anos após a sua
entrada no Tribunal do Santo Ofício, pois, conforme se comprova nos paratextos, a
obra já se encontrava pronta pelo menos desde 1633,574 de acordo com o parecer
emitido por Fr. Teodósio de Lucena, que escreve:
Por mandado do nosso Reverendíssimo Padre Frei Arsénio da
Paixão, Geral e Reformador de nossa Sagrada Religião
Cisterciense nestes Reinos e Senhorios de Portugal, e Algarve, li
este livro composto em octava rima pela Madre Soror Maria de
Mesquita, Religiosa do mosteiro de nosso Padre S. Bento da
cidade [de] Évora da mesma Ordem, intitulado Memorial da
Infância de Christo e Triunfo do Divino Amor. No qual não achei
nada contra a nossa sagrada fé católica nem que encontre os bons
costumes». Polo que, e por seu superior estilo, digno de tão alta
matéria, aplicação de muitos lugares da Sagrada Escritura com
explicações dos Padres, ornato de vários e altos conceitos, tudo
verificado tão elegantemente que mostra grandeza de engenho
natural, e artificioso, se lhe pode dar a licença que pede.575

O mais curioso ainda é que, só dois anos após o parecer emitido por Fr.
Teodósio de Lucena, Frei Arsénio da Paixão concede licença a Soror Mesquita
Pimentel para a impressão do Memorial da Infância. No seu texto, lê-se
intrigantemente a referência a um Memorial da Paixão que a autora terá também
composto. Se o Abade Geral de Cister refere este livro, concedendo-lhe parecer
favorável à impressão, logo significa que havia chegado ao seu conhecimento um
outro parecer, para além do referido acima. De outro modo, por que razão a licença
do Geral de Cister refere o Memorial da Paixão, se o parecer anterior, em que teria
que se fundamentar, não o contempla? Tudo indica, pois, que a licença do Geral de
Cister pressupôs um parecer favorável a edição do Memorial da Paixão. Ora, o
parecer de Teodósio de Lucena a que temos acesso, ao circunscrever a edição da
autora a um único memorial, indica que outro Padre terá tido a ser cargo o parecer
da Paixão, pois o Geral afirma que autoriza os «dois livros», «vista a informação
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E não 1631, como refere a reedição moderna publicada em 2016, sob a organização de Fabio
Mario da Silva.
575
Memorial da Infância de Cristo, 1639, licença preliminar, fl. não numerado.
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dos Padres a quem cometemos o exame dos ditos livros». Por isso, em 17 de agosto
de 1635,576 afirmou:

Frei Arsenio da Paixão Dom Abade do Real Mosteiro de Santa
Maria de Alcobaça, Geral e Reformador de todos os de sua
Congregação nestes Reinos de Portugal, e Algarve, &c. damos
licença à madre Soror Maria de Mesquita Religiosa do nosso
Mosteiro São Bento de Cástris, extramuros da cidade de Évora,
para que havidas as licenças ordinárias, possa dar à impressão
dos livros que tem compostos, intitulados um, Infância de Cristo
e Triunfo do divino Amor. O outro, Memorial da Paixão de
Cristo: vista a informação dos Padres, a quem cometemos o
exame dos ditos livros: O Doutor Frei Paulo Brandão Secretário
da sua Reverendíssima a fez.577

Como se pode ver nesta licença, o Memorial da Paixão também já se
encontrava pronto para impressão, mas, por algum motivo que hoje
desconhecemos, ele nunca chegou a ser editado. É possível que, ao chegar à mesa
dos qualificadores do Santo Ofício, estes tenham encontrado alguns aspetos
merecedores de reservas. Mas afigura-se-nos evidente esta aglutinação do
Memorial da Infância com o Memorial da Paixão, porque sabemos que foram os
dois primeiros poemas épicos que Soror Pimentel compôs.578 Sabe-se, aliás, pelos
seus comentários, que o primeiro memorial a ser redigido foi o da Paixão, seguido
pelo da Infância e, finalmente, os Milagres (um aspeto da vida de Cristo menos
enaltecido na sua devoção, sobretudo pela orientação espiritual que se comprazia
particularmente na contemplação da humanidade de Cristo). O mais intrigante
ainda é o facto de, na licença concedida em Outubro de 1636 pelo censor Frei
Dâmaso da Apresentação, qualificador do Santo Ofício, se mencionar uma terceira
obra de Mesquita Pimentel, desta vez substituindo o Memorial da Paixão pelo
Memorial dos Milagres:
Por mandado do Supremo Conselho do Santo Ofício, vi estes
dois volumes cujo título é Memorial da Infância de Cristo, nosso
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Poderia suspeitar-se de que a data de 1635 poderia resultar de uma gralha de impressão. Mas a
descoberta da Licença original dissipa qualquer dúvida.
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Memorial da Infância de Cristo, 1639, licença preliminar, fl. não numerado.
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Sobre a ordem de composição destes Memoriais, veja-se MORUJÃO, 1998.
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Redentor, e de suas miraculosas obras na idade varonil,579 e
triunfos do divino amor, compostos em oitava rima por Madre
Soror Maria de Mesquita Pimentel, Religiosa do Padre São
Bernardo, no insigne Convento de São Bento de Évora. Demais
de não achar cousa que repugne à pureza de nossa santa fé
católica ou reformação de bons costumes, me parece obra
superior a um sujeito feminino.580

Seis meses depois, em abril de 1637, o Doutor Frei Gaspar dos Reis,
também qualificador do Santo Ofício, declara ter visto «estes dous tomos que em
octava compôs a madre Soror Maria de Mesquita Pimentel, Religiosa do Mosteiro
de S. Bento de Évora (…), intitulados Primeira e Segunda Parte do Memorial da
Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor».581 Acrescenta ainda que «com as
emendas que leva dos versos riscados e modificações de outros, entendo que não
tem, cousa que seja contra nossa Santa Fé e bons costumes». 582
Depois de obtidas as primeiras licenças de impressão pelo Concelho do
Santo Ofício, o Memorial da Infância e o Memorial dos Milagres recebem,
portanto, o despacho dos desembargadores do Paço a autorizar a impressão dos dois
tomos em maio de 1637, conforme se vê na licença assinada por Manuel da Cunha,
Pero da Silva, Francisco Cardoso de Torneo, Diogo Osório de Castro e Sebastião
César de Meneses:
Vistas as informações, podem-se imprimir a Primeira e Segunda
Parte do Memorial da Infância e Milagres de Cristo e Triunfo do
Divino Amor, compostos pela Madre Soror Maria de Mesquita
Pimentel, Religiosa no Mosteiro de S. Bento extra muros da
cidade de Évora, com as emendas e modificações que levam em
alguns versos, e depois de impressas tornarão ao Conselho para
se conferirem com os originais e se dar licença para correrem.583

A licença para os dois Memoriais parece depender, pois, da introdução de
emendas que a autora concretizou («com as emendas e modificações que levam em
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Este não é o título final da obra impressa. Estariam previstos dois volumes acoplados, como
também sugere o Parecer de 1637 de Frei Gaspar dos Reis («primeira e segunda parte do Memorial
da Infância»)?
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Memorial da Infância de Cristo, 1639, licença preliminar, fl. não numerado.
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Memorial da Infância de Cristo, 1639, licença preliminar, fl. não numerado.
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Memorial da Infância de Cristo, 1639, licença preliminar, fl. não numerado.
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alguns versos»), pois ambos recebem as licenças dos desembargadores do Paço,
ficando apenas a sua circulação dependente do pagamento da taxa.
Seguem-se ainda, nesse ano de 1637, duas licenças, em julho e em agosto,
a referir que se podem imprimir os dois livros mencionados na licença
anteriormente referida, isto é, o Memorial da Infância e o Memorial dos Milagres.
Na última licença, com data de agosto desse ano, lê-se: «Que se possam imprimir
estes livros visto as licenças do Santo Officio, & Ordinario que oferecem: & depois
de impressos, tornem para se taxare[m], & sem isso não correrão». Não restam
dúvidas de que a primeira e a segunda partes da trilogia épica de Soror Mesquita
Pimentel saíram juntas para a impressão. Só não se compreende a razão pela qual,
tanto quanto hoje é possível saber, só o Memorial da Infância chegou a ser editado.
Quanto ao facto do Memorial da Infância (com a indicação de ser «primeira
parte») ter saído impresso dois anos
após

a

última

revisão

dos

desembargadores, estamos talvez,
hoje, em condições de lhe dar
resposta. De facto, uma leitura
cotejada desses paratextos com os
que constam em outros exemplares
da Infância permite-nos acrescentar
algumas novidades esclarecedoras.
Com

efeito,

localizamos

recentemente mais um exemplar
(figura 4) desta obra no ANTT. Nele
consta o registo das taxas necessárias
para a circulação da obra impressa e
as autorizações, datadas de maio de

Fig. 4: Licenças do Memorial da Infância

1639, para que pudesse correr. Na primeira dessas autorizações, assinada por Frei
Gaspar dos Reis, Prior, lê-se: «Conferi este livro com seu original, e com as
emendas das erratas, entendo que está conforme com ele. Neste Carmo de Lisboa
em 30 de maio de 1639». Já na segunda, assinada por vários, consta que «visto estar
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conforme com o original, pode correr este Memorial da Infância de Christo. Lisboa
31, de Maio de 1639». O Memorial dos Milagres teve, certamente, um outro
caminho.
Provavelmente, o Memorial da
Infância só foi impresso dois anos após
a última licença (emitida em 1637),
pela demora na regularização da
exigência das taxas, ou seja, pelo facto
do valor da taxa requerida só então ter
sido pago. Talvez não seja ousado
concluir que o Memorial dos Milagres,
que também havia obtido licença para
impressão, possa ter sido editado, neste
mesmo ano, não tendo, no entanto,
circulado por falta de pagamento de
taxa. Não vamos esquecer que a
impressão de obras como as que estão
em causa, escritas por uma senhora

Fig. 5: Erratas do Memorial da Infância

religiosa, não contava normalmente com o privilégio de patrocinadores. E nada se
diz nos paratextos do Memorial da Infância sobre eventuais patrocínios. Aliás, a
dedicatória é dirigida a N. Senhora do Desterro.
Estas informações sobre as taxas registam-se também no exemplar que se
encontra preservado na BNE, que tem também a particularidade da sua errata ter
sido acrescentada à mão com mais três gralhas encontradas (figura 5).
O que dizer, no entanto, do Memorial da Paixão? Este, conforme se
verificou, ficou excluído, desde o início, dos pareceres dos censores. Muito
provavelmente, ainda que esta obra tenha supostamente obtido a licença dos padres
e do Abade Geral — já que assim se pressupõe a partir da licença referida por Frei
Arsénio da Paixão — ao chegar à mesa do Santo Ofício, entretanto, os
qualificadores encontraram nela algo que iria contra «a fé e os bons costumes». De
facto, conforme teremos a ocasião de aprofundar, algumas passagens do manuscrito
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do Memorial da Paixão exploram momentos algo nevrálgicos que poderão ter sido
objeto de censura. Referimo-nos à expansão dada à ressurreição, por exemplo, ou à
descida ao limbo.
Como explicar, contudo, o facto de o Memorial dos Milagres ter aparecido
nas licenças sem sequer ter sido antes referido pelo Abade Geral de Cister? De
facto, era comum que uma obra, antes de ser enviada para a mesa do Tribunal do
Santo Ofício, obtivesse previamente o parecer do Abade Geral da ordem a que
pertencia o seu autor. Só que, no caso de Soror Mesquita Pimentel, Frei Arsénio da
Paixão não abrange na sua licença o Memorial dos Milagres, apenas o da Infância
e o da Paixão. Isso pressupõe que haveria um prévio parecer favorável à edição da
Paixão que o Fr. Arsénio teve acesso. Pois de outro modo não o referiria. Na altura
de editar o Memorial da Infância, o editor coligiu apenas os pareceres e licenças
que se reportavam explicitamente essa primeira parte da trilogia de Pimentel, ainda
que eles tivessem sido dados, abrangentemente, para duas obras. Mas onde cabe
mais, cabe menos.

3.1.1.2 Dedicatória

A capa do Memorial da Infância (figura 1) traz estampada uma gravura de
Maria, José e o Menino, aquando do regresso do Egipto no final do desterro de sete
anos. Sendo este um episódio que foi amplamente retratado na arte cristã. Esta
gravura poderia explicar, em princípio, a dedicatória do livro a N. Senhora do
Desterro. No entanto, no texto da própria dedicatória a autora não faz referência a
essa invocação mariana, embora, no canto VII da Infância, a poeta dê grande ênfase
a esse episódio, ao longo de oitenta e cinco oitavas. Não seria arriscado dizer que a
escolha desta invocação não nos parece ter sido da responsabilidade de Soror
Mesquita Pimentel, que apenas abre a dedicatória com os seguintes dizeres: «À
Sereníssima Virgem Maria mãe de Deus e Senhora nossa», demonstrando apenas a
sua inquestionável devoção a Nossa Senhora. Provavelmente, terá sido o próprio
editor que talvez fez essa atribuição da obra a N. Senhora do Desterro, por conhecer
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a força da devoção entre os cistercienses ou por pretender adequar a dedicatória à
gravura que tinha disponível.584
Em vários momentos de sua dedicatória, Mesquita Pimentel realça, num
discurso de louvor e amor à Santíssima Virgem, as doutrinas que remetem para os
dogmas que, naquela época, se encontravam definidos pela Igreja, como o de
Theotokos («Maria mãe de Deus») e o da sua virgindade perpétua («soberana
sempre Virgem»). Mesquita Pimentel também evoca o papel de Maria como
redentora da humanidade («reparadora da geração humana»), por ela ter concebido
o filho de Deus em seu ventre virginal. Nesta dedicatória, o discurso de louvor da
religiosa de Évora recupera também de vários outros epítetos da Virgem, como
«rainha dos anjos», «sereníssima Virgem», «mãe de fermoso amor»,
«soberaníssima senhora».
Recuperando o tópico da humildade (de uso necessário às mulheres que
naqueles séculos ousavam sair do horizonte de expectativas que delas tinha a
sociedade), Mesquita Pimentel oferece à Virgem o seu Memorial da Infância, na
esperança de que a oferta de seu dom seja capaz de engrandecer ainda mais a glória
de que goza a Virgem no seu assento («humilde creio, e espero confiada,
sereníssima Virgem, que este rico dom que vos ofereço, há de afinar com glória
acidental e essencial de que sempre estais gozando no precioso assento de nossa
imortalidade»).
Mais adiante, a autora reforça que
Por sua divina interceção espero recebais meus entranháveis
afeitos que em este assumpto vos consagro. E pois alcancei
também por glorioso timbre de minha felicidade a honra de gozar
de vosso nome santíssimo, alcance de vós minha alma o alento
que necessita para que com obras de heroicas virtudes
corresponda à dignidade d’el[e]: recebei Senhora minha, d’esta
584

De facto, não encontro outra explicação que justifique o facto de a dedicatória do Memorial da
Infância ter sido atribuída à N. Senhora do Desterro, senão por uma associação com a imagem que
ilustra a capa (imagem cuja adoção é até compreensível, já que a obra retrata a infância de Cristo e
dá ênfase à Sagrada Família). Em nenhum momento de sua dedicatória, porém, Soror Mesquita
Pimentel refere essa invocação ou sequer o episódio do desterro no Egipto que assim a justifique.
Como se pode observar, a autora parece muito mais realçar outros títulos conferidos à Maria e
relacionados aos mistérios marianos — que foram, inclusive, objetos de grande devoção no mosteiro
cisterciense de S. Bento de Cástris, conforme ilustram as suas capelas — como, por exemplo, a
Encarnação.
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escrava vossa este fruto de meus trabalhos, debaixo de vossa
proteção, e emparo, e com dilatados favores mostrai que vos
dignastes d’ele, fazendo que fique impresso nas almas de todos
os que o lerem: e a mim alcançai graça, para que mereça gozar
de vós na glória, que logreis sem fim por toda a eternidade.585

Nestas últimas linhas, percebe-se a preocupação da autora de não só edificar
o nome da Virgem Maria através do assunto (o do Menino Jesus) que se propõe
abordar, mas também tornar essa história proveitosa a todos os que a lerem. Neste
ponto, evidencia-se claramente a intenção pragmática que Mesquita Pimentel
confere a este poema, manifestando o desejo de que a divina história que ele encerra
fique gravada em todos os que a lerem.

3.1.1.3 Poemas laudatórios

Alguns poemas laudatórios que antecedem o Memorial da Infância
testemunham a receção alargada e positiva que esta obra alcançou no seu tempo.
Um primeiro aspeto que chama a atenção é a quantidade de poemas que figuram
nas páginas preliminares, indício de que não foram poucos os que encontraram no
poema épico da religiosa de Évora valências que justificassem a sua impressão.
Com efeito, o Memorial da Infância apresenta um total de sete composições
laudatórias: dois sonetos anónimos dedicado «à senhora Maria de Mesquita
Pimentel, que despois de escrever a Paixão de Cristo, e triunfo do divino Amor, em
oitava rima, escreveu a Infância de Cristo, e Triunfo do Divino Amor no mesmo
verso»; outro soneto anónimo dedicado «A la Señora Maria de Mesquita em louor
de su estremada virtud, y celebre ingenio»; cinco quadras «Aa senhora Maria de
Mesquita en a presente obra» do Padre João de Teve e Marmeleiro; um soneto «Em
louvor de soror Maria de Mesquita Pimentel, e de seu livro», do Doutor Frei Luis
de Sá da Ordem de São Bernardo; outro soneto «de Frei Teodósio de Lucena da
Ordem de São Bernardo»; e quatro décimas «do Padre Luis Mendez».
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Memorial da Infância, 1639, fólio não numerado.
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Normalmente, em textos de conteúdo encomiástico que precedem obras de
arte maiores, é comum observar comentários associados a questões literárias,
fazendo-se comparações entre a obra em apreço e outros autores de grande vulto
que também cultivaram o mesmo género. No caso da obra de Soror Mesquita
Pimentel, os poemas laudatórios preliminares evidenciam epítetos superlativos
bastante diversos dos concedidos a autores masculinos, que são comentados pelo
seu engenho, pela linguagem figurada elevada e pela semelhança com outros nomes
da poesia da época. Com exceção das décimas do Padre Luís Mendes — que são as
que mais se aproximam desta orientação — os poemas dedicados a Soror Pimentel
realçam sobretudo a doçura da voz e do canto da poeta, sem grandes afirmações de
teor valorativo em termos estéticos-literários. A valorização dessa doçura é
sublinhada, por exemplo, em expressões como «canto suave», «brando impulso»,
«sutil arte», «doce pena» ... Nesses termos, a maioria dos encómios, embora não
desmereçam o mérito da obra e da autora, atêm-se mais a questões de ordem
pragmática, evidenciando o caráter edificante e construtivo da obra e da sua
importância no cumprimento desta missão, não enveredando por considerações de
natureza literária ou estética, que talvez considerassem desadequadas a uma mulher
autora, a quem a insuficiência do engenho parecia definir.
Entretanto, como ainda há pouco se referiu, as décimas do Padre Luís
Mendez destacam-se, nesse contexto, por serem as que mais fazem referência
explícita aos méritos literários de Soror Mesquita Pimentel. Embora o Doutor Frei
Luís de Sá, em seu soneto, tenha construído um anagrama em que se lê «Maria de
Mesquita Pimentel de raro ingenio y arte», o Padre Luís Mendez elogia a monja
bernarda pelo seu «alto engenho» e «sonoroso canto». No entanto, a maior
evidência, nestas décimas, é a retoma de um tópico recorrente e tipificado na
maioria dos encómios feitos a obras de autoria feminina do século XVII, que
consistia em retirar a mulher da sua condição feminina ao associar o papel de
escritora a um estatuto apenas reservado aos homens, conforme se pode verificar
nesses versos:
Nesta história que teceis
Com artificio e saber,
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Já não pareceis mulher,
Mas Salamão pareceis:
(...)

Considerando que, nesta época, a cultura e os conhecimentos femininos
eram perspetivados (sobretudo se religiosas) como invulgares,586 o discurso
valorativo que se fazia às obras produzidas por senhoras era escorado pela
convicção de que tais conhecimentos não poderiam ter sido adquiridos senão por
inspiração divina. Nesse sentido, ainda que reconheça o «engenho», o «artifício» e
o «saber» de Soror Mesquita Pimentel, o Padre Luís Mendez não deixa de atribuir
a sua obra ao resultado de um «saber divino», sendo, pois, um dom de Deus («É
dom, ó aguia divina/De vosso Esposo sagrado»).
Pesem embora esses argumentos, o facto é que a presença de textos
laudatórios numa obra significava que esta havia sido objeto de uma apreciação
preliminar por um grupo que, normalmente, detinha algum reconhecimento no
domínio das letras. O Memorial da Infância, no seu aparato paratextual, possibilitou
à sua autora um lugar igualmente prestigiante junto daqueles que assinam os seus
textos. Ainda nessa perspetiva, pode pensar-se que uma extensa e alargada
apreciação preliminar, bem como o reconhecimento das qualidades da obra literária
feminina em apreço, sobretudo se tratando de uma senhora religiosa, pressupõe de
algum modo que ela já fosse conhecida por outras obras anteriores que terão gozado
de igual mérito. No caso deste Memorial da Infância de Soror Mesquita Pimentel,
fica-se a saber pela própria autora, no seu «Prólogo» em redondilha, que ela já tinha
sido bem acolhida aquando da produção do Memorial da Paixão, que antecedeu a
redação do Memorial da Infância: «O que o seu Memorial/Da Paixão solenizaste
/Recebei com gosto igual/Este, pois os bens fundastes/Na Infância celestial».
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Sobre o assunto, leia-se o capítulo III da obra de FERNANDES (1995), Espelho, Carta e Guias
de casados.
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3.1.1.4. Prólogo ao leitor

O Memorial da Infância de Cristo, à semelhança de tantas obras literárias
do período barroco, também é constituído por um «Prólogo ao leitor». 587 Os textos
preambulares das várias obras impressas no século XVII, embora apresentem
contornos e especificidades próprias, eram, geralmente escritos em prosa. Já o
«prólogo» do poema de Mesquita Pimentel, diferentemente do que sucedeu com
outras edições de obras poéticas, apresenta-se em versos de redondilha maior.
Ainda assim, não deixa de cumprir a principal funcionalidade que define esse tipo
de textos, que a de é apresentar a obra ao leitor e justificar as motivações do autor
na escolha da temática.
Assim, no seu «Prólogo ao leitor», a religiosa de Évora começa por
comunicar o assunto que se propõe cantar na sua epopeia:
A infância gloriosa
Do minino triunfante,
Que não teve semelhante,
Na grandeza poderosa
De ab initio Deus amante.
Em aplausos de memória
Vos dou leitores prudentes,
Mistérios de tanta glória,
Festejai-os sapientes,
Celebrai tão alta história.

Embora se trate de um herói menino (aparentemente configurando um herói
frágil e pouco compatível com o registo épico), Mesquita Pimentel enfatiza as
razões pelas quais ele é merecedor de ser tratado em verso heroico, «porque fora o
Canto dino/Dos aplausos que pedia/Este assumpto tão divino». Aliás, logo desde a
primeira estrofe, a área lexical convocada define contornos de epicidade:
«gloriosa», «triunfante», «grandeza», «poderosa», «glória», «alta».
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Maria Lucília Gonçalves Pires refere que os textos preambulares do período barroco apresentam
diferentes denominações: «prólogo», «proémio», «prelúdio», «prolegómeno» e «prefácio». Em
todos estes casos, predomina uma mesma função: que é a de introduzir o leitor. Cf. PIRES, 1980:
33-36.
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Seguem-se versos que se reproduzem, simultaneamente, nos códigos do
épico e no tópico da humildade exigido socialmente às mulheres que publicam. Aí,
Mesquita Pimentel refere a sua incapacidade para tratar de assunto tão grandioso
como o que anuncia. Contudo, mesmo considerando que «cantar de tal sujeito»
seria «temerário atrevimento», não contém a sua vontade de louvar a Deus e,
mesmo sentindo-se dividida, concretiza o seu intento:
Que meu saber nesta empresa
Mostre quão pouco comprende
Quando a devação se estende,
Não me afronta esta pobreza,
Entenda-me quem me entende.
(...)
Mas pois que tão limitado
Pulsa meu saber humano
Nos primores de atilado,
Não posso mais, sinto o dano
De o ser tão discantado.
Tíbio e falto meu engenho
Grande e veemente a vontade
Sinto grão contrariedade
Porque quando a cantar venho,
Um quer, outro dissuade.

Estes versos refletem um investimento na captatio benevolentiae, um
recurso bastante explorado pelos autores nos seus prólogos. É frequente ver, nestes
textos, o uso do tópico da «falsa modéstia», pelo qual o autor se considera, de um
modo geral, ignorante e incapaz de proceder à exposição narrativa de assuntos que
considera nobres e elevados. No caso de Mesquita Pimentel, por se tratar de uma
religiosa, este tópico da «falsa modéstia» adquire uma conotação diferente, pois o
que num autor masculino seria considerado «falsa modéstia», no caso de uma autora
seria percebido como autoconhecimento de uma real insuficiência. Aliás, não
poderia ser editada uma obra de autoria feminina sem esse pressuposto que
tranquilizava a ordem social, levando a que à escrita da autora fosse atribuída uma
origem divina ou uma classificação que lhe atribuía poderes que transcendiam a sua
natureza feminina. À mulher não era reconhecida, ainda naquela época, uma voz de
autoridade. Desse modo, o reconhecimento da narradora do seu «fraco talento»,
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«tosca voz» e «saber limitado» é simultaneamente código poético do épico e salvoconduto para a receção pacífica da sua obra.
Aproximando-se já dos últimos versos do «Prólogo», vê-se claramente os
motivos pragmáticos que justificam a sua produção:
Ainda que com grosseiro
Pincel o pinto nacido,
Nas almas seja esculpido.
Que seu amor verdadeiro
O pintará mais luzido.
(…)
Sempre nas almas morada
Lhe deve ser concedida,
Pois dá a quem o convida
Em prémio dessa pousada
Luz, descanso, glória e vida.

Nesse sentido, mais do que cantar a infância de Cristo, Mesquita Pimentel
tem como principal objetivo conduzir as almas à devoção ao Menino Jesus e, assim,
dar a conhecer a grandeza do amor de Deus. E por isso, ela espera que o seu poema,
ainda que tosco, fraco e humilde, seja capaz de mover e comover o público ao qual
a sua obra se destina.
3.1.2. O Memorial dos Milagres de Cristo

O Memorial dos Milagres de Cristo, conforme já foi referido atrás, não
chegou a ser editado, embora tenha sido proposto para impressão, juntamente com
o Memorial da Infância. Com efeito, numa das licenças concedidas ao poema sobre
a infância de Cristo, o Memorial dos Milagres é também abrangido na autorização
para edição, tal como se pode comprovar nas licenças concedidas em Abril e Maio
de 1637.588 Embora tenhamos realizado várias pesquisas em arquivos para tentar
localizar os pareceres de censura desta obra e, também, do Memorial da Paixão,
não nos foi possível obter qualquer documento que viesse a corroborar as nossas
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Vide Capítulo 3, item 3.1. desta Parte II.
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suspeitas de que o Memorial dos Milagres pudesse ter sido impresso, embora não
tivesse licença para circular.
O manuscrito que hoje se encontra preservado na BPE (cód. 406 Fundo
Manizola) é composto justamente pelas duas obras que ficaram inéditas: a segunda
parte, intitulada Vida e Milagres de Cristo (que ocupa os primeiros 292 fólios) e, a
terceira, Memorial da Paixão de Cristo e Triunfo do Divino Amor. Nos primeiros
fólios, encontramos algumas referências que indicam os nomes de alguns possíveis
possuidores. No fólio inicial, por exemplo, referiu-se os Dr. Francisco Jorge de
Castro e Gonçalo Lopes de Carvalho. Já no rodapé, temos a indicação do local por
onde o manuscrito circulou: o Convento de Corpus Christi de religiosos Carmelitas
Descalços, em Lisboa. No verso desse mesmo fólio, lê-se a indicação de que o
manuscrito pertenceu à Livraria de Alexandre Metello de Souza Meneses. Sobre
esse pormenor, Maria do Rosário Morujão observa, no entanto, que «a referência à
autografia e ao possuidor do códice [Alexandre Metello de Souza Menezes]
permite-nos concluir que o códice que Inocêncio viu não era aquele que hoje se
conserva na biblioteca eborense». 589 De facto, conforme demonstra M. R. Morujão,
«o manuscrito da coleção Manizola deve-se a diversas mãos, pondo portanto de
lado a hipótese de ter saído da pena de Soror Pimentel, apesar de se saber da sua
destreza no seu uso, visto ter sido escrivã no mosteiro de Cástris durante vários
anos».590
Em comparação com o Memorial da Infância e ao Memorial da Paixão, o
Memorial da Milagres é o mais extenso. Com efeito, este poema apresenta um total
de treze cantos e, assim como as outras duas parte da trilogia, foi também escrito
em versos decassílabos de oitava rima com esquema rimático ABABABCC.
Contam-se, no total, 1.123 estrofes, com a seguinte distribuição: Canto I, 86 est.;
Canto II, 103 est.; Canto III, 102 est.; Canto IV, 91 est.; Canto V, 96 est.; Canto VI,
76 est.; Canto VII, 72 est.; Canto VIII, 94 est.; Canto IX, 80 est.; Canto X, 93 est.;
Canto XI, 78 est.; Canto XII, 84 est.; Canto XIII, 68 est.
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Cada canto do Memorial dos Milagres é introduzido, tal como acontece na
totalidade da trilogia, por um «argumento», que obedece, conforme já foi
sublinhado, à mesma estrutura de oitavas decassilábicas cujo objetivo é apresentar
um breve resumo de cada canto, de modo a orientar o leitor na sua leitura. O poema
também integra uma dedicatória591 em verso, que não nos foi possível recompor na
totalidade em virtude do fólio se encontrar um pouco desgastado na margem
superior do lado direito.
A narração da vida adulta de Cristo é iniciada, neste poema, a partir do
episódio que marca, segundo os Evangelhos Canónicos, o início do seu ministério
público: o batismo no Jordão por João Baptista (Canto I). Seguem-se alguns
acontecimentos que marcaram a fase do seu primeiro ministério na Galileia: o jejum
no deserto por quarenta dias, onde é tentado pelo Diabo (Canto II); as bodas de
Caná (Canto III), onde realizou o seu primeiro milagre; e a pesca milagrosa no mar
da Galileia (Canto IV). Outros milagres narrados na obra são a ressurreição da filha
de Jairo e a cura do paralítico de Betesda (Canto V); e a ressurreição do filho da
viúva de Naim. Jesus caminha sobre as águas (Canto VI); o episódio da
multiplicação dos cinco pães e dos peixes para alimentar a multidão (Canto VII); a
conversão de Mateus e Zaqueu (Canto VIII); a conversão da samaritana (Canto IX)
e a conversão de Maria Madalena (Canto X). Segue-se ainda o exorcismo da filha
da cananeia (Canto XI) e, nos últimos dois canto, a transfiguração de Jesus no monte
Tabor (Canto XII), e a ressurreição de Lázaro de Betânia (Canto XIII), finalizando
a narração do Memorial dos Milagres.
Assim, marcando o início da vida adulta de Cristo, a ação do Memorial dos
Milagres começa com o batismo de Jesus por João Baptista no Jordão. No Canto I,
sabendo ter chegado o momento de dar cumprimento à sua missão redentora, Jesus
pede licença a Maria para se ausentar, pois, é chegado o tempo de «dar remédio ao
mortal dano». Mas antes de resgatar o género humano, Deus quis que Jesus
591

Apenas é possível ler os seguintes versos:
Lograi eternamente vós [...]
Que eu me alegro de terdes tanta [...]
E de lá ponde os olhos, e o cuidado
Em mim favorecendo minha empresa.
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mostrasse ao mundo os seus prodígios e, por isso, quis «Primeiro que lhe desse com
doutrina/Reformação, ciência e disciplina». 592
Jesus inicia a sua missão pelas ribeiras do Jordão, onde é batizado por João
Baptista. Ajoelhando-se diante do «novo profeta Elias», Jesus pede-lhe
«humildemente que o baptize/Pera ficar Adão regenerado». 593 Mesmo
considerando-se indigno, João Baptista atende ao pedido de Jesus.594
Jesus é então movido pelo Espírito Santo em direção a um «grão deserto
pedregoso» entre a Judeia e Jericó, onde jejuará durante quarenta dias (Canto II).
Ao ver que, ao contrário do homem rebelde, os «animais feros, monstros brutos» o
adoravam com mansidão, Cristo chora e lamenta o pecado e os vícios do homem,
dizendo:
E que mais me magoa a vil bruteza
De ver nelas mil vícios arreigados
Que toda a dor, tormento e aspereza
Que estou sofrendo aqui por seus pecados;
(...)595

Ouve-se então do interior daquele «abismo tenebroso» um trovão «fero e
disforme», seguido da «voz desentoada» de Lúcifer, 596 que tenta Jesus.
Reforçadamente desdobrado em dois, ele e Belzebu lançam argumentos que tentam
demonstrar ser Cristo um simples mortal e não Deus. 597 A batalha entre as duas
forças (Bem e Mal) é descrita nos moldes das epopeias clássicas. Belzebu é um
«feroz gigante armado», com três lanças (a gula, a vanglória e a ambição), trazendo
o escudo da obstinação, o capacete de vaidade e a «viseira de cegueira da
vontade».598 O herói Jesus Cristo, por sua vez, surge «com cândidas armas de
pureza» e um «elmo rico da omnipotência», trazendo o arnês de fortaleza, a viseira
da sapiência, a manopla de firmeza, o «escudo invencível de ciência» e a «espada
592
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de inclemência».599 Com a primeira lança (gula), Satanás desafia Jesus a
transformar duas pedras em pão, para que pudesse saciar a sua fome. 600 Cristo,
entretanto, recusa-se a fazer tal milagre e resiste às tentações de Satanás, atingindoo com um golpe.
Tanto de Lúcifer tremeu o braço
Neste golpe que Cristo lhe foi dando
Que pôs as mãos no chão e em breve espaço
Com outro lhe quis logo ir revidando. 601

A batalha das tentações continua, com Lúcifer sempre a criar novas
tentações, a que Cristo sempre resiste, vencendo-o:
Em ditar estes seus altos conceitos
Cristo a Lucifer tal golpe serra
Que lhe entrou a espada pelos peitos
E ambos os joelhos pôs em terra.602
Com ímpeto e braveza sem medida
Se vai para a prisão triste e escura
C’os cascos e a cabeça bem fendida
No peito atravessada a seta dura.
Vendo cura não ter sua ferida
Contra o Céu Lucifer brada e murmura
Frenético e irado blasfemando
E mil chagas de fogo vomitando.603

A partir do Canto III, a narração centra-se nos vários milagres operados por
Cristo durante o seu ministério. O primeiro deles é a conversão da água em vinho
durante as bodas de Caná. A narração deste episódio, que se encontra relatado em
João 2 1-11, inicia-se no momento em que Jesus, depois de sair do deserto, regressa
ao rio Jordão, onde reencontra João Baptista. 604 Depois de seguir «por toda a terra
da Palestina/ ajuntando as ovelhas derramadas», Cristo começa a pregar em
Cafarnaum e, depois, em Caná, na Galileia. Nesta «vila rica tão vistosa», Jesus é
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convidado para «umas vodas de muito boa estreia» que se faziam em uma casa
nobre.605
A ação é retomada no momento em que, aproximando-se o fim do banquete,
a Virgem Maria percebe «como o licor ardente ali faltava». 606 Dirigindo-se a Jesus,
informa-o de que o vinho havia acabado e pede-lhe um milagre, a que Jesus
responde, dizendo que ainda não era chegada a sua hora. Mas tudo dispõe para que
Cristo atue como filho de Deus, levando a que «toda aquela água ali vertida/Ficasse
em vinho puro convertida».607
(...)
Os servos com aplauso e alarido
Pelas ruas e praças publicavam
Esta acção peregrina e tão estranha
Porque soubesse o mundo tal façanha.608

A partir deste milagre inaugural, vários outros milagres são narrados por
Mesquita Pimentel. No Canto IV, a ação desenvolve-se em três episódios com
resolução milagrosa: a pesca milagrosa no mar da Galileia; 609 a cura do
endemoniado de Cafarnaum;610 e a expulsão dos vendilhões do templo. 611
Deixando a cidade de Jerusalém, a narração continua, no Canto V, com a
jornada de Jesus por uma região muito remota, chamada Genezareth. Cristo é
acompanhado por uma grande multidão, admirada pelos «tão raros triunfos» que
ele ia operando pelo caminho, curando paralíticos, coxos, cegos, surdos, hidrópicos,
leprosos, gafos, mudos e endemoniados. Em Genezareth, cura a filha de Jairo.
Cristo prossegue caminho e cura, entretanto, a mulher que sofria com um fluxo de
sangue612 há doze anos ao simples toque na sua «vestimenta soberana». Segue-se o
momento em que os criados de Jairo lhe testificam a morte de sua filha. Ao ouvir
isso, Cristo diz ao «insigne varão» que ela está apenas a dormir. E sendo conduzido
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por Pedro, Jacobo (Tiago) e João até a casa de Jairo, Jesus chega ao leito onde se
encontra a menina e, segurando-lhe a mão, ordena «Que te levantes sã e que andes
logo».613 Imediatamente, a menina volta à vida e se levanta «alegre e pressurosa».
Após este milagre, Cristo segue para Jerusalém e encontra perto do templo
uma «alagoa», também conhecida como piscina, onde cura um homem paralítico
que há «trinta e oito largos anos» não encontrava quem o levasse até a piscina para
obter a cura desejada. Dando continuidade ao seu ministério público, depois de
operar estes milagres, Cristo ausenta-se da Judeia e segue para Naim com os
discípulos e aí, logo às portas da cidade, o herói divino ressuscita o filho da viúva,
que era o seu único amparo. 614 Embora a narração deste episódio recrie, quase
textualmente, o relato de Lucas 7:11-15, Mesquita Pimentel desenvolve-o
acrescentando ainda as falas do mancebo ressuscitado e também a de sua mãe em
louvor a Cristo.615
Logo em seguida, Cristo opera o milagre de abrandar as ondas do mar em
tormenta, quando os discípulos o aguardavam no barco.
Demonstrando, assim, que o poder de Cristo é superior à força de qualquer
outra entidade natural considerada magnífica, a narradora descreve o momento em
que Cristo caminha sobre as águas e acalma as ondas do mar: «Ao reino de Neptuno
foi presente/Para que lhe humilhasse o seu tridente» 616.
No Canto VII, a ação passa-se em Tiberíades, junto à Galileia. A narradora
conta que, após descer do monte onde estava a orar com seus discípulos, Jesus viu
ali uma grande multidão de pessoas que passaram a segui-lo no deserto. Para
alimentar toda aquela gente, Cristo faz o milagre da multiplicação dos pães e dos
peixes: «Benzeu o pão e peixes limitados/Para poderem ser multiplicados», 617
alimentando assim no deserto cinco mil pessoas.
Os Cantos VIII, IX e X focalizam, respetivamente, os episódios da
conversão de Mateus e de Zaqueu, da mulher samaritana e de Maria Madalena. No
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Canto VIII, a narração começa por referir que Mateus, pecador e publicano, estava
na alfândega a adquirir mercadoria. A narrativa prossegue no momento em que
Mateus ouve o chamamento de Jesus e passa a segui-lo, deixando o câmbio, caixas
e dinheiro, toda a mercadoria e emprego para trás. Segue-se a conversão de Zaqueu,
em Jericó. Ao ver o publicano no alto da árvore, a que havia subido para ver Jesus
(pois era muito baixo), Cristo «Bradou que se decesse que entendia/Lhe importa ser
seu hóspede em tal dia». 618 Jesus santifica a casa de Zaqueu e a sua família.
Mesquita Pimentel complementa a narrativa da conversão do cobrador de impostos
com um episódio não bíblico, descrevendo o momento em que Zaqueu se ajoelha e
beija os pés de Cristo, proferindo um longo discurso em que toma voz uma alma
arrependida a chorar os seus pecados.
No Canto IX narram-se dois episódios distintos: a conversão da mulher
samaritana e o momento em que Cristo impede uma mulher apanhada em adultério
de ser apedrejada. Indo em direção à Galileia os discípulos decidem entrar na cidade
de Siquém, local onde ficava localizada a fonte de Jacob. Enquanto os apóstolos
vão à cidade para «irem prover de algum sustento», 619 Cristo senta-se na fonte para
descansar e, aparecendo uma mulher de Samaria, Cristo conversa com ela e,
advinhando factos da sua vida, converte-a. Deixando a Samaria, Cristo segue para
a Judeia. No momento em que Jesus estava a pregar, os escribas e a turba de fariseus
apresentam diante dele uma mulher apanhada em adultério para que ele a julgasse
e Jesus reage dizendo:
Quem da culpa estiver tão libertado
Que possa a quem pecar dar penitência
Aqui nesta mulher que is condenando
Logo a primeira pedra vá lançando.620

O Canto X narra o episódio da conversão de Maria Madalena. Mas alonga
consideravelmente este episódio com concretizações e factos que não estão nos
evangelhos. Depois de informar o leitor sobre a sua origem e filiação, Soror
Mesquita Pimentel dedica várias estrofes à descrição da sua beleza física e da sua
618
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conduta enquanto pecadora, para depois a colocar no templo, onde Cristo pregava
sobre «o mundo errado e cego das vaidades».621 Maria Madalena converte-se e
chora «mil gemíferas lágrimas». 622 Segue-se um monólogo da pecadora, já
convertida, no qual lamenta as suas culpas passadas.
A narrativa do canto XI focaliza vários milagres operados por Jesus. O
primeiro deles retrata o episódio da cura de um endemoninhado, descrito como
cego, mudo e surdo, tal como aparece relatado em Mateus, 12:22-25. Cristo expulsa
o demónio do homem. Mais adiante, já em Tiro e Sídon, cidades «de cananeus
idólatras gentios»,623 uma mulher Cananeia segue Cristo em altos brados, pedindolhe que curasse a sua filha, «mal atormentada do demónio».624 Sem deter-se, Cristo
não lhe dirige também qualquer palavra, mas a mulher continua a segui-lo
insistentemente e, ajoelhando-se diante de Jesus, suplica-lhe, em lágrimas, que a
ajude. Ao ver que aquela mulher mostrava possuir uma fé enorme e inabalável,
Cristo atende-a, «Deixando toda a pena dela ausente».625
Já no canto XII, Mesquita Pimentel focaliza a transfiguração de Cristo.
Neste episódio, que tem como fonte os Evangelhos Sinóticos, 626 a narradora relata
a ida de Cristo, juntamente com Pedro, Tiago e João, até ao monte Tabor. Ali, Jesus
transfigura-se diante dos seus discípulos, que estavam a dormir. O «seu rosto por
divina e alta traça/ se tornou como o Sol resplandecente»627 e do seu corpo saía uma
refulgente luz. Moisés e Elias aparecem e, ao despertarem do sono, os discípulos
presenciam Cristo envolto numa grande luz. O pormenor com que Soror Pimentel
narra esta passagem confere-lhe a dimensão didática que os Memoriais, no seu
conjunto, apresentam. Pimentel não afirma apenas que os profetas falavam com
Cristo, ela atribui a cada um deles uma fala própria.
No Canto XIII e último a narradora situa Jesus a caminhar para além do rio
Jordão com os seus discípulos, quando fica a saber que Lázaro, seu grande amigo,
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se encontrava enfermo. Encaminham-se, portanto, para a cidade de Betânia, mas
quando chegam já Lázaro havia sido sepultado havia quatro dias. Marta vai ao seu
encontro, vertendo «um rio de pranto copioso».628
Antes de narrar o milagre da ressurreição de Lázaro, que se segue a este
encontro com Marta, a narradora descreve as «armas» utilizadas por Cristo,
expressas na figura do Amor Divino, que foi «quem lhe fez fazer esta façanha». O
Amor «não mostrava figura de minino», mas sim «uma estatura de gigante». Em
seu braço esquerdo, trazia um «arco de diamante e de ouro» com o qual atirava
«setas amoladas» que feriam as «almas mortas», ressuscitando nelas a vida. Ele
trazia ainda «aberto o peito transparente» de onde se viam fulminar «faíscas de
fogo». A Misericórdia alegorizada, coloca no Amor uma «coroa triunfante» e «uma
palma gloriosa» como prémios que simbolizam a vitória do Amor Divino sobre a
morte, ao trazer Lázaro (e outras personagens focalizadas nos cantos anteriores) de
volta à vida. Mesquita Pimentel enfatiza, aqui, o grande triunfo que marca a vitória
do seu herói épico. E como este é, em essência, o amor de Deus, logo o «triunfo do
Divino Amor» é, também, o triunfo do herói Jesus Cristo.
A narração do canto prossegue com a ressurreição de Lázaro propriamente
dita. Muitos dos judeus que ali estavam, «Vendo tal maravilha nele creram». 629 É
com este episódio, que marca o fim do ministério público de Cristo, que Soror
Mesquita Pimentel encerra o seu Memorial dos Milagres.
Nesse poema, Mesquita Pimentel retrata alguns dos principais milagres que
marcaram a vida pública de Cristo e que são narrados nos Evangelhos Canónicos.
Vê-se que a autora, na generalidade, seguiu a mesma sequência narrativa
apresentada nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, de modo que os cantos,
embora obedeçam a uma ordem temporal, podem ser lidos quase de forma
independente.
Parece ficar claro que, nesse Memorial, a poeta busca, para além de louvar,
enaltecer e glorificar a figura de Cristo, demonstrar a dimensão transformadora do
poder de Deus nas pessoas que puderam se beneficiar e presenciar os milagres
628
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operados por seu filho. O leitor que se debruça nessas páginas não se encontra
apenas diante de uma narrativa pura e simples dos acontecimentos ou uma
transposição em versos da narrativa bíblica, mas de uma poesia atravessada por uma
afetividade — quer na voz da narradora, quer na de suas personagens — que
expressa o grande amor e devoção da autora pelo seu amado esposo.

3.1.2.1. Prólogo ao leitor

O Memorial dos Milagres também é composto por um «Prólogo» em
redondilha maior, no qual Soror Maria de Mesquita Pimentel sintetiza os principais
motivos que a levaram a escrever sobre os milagres operados por Jesus. Nele, a
religiosa de Évora propõe-se cantar «a vida soberana/Da Fénix Cristo que a forma».
Além do desejo de glorificar as maravilhas de Cristo e de exaltar a sua
magnificência, a autora intenta, sobretudo, oferecer a toda a humanidade («príncipe,
reis, senhores», «humildes, pobres pequenos»), uma história de exemplaridade,
visando atingir os seus leitores, de modo a que estes possam alcançar «as glórias
deleitosas».
Nesse sentido, depois de afirmar, através de expressões adjetivas, as
múltiplas essências de Deus («Árvore é da doce vida», «É jardim fresco e ameno»,
«É ramalhete de mirra», «É fragua de doce fogo», «É de divinos deleites», «É feira
rica abundante», «É medicina de enfermos»), Mesquita Pimentel incita o leitor a
tirar proveito da história que será narrada ao longo de seu Memorial, pois nela se
encerra «A mais moral e divina/Doce, amável, proveitosa/Matéria que uma alma
alenta (...)». Assim, a poeta expressa o alcance que pretende dar a sua obra:
Os prudentes e avisados
Bebam desta fonte as gotas
Receberão mais ciência
Pois ela os sábios melhora.
As virgens que consagradas
Cada qual a Cristo adora,
Transformem-se nesta vida,
Terão glórias deleitosas.
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Não fique nenhum estado
Que dela não se socorra,
Que é vida que anima a todos,
Vida que todos consola.

Os versos acima transcritos expressam, não apenas os objetivos de Soror
Pimentel, mas também a funcionalidade de sua obra, que não se restringe a uma
circulação exclusivamente monástica ou comunitária («não fique nenhum estado
que delas não se socorra»). Já se referiu anteriormente que a atividade poética
emanada da clausura feminina apresentava, sobretudo, uma função formadora,
razão pela qual esse tipo de produção expressa muito mais uma preocupação com
os temas do que com as formas. Assim, é possível perceber, a partir destes versos,
que a autora tem a preocupação de atuar eficazmente sobre os seus destinatários.
Veja-se que, na segunda quadra, a autora refere, inclusive, «as virgens
consagradas», ou seja, as suas companheiras de clausura, interpelando-as a seguir
os passos de Cristo para gozarem as «glórias deleitosas».
Portanto, mais do que sublinhar a dimensão heroica do amor de Deus —
demonstrada através dos milagres operados por Cristo —, nesse seu texto
preambular, Soror Mesquita Pimentel expressa o desejo de consagrar na memória,
na alma e, sobretudo, no coração de seus leitores um exemplo de santidade (o maior
de todos eles), a ser seguido por todos os que aspiram a uma vida virtuosa.
Só ofereço a vontade
Que tive compondo esta obra
De todos se aproveitarem
De vida tão milagrosa
O Céu permita que quantas
Almas lerem esta história,
Pelos seus merecimentos
Todas se vejam na glória.630
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3.1.3. O Memorial da Paixão de Cristo

De todos os três poemas de Soror Mesquita Pimentel aqui em causa, o
Memorial da Paixão é o único que, até ao presente momento, ainda permanece
inédito. Este poema constitui a terceira parte dessa trilogia épica, muito embora
tenha sido o primeiro a ser escrito por Mesquita Pimentel, tal como referem os
paratextos do Memorial da Infância.
Conforme já foi referido, o Memorial da Paixão sobrevive apenas em cópia
manuscrita, que se encontra hoje conservada na BPE, inserida no mesmo códice em
que se encontra o Memorial dos Milagres. Sem pretender proceder aqui a uma
análise codicológica desse manuscrito, importa chamar a atenção apenas para
alguns aspetos que o caracterizam. A diferença de grafias indicia desde logo que
não se trata de uma obra autógrafa. De facto, em algumas partes do poema verificase uma grafia mais cuidada e de mais fácil compreensão, ao passo que, noutras
partes, a grafia se distingue por ser menos cuidada e, em alguns casos, pouco
compreensível. Essa diferença de mãos que, alternadamente, se sucedem na cópia
indica que várias mãos colaboraram na transcrição. Diferentemente dos primeiros
fólios desse códice que correspondem à Vida e Milagres de Christo, a parte
dedicada à Paixão não apresenta elementos decorativos nas letras iniciais dos títulos
de cada canto e de algumas estrofes, sugerindo que, nesta parte, não houve uma
preparação tão cuidada quanto a que se observa nos Milagres.631
Uma das primeiras diferenças que se destaca entre este poema manuscrito e
os outros dois Memoriais da autora é a ausência de paratextos, explicada justamente
pelo facto desta obra não ter chegado ao prelo. Não deixa de ser curioso, entretanto,
o facto de o Memorial dos Milagres (que também se conservou manuscrito)
apresentar um Prólogo ao leitor. O que justificaria essa ausência intrigante é algo
que julgo não poder afirmar com grande convicção, pois até mesmo fatores
externos, como o manuseamento do manuscrito em tempos já recuados, poderão ter
ocasionado a retirada dos fólios correspondentes ao prólogo. Mas teria sido
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realmente uma opção da autora o facto de não incluir um prólogo ao leitor nos
Milagres, mesmo que os outros dois poemas integrem um? Logicamente, não nos
parece razoável. A ausência pode explicar-se, apesar de tudo, pelo facto do
Memorial da Paixão ter sido o primeiro poema a ser escrito e de a autora não ter
ainda desenvolvido a estrutura da obra apoiando-se neste género. São questões a
que, dificilmente, poderemos dar uma resposta concreta e irrefutável. Não se sabe,
por exemplo, se o facto de os dois Memoriais estarem integrados num único códice
tenha ocasionado a opção do copista por um único prólogo, neste caso, o dos
Milagres (embora este não remeta para a Paixão). Mas, talvez esta última hipótese
seria a menos provável.
Ao longo dos onze cantos que constituem este Memorial – cuja sequência
narrativa segue a matriz histórica dos Evangelhos Canónicos – Soror Mesquita
Pimentel evoca poeticamente o tema da paixão, morte, ressurreição e ascensão de
Cristo, a começar com a sua entrada triunfal em Jerusalém (Canto I), lugar onde
ocorrerá a última ceia (Canto II). Segue-se o momento em que Jesus, com o coração
aflito, ora no monte Getsémani (Canto III); a traição de Judas e prisão de Cristo
(Canto IV); o seu julgamento no Sinédrio e a negação de Pedro (Canto V), seguido
de seu julgamento no pretório perante Pilatos. Na continuação, Barrabás é libertado
e Jesus é condenado (Canto VI); Jesus é açoitado e coroado com espinhos (Canto
VII); Jesus carrega a cruz até ao calvário (Canto VIII) e depois é crucificado (Canto
9); segue-se descida da cruz e sepultamento (Canto X); e, por último, segue o
desfecho com a ressurreição de Jesus, incluindo a passagem pelo limbo e a redenção
de todas as almas (Canto XI), seguida da sua ascensão.
A narração do Memorial da Paixão começa, assim, com a entrada de Cristo
em Jerusalém, episódio que marca o início da sua Paixão. No Canto I, após a
proposição e a invocação, Mesquita Pimentel inicia a narração do seu poema com
uma sequência de analepses632 que retomam os acontecimentos narrados no
Memorial da Infância e no Memorial dos Milagres. Mais adiante, a narração centrase no episódio da entrada de Cristo em Jerusalém, conforme aparece relatado nos

632

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 7-13, fls. 293v-295.

223

Evangelhos Canónicos.633 Assim, dando início à sua jornada, o herói divino, depois
de ter ressuscitado Lázaro, parte de Betânia em direção à Betfagé, um vilarejo
situado junto ao Monte das Oliveiras. Cristo pede a dois dos seus discípulos para
irem a um lugar mais adiante e lhe trazerem dois jumentos que aí estariam
amarrados. Regressados os discípulos, Cristo senta-se num deles e toma o caminho
de Jerusalém. Na recriação da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, a narradora
detém-se demoradamente na descrição do ambiente que então acolhe e envolve
Cristo. Há «nove coros excelentes» que, causando maravilha aos «montes do
Tabor» e às plantas de Hérmon, se humilham perante a alteza de Cristo. 634 Também
o «pai de Faetonte» (Hélio, o deus Sol, na mitologia grega) desce do seu carro de
ouro e de estrelas para se prostrar aos pés de Jesus. Enquanto Jesus ia passando, a
terra abria-se e lançava ouro de suas entranhas, misturando-se com a areia que o
«ditoso jumento» pisava. Milhares de baleias vinham do mar desejando também
levarem a Deus em seu ventre, qual fizeram a Jonas.635 Depois, o olhar detém-se
nas vestes e corpo de Cristo, focalizando a sua cabeça, olhos, fronte, faces, boca,
mãos, peito, colunas e pés, num discurso de exaltação das suas perfeições.
Entretanto, Cristo, ao ver Jerusalém, chora e profere um longo lamento, nisto
diferindo da matriz evangélica, mas incutindo um tom explicitamente emotivo ao
poema.
No Canto II, narra-se o episódio em que Jesus lava os pés aos seus
discípulos, na Última Ceia.
O Canto III centra-se no episódio da oração de Jesus no Monte Getsémani.
Soror Mesquita Pimentel realça, sobretudo, a angústia e tristeza de Cristo, que
sentia na alma «a mais cruel batalha e guerra dura». 636 Jesus ora «a seu eterno Pai»
para que ele «da dura morte o vá livrando», 637 enquanto «lá na celestial etérea
corte», os serafins se compadecem de Cristo e rogam a Deus, para que o livre da
morte. Em resposta às «altas hierarquias», Deus diz-lhes que o destino de Jesus já
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estava previsto antes da criação de Adão: «Ele sabe mui bem eternamente/Antes
que Adão comesse do madeiro/Estava decretado em minha mente/Vertesse sangue
o imortal cordeiro».638
O relato da prisão de Cristo no monte Getsémani, focalizado no Canto IV,
assume gradativamente um tom dramático e pungente. A descrição desse episódio
faz lembrar — pela evocação de vocábulos como «batalha», «capitão»,
«esquadrão», «espadas», «tochas» — a descrição das grandes batalhas épicas. Mas
neste caso, não se trata de uma batalha física ou corporal, mas de um combate entre
o bem (representado na pessoa de Cristo) e o mal (Judas e o batalhão de fariseus).
Diante do esquadrão armado, vinha «por guia e capitão» Judas Iscariotes, que se
aproxima então do «cordeiro manso e paciente» e lhe dá um beijo na face, sinal que
o identificava perante os soldados. Aqui, a narradora segue quase textualmente a
narrativa do Evangelho de João 18: 4-11, desde o momento em que Cristo pergunta
aos soldados a quem buscavam, até ao instante em que Pedro desembainha a espada
e corta fora a orelha de Malco, um dos soldados, sendo por isso repreendido por
Jesus, que se entrega para ser preso. O canto termina com um longo monólogo de
uma alma arrependida que chora e que lamenta a prisão de Jesus.
No Canto V, Soror Mesquita Pimentel narra dois episódios em simultâneo:
o julgamento de Cristo no Sinédrio e as três negações de Pedro. Tal como relatado
no Evangelho de João 18, 13, a autora refere que Jesus é levado primeiramente à
Anás, depois a Caifás, que era então o sumo sacerdote. E novamente, em casa de
Caifás, Cristo a tudo responde com paciência, humildade, bondade e caridade. Estas
são as «armas» com as quais o herói divino combate e resiste à ira, à cólera, aos
insultos e às blasfémias dos seus inimigos, que levantavam contra ele «outros mil
testemunhos e mentiras».639
Já no Canto VI, Jesus Cristo é conduzido até a Corte de Pilatos, para que lhe
fosse dada a sentença final, mas Pilatos não encontrou nele motivos para
condenação. E como forma de «mitigar a sede ardente», ofereceu-lhe o direito de
encolher entre a crucifixão de Cristo e a libertação de Barrabás. O povo «ingrato,
638
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duro e fementido» decide, então, pela libertação de Barrabás e a crucifixão de
Cristo.
O desfecho do julgamento de Cristo é narrado no Canto VII, que focaliza o
momento da condenação de Jesus à morte. Como não conseguiu satisfazer a fúria
da multidão, Pilatos manda açoitar Cristo com a intenção de comover o povo e leválo a mudar de ideias. A narradora descreve, com grande detalhe, as cenas da
flagelação de Cristo, desde o momento em que lhe despem as vestes e o prendem à
coluna, até ao momento em que é coroado de espinhos.640 Pilatos, ao vê-lo «tão
chagado e afligido», leva-o para fora para fora, para que a multidão dele tivesse
piedade. No entanto, os judeus insatisfeitos exigiam, com fortes brados, a crucifixão
de Jesus alegando que, em caso contrário, Pilatos se estaria a opor contra César.
Pilatos consente então na morte de Jesus.
No Canto VIII, a narrativa apresenta Cristo a caminho do calvário,
focalizando também o sofrimento de Maria, ao presenciar esta cena. Mesquita
Pimentel começa por descrever o momento em que os soldados reuniam os
instrumentos (cravos, verruma, martelo, cruz), necessários à crucifixão.641 Erigida
então a bandeira que anunciava a morte de Cristo, colocaram-lhe a cruz às costas e
seguiram para o monte. A narração é aqui interrompida pela aparição das cinco
figuras alegóricas que, no Memorial da Infância, estiveram a debater no «tribunal
da divindade»: a Justiça, a Paz, a Verdade, a Misericórdia e o Amor, que vinham,
cada qual, em seu «carro triunfante». O Amor, descrito como o «capitão mais
refulgente», vinha armado de cristal e trazia uma viseira «de jacintos fabricada»,
carregando nos ombros uma bandeira cuja estampa retratava a imagem da cruz, na
qual se via um «cordeirinho» amarrado. Abaixo da cruz, via-se ainda Adão
encarcerado, que chorava à espera de ser liberto e cujas lágrimas iam sendo
limpadas pelo «cordeirinho». Luzbel, por sua vez, vinha atado ao carro da Justiça,
mostrando um «furor horrendo» e «pura inveja requeimada». 642 Segue-se o relato
do encontro entre a Virgem Maria e Cristo no caminho para o Calvário. Mesquita
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Pimentel ressalta, nas estrofes seguintes, a grande dor que a mãe de Deus sentiu, ao
ver o filho ir entre o povo desumano padecendo tamanhos tormentos. 643 Adiante,
compadecendo-se do sofrimento do Redentor, Verónica enxuga o sangue do rosto
de Cristo com uma toalha, ficando nela a sua face impressa. A narradora refere ainda
o momento em que Cristo pede às mulheres que o acompanham para que não
chorassem, agradecendo-lhes a sua compaixão. Como os soldados viam que Jesus
estava fraco e temiam que ele falecesse, escolheram, de entre a multidão, um
homem chamado Simão Cirineu, que é encarregado de ajudar Cristo a levar a
pesada cruz até ao Calvário.
É no Canto IX que se narra o momento da crucifixão de Cristo. Uma vez no
monte Calvário, os soldados deram-lhe a beber vinho misturado com fel e despiram
as suas vestes. Mesquita Pimentel descreve, com minúcia, o momento em que
Cristo tem os seus membros encravados na cruz e informa o leitor de que os
soldados usaram de tanta tirania e violência, que Jesus teve o seu corpo
desconjuntado e «todos os ossos seus desencarnaram».644 O dramatismo desta cena
prolonga-se ainda na descrição das chagas abertas de Cristo e do sangue a jorrar das
suas feridas como «rios caudelosos». Mesmo afrontado pelos seus perseguidores,
Cristo pede que Deus lhes perdoe a sua ignorância. Segue-se ainda a promessa ao
bom ladrão. Entretanto, a Virgem Maria estava ao pé da cruz, «em outra cruz de
dores encravada».645 Jesus entrega então Maria aos cuidados do seu discípulo
amado. Recriando o relato dos Evangelhos Sinóticos,646 a narradora conta que, no
momento em que Cristo diz «é consumado», os céus se abrem e «as legiões de anjos
se abaixaram», ouvindo-se um grande terremoto e um estrondo causado pelo rasgar
das nuvens.
É com grande liberdade imaginativa que Mesquita Pimentel acrescenta,
neste passo, a aparição de um varão «severo, forte e majestoso» que, descendo das
nuvens, trazia nas mãos uma «afilada espada». 647 Este varão, alegoria do Juízo
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 37-49, fls. 460-463.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 57, fl. 486.
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Divino, dialoga com a Morte e entrega-lhe a espada da Justiça, para que ela pudesse
dar o golpe final na vida de Cristo. No momento do seu último suspiro, a narradora
descreve que se ouviu um grande terremoto e rasgaram-se as cortinas do templo. A
terra escureceu e os mortos ressurgiram. Diante disso, um centurião que guardava
a cruz finalmente reconhece que Cristo era, sim, o filho de Deus. As pessoas
partiram e a Virgem Maria ficou ali, a contemplar o filho morto.
O Canto X focaliza os episódios da deposição, sepultamento e também a
descida de Cristo ao Inferno. O canto abre-se com uma evocação pungente da figura
da Virgem Maria, ao pé da cruz, na companhia de Maria Madalena. Munidos das
especiarias («mirras e aloés») e do lençol («um sídon alvo, fino e mui decente»)
com os quais envolveriam o corpo de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia pedem
licença a Nossa Senhora, que estava ao pé da cruz, e descem o corpo de Cristo,
entregando-o em seguida nos braços da sua mãe, que sobre ele verte muitas
lágrimas. Segue-se um longo e dolorido lamento da Virgem. Maria Madalena estava
abraçada aos pés de Cristo. Para mais intensificar o dolorismo desta cena, a
narradora descreve ainda que «toda aquela companhia», «o Céu e a Terra» e os
«anjos da paz» também choravam de dor e angústia naquele momento. A narrativa
prossegue com a descrição do sepultamento de Cristo. Tamanha é a dor da Virgem
Maria que deseja ficar ali também sepultada com o seu «doce amor».
Mesquita Pimentel narra ainda o episódio da descida de Cristo ao Inferno
para resgatar os justos do cativeiro. 648 Esta cena, que não se encontra nos
Evangelhos,649 é por ela descrita de modo a realçar o triunfo de Cristo sobre a morte.
É com grande riqueza imaginativa e uma ousadia que lhe pode ter custado a
retenção deste Memorial pela inquisição que a poeta narra o momento em que o
«diáfano espírito» de Jesus, «com sua força mais fortalecida», quebrou a «dura
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 54-80, fls. 511-517v.
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infernal porta» e lhe abriu «os ferrolhos» de diamante. Entrando naquele «cativeiro
triste», Cristo fala às almas cativas, que se alegram ao ver a «sua claridade». Entre
as «almas alegres venturosas» estava Adão, que se ajoelha diante do Senhor «em
vivas lágrimas banhado». Atrás de si vem ainda Eva, «a enganada», e as demais
almas cativas que, embora não nomeadas explicitamente, subentende-se que são a
de Abraão, Abel, Noé, Isaac, Jacob, José, Elias, Moisés, David, Sansão, S. José e S.
João Batista.650 Deixando «o limbo escuro despojado», Cristo liberta todos os
prisioneiros, ficando «encarcerado o cão raivoso».
No último Canto, Mesquita Pimentel narra, por fim, o episódio da
ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. Na madrugada do terceiro dia,
Cristo ressuscitado visita primeiro a sua mãe 651 e, em seguida, Maria Madalena.
Depois de passados quarentas dias que o Senhor esteve na terra ressuscitado, é
chegado o momento da sua ascensão. Chegando aos céus, Jesus abraça o seu Pai e
«ambos gozam per toda a eternidade/De seu divino amor em unidade». 652
Vitoriosos, Cristo entrega a Deus os dez presos «que tirou das prisões tristes e
escuras».653 Em seguida, ele envia «dois anjos seus embaixadores» à terra com a
missão de anunciar à Maria e aos que o acompanhavam a glória que conhecerão
quando chegar o julgamento final.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 68-78, fls. 514v-517.
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O resumo temático do Memorial da Paixão que acima me propus fazer
demonstra que a sua estrutura narrativa segue a matriz bíblica. Não existe, desse
modo, uma intenção em construir uma história completamente nova, muito embora
a poeta inclua, em algumas ocasiões, passagens que são de inspiração própria. Ao
desenvolver poeticamente as passagens bíblicas, ela emprega diversos mecanismos,
como a alegorização das virtudes e vícios, os colóquios de uma alma arrependida,
descrições ecfrásticas, prosopopeias (como a da Morte e a da Desesperação), figuras
mitológicas. Assim, ao longo de onze cantos, a religiosa de Évora vai parafraseado
as fontes bíblicas, introduzindo elementos que lhe permitem construir uma obra
configurada dentro das normas do género épico.
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Capítulo 4 – Forma, Estrutura e Enunciação dos três
Memoriais
Para a compreensão dos aspetos estéticos e estruturais que caraterizam estas
epopeias no âmbito da inventio, da dispositivo e da elocutio, nas páginas que
seguem adotaremos um método diferente do que seguimos até ao momento. Assim,
tendo em conta a dimensão de cada um desses poemas — que, todos juntos, formam
um corpus a cuja apreciação pormenorizada seria difícil de proceder pela densidade
que comportam — proceder-se-á a uma análise conjunta (e não individual) dos três
Memoriais. Pese muito embora o risco de se incorrer numa leitura menos
aprofundada de cada um deles, ou ainda o de conceder maior ênfase a um em
detrimento de outro, o avançar da nossa investigação levou-nos à perceção de que
uma abordagem que contemple em profundidade os aspetos individuais de cada um
desses poemas seria pouco viável, atendendo aos limites de tempo e de páginas que
configuram o quadro legislativo de uma dissertação de Doutoramento.

4.1. Inventio

Se, como referimos na Parte I, as renovações que se processaram no
universo literário português em Seiscentos — espoletadas a partir dos comentários
tecidos aos textos teóricos italianos — e as exigências morais procedentes da
Contrarreforma levaram a uma adaptação do género épico ao gosto dos novos
tempos, os poemas de Soror Mesquita Pimentel, assim como muitos outros
produzidos no século XVII, refletem os novos rumos da poética coetânea e a
sensibilidade religiosa do seu tempo. Neles, exprimem-se claramente a mentalidade
que condicionou a elaboração de poemas épicos do Barroco português e a
confluência de tradições hagiográficas e épicas, que a autora amalgama em três
longas epopeias religiosas centradas na infância, vida pública e paixão de Jesus
Cristo.
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Ao passo que revelam as contaminações estilísticas de um género
relativamente distinto da generalidade da literatura conventual feminina, os
Memoriais da religiosa de Évora sugerem, entretanto, uma ação modeladora sobre
o código do épico ao nível da inventio e da elocutio. De facto, embora apresentem
uma estruturação literária semelhante às epopeias de índole renascentista, o
Memorial da Infância, o Memorial dos Milagres e o Memorial da Paixão adotam
uma atitude de distanciamento em relação aos modelos centrados nos feitos
heroicos de feição bélica e masculina, configurando um tipo de heroísmo de recorte
distinto e, até certo ponto, único.
Efetivamente, enquanto nos Lusíadas, na Eneida, na Odisseia e na Ilíada as
ações são narradas de modo a afirmar a grandeza dos feitos heroicos de Vasco da
Gama, de Eneias, de Ulisses e de Aquiles, nas epopeias de Soror Mesquita Pimentel
notar-se-á uma mudança nesse sentindo, pois o herói épico, neste caso Jesus Cristo,
passa a ser caracterizado como um herói que, destituído de toda a virilidade, força
e bravura que qualificavam os grandes heróis das epopeias canónicas, tem no amor
a sua principal arma. Afastando-se, pois, das lides guerreiras, estamos diante de um
herói que se impõe pela sua bondade, humildade, obediência, paciência...,
constituindo um modelo de exemplaridade digno de ser imitado por todos.
Do ponto de vista temático (e doutrinal), o eixo central que atravessa e
conduz as narrativas da Infância, dos Milagres e da Paixão é a Redenção da
humanidade. Este tema constitui a ação principal em torno do qual se estruturam os
acontecimentos narrados pela poeta, que, fundamentando-se nos textos bíblicos,
canta a história da vida de Cristo desde o momento em que Ele, verbo de Deus
encarnado, aceita a missão de descer à terra para reparar o pecado cometido por
Adão, até ao momento de sua morte e ressurreição, acontecimentos nos quais,
finalmente, se concretiza o destino de Cristo enquanto redentor da humanidade, no
plano divino da salvação. Cristo assume, desse modo, o papel de herói principal nos
três poemas épicos em apreço, ainda que a participação essencial da Virgem Maria
no plano redentor o secunda, de certo modo, no papel de heroína, o que justifica o
lugar de preponderância que ocupa ao longo de toda a ação, conforme se verá na
Parte III desta dissertação.
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O propósito de contar uma das mais extraordinárias histórias que a
humanidade já conheceu justifica, portanto, a adoção do género épico enquanto
forma poética de prestígio para o tratamento desta nova inventio. Embora esse
assunto — a vida de Cristo — pareça, num primeiro momento, pouco adequado
para o canto épico, Soror Mesquita Pimentel confere à figura de Jesus um caráter
excecional, exaltando o seu heroísmo ao longo da trilogia. De facto, mesmo que,
no Memorial da Infância, a representação de Cristo na sua condição frágil de
menino pareça despojá-lo dos traços comuns da sua heroicidade, há que entender
que o seu nascimento para redimir a humanidade constitui, desde logo, um
extraordinário Triunfo do Amor sobre o pecado, e enfatiza uma heroicidade cujo
ápice será alcançado no Memorial da Paixão. Logo, na figura frágil do Jesusmenino assenta a figura colossal e sublime do Redentor. Já no Memorial dos
Milagres, Cristo continua a sua missão de mostrar ao mundo, através dos seus
«prodígios milagrosos», a graça e a misericórdia de seu Pai. A realização de feitos
extraordinários como ressuscitar os mortos, multiplicar pães e peixes, transformar
a água em vinho, entre tantos outros feitos milagrosos inigualáveis, pretende
evidenciar, para além do poder e autoridade outorgados a este herói divino, a ação
transformadora do amor de Deus. Por fim, no Memorial da Paixão, chega-se ao
ápice de toda a narrativa, pois é neste ponto que se concretiza totalmente o plano
divino da Redenção humana, que justifica toda a trajetória de Jesus Cristo ao longo
dos três poemas. É neste último Memorial que o herói chega ao fim da sua missão,
cumprindo assim a vontade de seu Pai. A sua grandeza reside, desse modo, não
apenas no facto de ser ele o verbo de Deus encarnado (Infância), ou de realizar
feitos prodigiosos (Milagres), mas também no imenso amor que o levou ao
sacrifício voluntário na cruz (Paixão), para a remissão do pecado do homem.
O tratamento poético que Soror Mesquita Pimentel confere a esta temática
religiosa não deixa de ter em atenção os novos padrões épicos que, no século XVII,
eram alvo de constantes reflexões. A mitologia clássica greco-latina, o decoro, a
verosimilhança, a utilidade do assunto, a extensão do poema, etc. eram alguns dos
aspetos que, como se viu na Parte I, estiveram na base das discussões dos vários
críticos seiscentistas e, de que Soror Mesquita Pimentel parece ter tomado

233

conhecimento.654 Contudo, não se deve perder de vista que a configuração de vida
e de mundo do espaço intramuros desta religiosa de Évora não era, naturalmente,
devedora de imaginários literários, mas antes estritamente religioso. Nesse sentido,
mesmo que estes poemas revelem a intenção de imitar a matriz do cânone epopeico
— quer por via do decassílabo heroico (que concede ao texto o ritmo grave que ele
exige), quer pela organização estrutural interna — o cumprimento dos aspetos
acima referidos (e que eram tidos como incontornáveis), justifica-se mais pelo
desejo de conceder a tão alto assunto uma forma igualmente grandiosa do que
necessariamente atender aos códigos impostos ao género épico. O caráter edificante
e formador de que se revestem estes três Memoriais demonstra uma preocupação
muito maior com o tema do que com os aspetos formais (embora os cumpra com
maestria). A narrativa das várias cenas sobre a Infância, Milagres e Paixão de Cristo
assume, antes de mais, uma função pragmática, que é, sobretudo, a de estimular a
piedade e a devoção dos fiéis.
Configurando-se, portanto, como uma narrativa de caráter explicitamente
religioso, esta trilogia de Soror Mesquita Pimentel chama a atenção para um tipo
de heroísmo de teor fundamentalmente espiritual pelo tema que apresenta e pelos
fins didáticos a que se propõe. A natureza e a especificidade do assunto por ela
tratado condiciona, desse modo, as caraterísticas formais dos poemas e as suas
estratégias discursivas. Uma vez que se deveria ter em atenção a adequação do
tratamento poético à matéria épica, a origem sagrada do assunto eleito pela monja
bernarda de Évora requeria, pois, um tratamento que assegurasse o decoro devido
e garantisse à religião católica a dignidade na abordagem poética ao Novo
Testamento.
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Recorde-se que Évora foi palco do caloroso debate que, no âmbito das academias literárias, se
gerou em torno do poema Os Lusíadas. Embora não se possa afirmar categoricamente que Maria de
Mesquita Pimentel tenha acompanhado de perto essas questões, não podemos ignorar a possibilidade
destas terem tido eco também no universo claustral, atendendo à sua interação com a cidade e o
contexto social envolvente, como o demonstrou já CONDE, 2009a.
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4.2. Dispositio
4.2.1. Proposição

Constituindo uma das partes essenciais a todo e qualquer poema épico, a
proposição deve anunciar e evidenciar o assunto que o poeta se propõe cantar. Logo
na primeira estrofe do Memorial da Infância, Soror Mesquita Pimentel declara,
portanto, a ação heroica da epopeia, que escreve:
O triunfo do imenso amor divino
Fervoroso, entranhável e excelente
Na Infância de Deus, feito minino
Crescida execução de amor ardente,
Encarecer ao mundo determino,
Se para tanto tenho a voz decente,
Já que nos extremosos fins seus pude
Principiar com plectro humilde e rude.655

Nestas oitavas, Mesquita Pimentel utiliza a mesma estrutura frásica da
anástrofe, em que o verbo declarativo («encarecer») é relegado para um momento
posterior, tal como nos Lusíadas: «Cantando espalharei por toda parte». No
segundo verso, o destaque dado ao assunto que se pretende exaltar, classificando-o
como «fervoroso», «entranhável», «excelente», pretende evidenciar o caráter
inédito, grandioso e inigualável da história a ser contada, mas avança desde logo
com uma indicação da sua especificidade tão particular: não tratará de factos de
repercussão externa, mas de repercussão interior («fervoroso», «entranhável»).
Já no prólogo do Memorial dos Milagres, a narradora propõe-se a cantar a
grandeza das obras de Cristo e os seus milagres prodigiosos durante a fase do seu
ministério público:

As obras de grandeza soberana
Os prodígios divinos milagrosos,
Com que o verbo eterno em carne humana,
Fez os olhos que os viram venturosos
Cantar com voz quisera nele ufana
Em versos modulada numerosos
655

Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 1, fl. 1.
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Se tão ditosa for que a sua alteza
Faça meu verso digno desta empresa.

Do mesmo modo, a poeta realça a excecionalidade do assunto a ser narrado,
(«grandeza soberana», «prodígios divinos»), utilizando-se de palavras de exaltação,
comumente usadas no discurso laudatório.
Por fim, no Memorial da Paixão, a narradora expressa, para além do assunto
que pretende cantar, o desejo de que a sua história alcance o coração do leitor
devoto, para que ele guarde, interiorize, memorize e se irmane às dores que Cristo
sentiu ao morrer na cruz por todos.

De Cristo Deus eterno a Paixão canto
Cantar quero da pena que foi glória
Que nos livrou do triste imortal pranto
Nascido da alegria transitória
Das dores do Cordeiro sacrossanto
Quer minha musa aqui fazer memória
Per que fique na alma esculpida
A morte que sofreu per nos dar vida.

4.2.2. Invocação

Considerando que cantar a vida de Cristo não constitui tarefa fácil, sendo
antes uma alta empresa, a narradora reconhece, por razões de modéstia associada à
sua condição feminina, a sua incapacidade de cantar o «triunfo do imenso amor
divino» e, por isso, ao invés de invocar às musas inspiradoras, como assim
procedera Camões e outros poetas épicos, ela invoca o Espírito Santo, Jesus, a
Virgem Maria e São Bernardo e outros santos para que estes a auxiliem na execução
de tarefa tão grandiosa.
No Canto I do Memorial da Infância, por exemplo, a Invocação estende-se
ao longo de quatro estrofes (2-5):

Espírito ardente, amor suave,
Assi como por bem de nosso dano
Entrando as três Pessoas em conclave,
Deste voto que fosse o Filho humano;
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Assi deste meu canto sede a clave:
Inspirai-me um alento soberano,
Com que vosso triunfo escreva, e cante
Em heroico verso bem soante.
E vós, ó sacro Apolo, omnipotente,
Que da dourada Eclíptica baixando
A ser pastor no mundo diligente
Vos vai o Amor divino destinando;
Temperai a minha lira docemente,
Para que ao som dela vá cantando
Amores de uma ovelha, que, perdida,
Vos trouxeram do Céu, por lhe dar vida.
De invocar a Minerva já me priva
Temer que o saber seu nada me quadre,
E vou buscar a fonte de água viva,
Da qual o imenso mar saiu de madre;
Oh dai-me uma eloquente vea altiva,
Diviníssima Filha de Deus Padre,
Para cantar do Filho soberano,
Que em vós se quis vestir do ser humano.
Bernardo, Orfeu divino, em cujos laços
Se quis ligar a árvore da vida,
Que por força de amor, e não de braços
Nos vossos, sendo imensa, está metida;
Pois vós à sombra dela tão bons passos
Fizestes de garganta, seja ouvida
Minha voz, e favor dai ao que canto
Como quem dos Cantares soube tanto.

Veja-se que, na primeira estrofe, a narradora invoca primeiro o Espírito
Santo, pedindo-lhe inspiração para que, com «alento soberano», ela possa cantar a
grandeza do amor divino num «heroico verso bem soante». Na segunda estrofe, a
invocação a Apolo demonstra a transferência do quadro de referências pagãs para
o quadro de referências cristãs. Apolo não se configura aqui como uma entidade
pagã, mas é resgatado como um epíteto que, por ser associado à luz, é ligado à
figura de Cristo. Também na terceira estrofe, ao fazer referência à deusa Minerva,
a narradora se recusa invocá-la justamente por «temer que seu saber» nada lhe
quadre, isto é, por perceber que o seu assunto não é compatível com categorias
pagãs e, ainda, porque o saber das coisas de Deus provém de outras fontes e que a
ele se acede por outros modos. Por isso, ela prefere ir buscar a verdadeira fonte de
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conhecimento, que é a Virgem Maria. É interessante notar que, geralmente, Soror
Mesquita Pimentel invoca primeiro o Espírito Santo, para depois invocar Cristo ou
Deus e, só depois, Nossa Senhora. Às vezes, seguem-se também invocação a outros
santos, como S. Bernardo, por exemplo (est. 4). Essas invocações parecem
apresentar, do meu ponto de vista, uma gradação descendente, em que o primeiro
lugar é concedido ao Espírito Santo, numa alusão clara aos seus sete dons, entre os
quais se insere o da Sabedoria.
Em se tratando de um pedido, a predominância da função apelativa é
discursivamente notória, como se pode ver pela presença do vocativo e dos verbos
no modo imperativo: «inspirai-me», «temperai minha lira», «ó dai-me». E, como
normalmente procedem os poetas épicos na invocação de seus poemas, à
formulação do pedido segue-se sempre um argumento que encerra a estrofe: «Com
que vosso triunfo escreva, e cante/Em heroico verso bem soante»,656 «Para que ao
som dela vá cantando/Amores de uma ovelha, que, perdida,/Vos trouxeram do Céu,
por lhe dar vida»,657 «Para cantar do Filho soberano,/Que em vós se quis vestir do
ser humano».658 A partir desses argumentos, a narradora evidencia que os feitos de
seu herói Jesus Cristo são tão grandiosos, que dificilmente poderão ser traduzidos
em qualquer tipo de linguagem de forma adequada. Por se sentir incapaz de cumprir
tamanho desafio, solicita o auxílio das coisas divinas que ela considera verdadeiras
fontes de inspiração.
Numa época em que os precetistas, depois de Tasso, ratificavam o recurso
ao maravilhoso cristão, a invocação à Virgem e aos Santos (em lugar das musas da
tradição clássica) foi um tópico explorado até à exaustão em vários poemas épicos
do Barroco Português. Tendo em conta não só a reforçada exigência da
verosimilhança em contexto da Contrarreforma, mas também a condição cristã de
Soror Mesquita Pimentel, é mais do que natural que, na sua obra, a invocação às
musas seja substituída pela invocação aos santos. Contudo, é de salientar que a
religiosa não abandona de forma completa e definitiva a mitologia greco-latina,
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recorrendo a ela a nível da elocutio, conforme se verá mais adiante. A presença das
divindades mitológicas é frequentemente colocada numa posição de quase
equivalência, que se efetua não pela semelhança, mas por oposição (por meio da
recusa) com as entidades cristãs. 659 Desse modo, a poeta busca realçar, pela
aproximação entre dois extremos, as diferenças entre ambas, como se dessa forma
pretendesse realçar a superioridade das entidades cristãs em relação às pagãs. Essa
atitude coloca desde logo em subalternidade os deuses pagãos, constituindo uma
forma concisa e muito expressiva de exaltar o valor do herói Jesus Cristo e os
valores pregados pelo Cristianismo.
Já no Memorial dos Milagres, a invocação não difere muito da que vimos
acima, relativamente ao Memorial da Infância. Nesse caso, a narradora não invoca
primeiramente o Espírito Santo, mas Deus. Na terceira estrofe do Canto I, a poeta
pede a Deus, o «Soberano Senhor, sacra deidade», que lhe conceda capacidade
«Pera que com voz cante tão subida/Que até os fins da Terra seja ouvida», 660
expressando um desejo de transmitir e perpetuar os milagres de Cristo numa
projeção universal e inclusiva de todos os povos e lugares. Na quarta estrofe, Cristo
é invocado por ser uma fonte de «imortal sabedoria». A narradora pede que a sua
Talia seja favorecida «Para ir podendo assi por alta via» cantar os milagres por ele
duplicados. Segue-se uma invocação ao Espírito Santo, em que a narradora pede
que ele lhe inspire «um impulso veemente/Para cantar do filho sempiterno», e uma
invocação à Virgem Maria e à Jesus.
Na invocação à Virgem, lêem-se os seguintes versos:

Virgem que do brilhante sol vestida
Verteis rios de graça e de pureza
E com raios de glória enriquecida
Admira todo o Céu vossa beleza;
Pois vós ao divino autor da vida
Unistes a humana natureza
Fazei já que esta musa a vós se inclina
Que minha tosca voz fique divina.
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Sobre o maravilhoso em Mesquita Pimentel, vide Parte III, Capítulo 2.
MORUJÃO; CONDE; MORUJÃO, 2014: 86.
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A

propósito

desta

invocação,

é

possível

identificar

algumas

reminiscências661 da Canzone alla Vergine de Petrarca:
Vergine bella, che di sol vestita,
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sí, che ’n te Sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole:
(...)

Estes versos de Petrarca foram, aliás, amplamente glosados pelos poetas
portugueses ao longo dos séculos XVI e XVII, conforme se verifica, por exemplo,
na invocação (I, 4) do poema Condestabre662 de Rodrigues Lobo:
Ó vós, Virgem mais pura que as estrelas,
Que pisando-as estais no claro assento,
E vestida do sol, que é senhor d'elas,
Dais honra, gloria e luz ao firmamento,
(...)

Relativamente ao Memorial da Paixão, a invocação estende-se da terceira à
sexta estrofe do Canto I. Na primeira delas, a narradora faz uma invocação ao
Espírito Santo, para que torne a sua rima sublime.
Espírito divino que influindo
Estais a pura luz que uma alma anima
Com meu engenho pobre repartindo
Agora me outorgai delgada prima
E pois humilde a voz quero ir subindo
Farei que tão sublime seja a rima
Que fique ao dulcíssimo descante
Do soberano Apolo concordante.663

Na quarta estrofe, a narradora invoca a Cristo, que aqui é associado ao Sol,
pedindo-lhe uma voz doce para cantar louvores em honra das dores que ele sentiu.
A doçura que a poeta solicita pode parecer incompatível com o sofrimento violento
a que Cristo foi sujeito ou com o canto épico, que requer normalmente um tom
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elevado, mas, neste caso, a suavidade e a delicadeza tornam-se mais eficazes na
interiorização das dores de Cristo para, assim, meditar na sua Paixão.
E vós divino Sol que no Oriente
Do peito celestial sendo gerado
Vos eclipsastes cá neste Ocidente
Da natureza humana disfarçado;
Vosso favor me dai suavemente
Para que meu espírito abrasado
Cante com doce voz vossos louvores
E sinta internamente vossas dores.664

Na quinta estrofe, a narradora invoca também a Virgem, numa perspetiva
de negação das musas do Parnaso, local onde brotavam várias fontes de suas rochas,
sendo uma das mais famosas de Castália, que conferia inspiração poética. Mas, ao
considerar essa «fonte sua fabulosa», ela prefere invocar a Virgem Maria, «Porque
é vossa ciência milagrosa». Logo, pede que ela, fonte de inspiração verdadeira, faça
vir manando de suas águas uma «veia caudelosa» para que possa cantar a Paixão
de seu filho, pois não houve maior modelo de pranto e de dor que aquele que
emanava da sua imagem aos pés da cruz.
Na sexta estrofe, faz-se uma invocação a Deus, pedindo suavidade para que
o seu canto, com doçura, possa dar a conhecer os seus milagres divinos.
Pai meu, que do seu leite haveis bebido
Cujo amoroso mimo pode tanto
Que de sabedoria enriquecido
Vos fez glória do Céu, da Terra espanto
De vossa boca doce, em mi vertido
Faça ser tão suave este meu canto
Que conheça quem ler esta escritura
Os milagres que fez vossa doçura.665

Veja-se que, nesta invocação, Soror Mesquita Pimentel solicita a Deus uma
voz também «suave» para uma melhor eficácia suasória. Desse modo, ela pretende
criar um pathos no leitor, de modo que, através dele, se conheça «os milagres que
fez vossa doçura».
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Importa referir também que estes três Memoriais apresentam uma invocação
reincidente, ao longo de vários cantos, em que a narradora ratifica a busca e a
necessidade de inspiração, sobretudo no início dos cantos em que pretenda
expressar maior comoção. Em várias ocasiões do Memorial da Paixão, por
exemplo, a narradora interrompe a narrativa para, mais uma vez, invocar a Musa:
«Ó musa, solta a veia lagrimosa/Porque em passo de dor tão delicado/Não é justo
que a voz queira ir cantando/Se não que os olhos tristes vão chorando»,666 como se
as lágrimas fossem uma disposição necessária para meditar e participar no
sofrimento de Cristo, de sentir e imitar os seus sentimentos e incorporar as lágrimas
por ele derramadas. Encontramos ainda outras invocações no Canto X:
Ó mãe de toda a graça sempre digna
Na morte de Jesus, mar de amargura
Novo alento me dai, inda que indigna
Pera tratar de vossa pena dura
Não peço a Calíope a voz benigna
De vós que sois a vida de doçura
Espero me inspireis imortal canto
Pera poder cantar de vosso pranto.667

E no Canto XI, na segunda estrofe («Dai-me um alento novo, uma voz alta/ Pera
que confiada e alegre possa/ Cantando celebrar a glória vossa») e na terceira («Daime, Senhor, um tom alto e subido/ Pera que cantar possa a minha musa/ Vossa
glória imortal alta e divina/ Em que a voz por ser baixa desafina»).
Nos exemplos supracitados, vê-se que, diferentemente do que se verifica
nos poemas épicos clássicos, em que se pede um tom alto e elevado compatível com
a grandiosidade do assunto, a narradora solicita, geralmente, uma voz doce e suave.
Essa escolha pode ser explicada em função quer da matéria divina do poema, quer
do caráter pragmático de que este se reveste. Embora realce na Proposição e na
Invocação de seus poemas a natureza magnífica do assunto que pretende cantar, a
história da vida de Cristo requer, entretanto, uma voz diferenciada, compatível com
a imagem terna, branda e humilde da sua imagem e essência. Desse modo, a doçura
e a suavidade do seu canto não pretendem elevar o assunto ao mesmo patamar que
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tanto ambicionavam os outros poetas épicos, mas pretende alcançar, sobretudo, o
coração do leitor devoto. Nesse sentido, a adoção de um estilo pouco compatível
com um género considerado nobre e elevado é justificada pela sua eficácia
persuasiva.

.4.2.3. Narração

Nos seus Memoriais, Soror Mesquita Pimentel organiza os episódios e as
ações da fábula heroica seguindo a cronologia consignada nos quatro evangelhos.
Embora comece a narração do Memorial da Infância a partir da criação do mundo
e da queda do homem, tendo como base o livro de Génesis, do Antigo Testamento,
a história da vida de Cristo é fundamentada nos Evangelhos Canónicos, desde a
Encarnação, infância e vida pública de Cristo, até à sua paixão, morte e ressurreição.
O encaminhamento das ações que integram o Memorial da Infância é feito,
portanto, ab initio (e não in medias res, como normalmente estava consignado na
prática do género668), pois os episódios se sucedem seguindo a ordem histórica dos
acontecimentos, isto é, seguindo a sequência natural dos factos.669 Isabel Morujão
sublinha, no entanto, que o facto de seguir a ordo naturalis dos acontecimentos não
«faz da obra uma crónica metrificada, nem a fidelidade aos assuntos retira ao poema
imaginação épica».670 O mesmo se pode dizer do Memorial dos Milagres, em que
a narração começa a partir do momento em que Cristo, já com trinta anos, deixa o
ambiente familiar para seguir a sua missão redentora. Mesquita Pimentel recupera,
por meio da analepse, o que Jesus fazia antes de atingir esta idade («Até chegar a
idade de trinta anos/Despois que já de doze andou perdido»671), relatando um pouco
da sua convivência com José quando ele ainda era vivo. Já no Memorial da Paixão,
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poder-se-á dizer que também ele é igualmente iniciado ab initio, pois aí o herói
Jesus Cristo se encontra a caminho de Jerusalém, dando início à sequência de
eventos que marcam a sua paixão. As estrofes que abrem o Canto I, marcadas pela
reiteração do advérbio «depois», remetem para uma localização temporal anterior
em que se evoca, por meio de analepses, os eventos que antecedem o nascimento
de Cristo e aqueles que marcaram a sua infância e vida pública. 672
Depois do cumprimento já chegado
Do tempo em que pôs cabo da discórdia
(...)
Depois que o Padre eterno piedoso
No Céu rompeu os orbes soberanos
(...)
Depois que Deus imenso e poderoso
Para remediar do mundo os danos
(...)
Depois que o vencedor potente e forte
Humilde se tornou fraco e rendido
(...)
Depois que por nos dar ditosa sorte
Cobrindo a rica tela do vestido
(...)
Depois que lugar pobre, escuro acerbo
Ao mortal unindo o ser divino
(...)
Depois que nasceu mudo, sendo Verbo
Por observar a lei que é de menino
(...)
Depois que na infância e meninice
Esta divina planta florescendo
(...)
Depois que por mais belo saísse
Cristo Sol, ocidente foi fazendo
Trinta anos e no fim deles cumpridos
(...)
Depois que com milagres singulares
E doutrina celeste andou servindo
(...)
Depois que os Fariseus juntos a pares
O foram de mil modos perseguindo
(...)
Depois enfim que já o Padre eterno
Sobre este assunto, Isabel Morujão refere que «por outro lado, se se atender a que a autora
começou por compor o Memorial da Paixão, compondo em seguida o da Infância e o do Nascimento
(sic), poder-se-á pensar que foi ao nível da macroestrutura do tríptico e não da estrutura isolada de
cada poema que Soror Pimentel cumpriu o requisito horaciano» (MORUJÃO, 2013: 152).
672
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No concílio ordenou dessem sentença
Que morresse seu filho sempiterno
Para dar à Justiça recompensa;673

A estrutura narrativa dos Memoriais segue, pois, uma organização linear e
cronológica, sendo a narração constituída por um fio condutor, com princípio, meio
e fim, condição necessária à fábula, segundo Torquato Tasso.674 Um fator decisivo
para esta opção pela ordenação cronológica dos factos narrados é o respeito pelo
critério da verdade.675 De facto, a poeta reconhece a validade deste princípio quando
afirma, reiteradamente, 676 a veracidade daquilo que narra e as fontes das quais se
serviu. Embora nunca refira ou nomeie os autores ou os evangelhos que segue, não
é difícil identificar a matriz textual que subjaz à sua narrativa. Tanto é assim que,
em cada canto, é possível inferir facilmente os capítulos e versículos dos quatro
evangelistas, várias vezes parafraseados nos Memoriais.
A distância temporal que separa, entretanto, a queda do homem (Canto I) e
a Encarnação (Canto II) é de cinco mil anos, conforme refere a narradora no Canto
I do Memorial dos Milagres: «Suspenso esteve Deus cinco mil anos». 677 Também
no Canto III do Memorial da Paixão, a narradora refere que a «infernal infame
harpia», ou seja, Lúcifer, «Mais de cinco mil anos esperando/Estava por esta [h]ora
presumida/Por ver que contra o céu fora atrevida».678 A narração ocorre, desse
modo, em dois momentos muito distintos e distantes no tempo, correspondendo ao
intervalo que separa os factos narrados no livro de Génesis e aqueles relatados nos
Evangelhos Canónicos, centrados na genealogia de Jesus.
Embora a narradora conte uma história ocorrida dezasseis séculos antes, é
importante observar que ela inscreve o seu discurso narrativo num tempo posterior
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a 1521, em que Lutero foi excomungado pelo Papa. A expressão «luterano»
(«Porque uma fera vem luciferina, /Saindo de seus peitos luteranos» 679; «Nos
fariseus de todos os bens falsos/Obrava mil afetos luteranos» 680), usada
pejorativamente nos Memoriais para referir os perseguidores de Cristo, permite
identificar o período no qual a narradora escreveu a sua obra, ou seja, no período
da Contrarreforma. O tempo da narração é a relação temporal da narração com a
suposta ocorrência do evento. Isso significa que é possível (embora nem sempre
fácil) determinar a distância temporal em que se encontra o narrador relativamente
à história que relata. A partir desse adjetivo «luteranos», que implica os tempos da
Reforma e da Contrarreforma, sabemos que a distância temporal que separa a
narração dos Memoriais do nascimento e morte de Cristo é de, no mínimo, dezasseis
séculos.
O espaço em que se ambienta a ação épica é também diverso, pois os
acontecimentos ocorrem em três dimensões espaciais: o céu, a terra e o inferno. O
herói transita entre estes espaços em momentos distintos da narrativa, tendo acesso
tanto ao plano real (terra) como ao plano maravilhoso (céu e inferno). Com efeito,
antes de descer à terra como verbo de Deus encarnado, o herói encontra-se no plano
etéreo, aquando do «tribunal da divindade». 681 Já na maior parte da narração, os
acontecimentos acontecem no transcurso da sua vida terrena e, no final da sua
jornada, antes de ascender aos céus, ele desce ao inferno para resgatar os justos do
cativeiro.
Relativamente ao espaço celeste, a poeta insere aí várias paisagens, como o
«sacro monte parnaso» 682 e a corte de Deus, 683 todos estes ambientados no plano
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maravilhoso. No que diz respeito ao espaço terreno (plano histórico real), em que
decorrem as ações que estruturam a fábula, os lugares percorridos por Cristo
situam-se dentro dos limites de várias cidades. A narração do Memorial da Infância
se passa em Belém da Judeia, local onde Jesus nasceu, e em Nazaré, onde
permaneceu durante toda a sua meninice. A narradora refere ainda o Egito, onde a
Sagrada Família esteve desterrada durante quatro anos, e Jerusalém, onde havia o
templo em que esteve várias vezes. Já no Memorial dos Milagres, a narração
decorre em várias cidades, de modo que não convém enumerar aqui todas elas.
Refira-se, no entanto, aquelas em que ocorreram os principais eventos relacionados
com a vida adulta de Cristo: o Jordão (onde foi batizado por João Batista), Caná de
Galileia (onde transformou a água em vinho), Cafarnaum (onde fez vários
milagres), Genezareth (onde ressuscitou a filha de Jairo e curou a mulher do fluxo
de sangue), Jerusalém (onde curou o paralítico), Naim (onde ressuscitou o filho da
viúva), Jericó (onde converteu o publicano Zaqueu), Samaria (onde converteu a
mulher samaritana), Judeia (onde livrou a mulher apanhada em adultério de ser
apedrejada), Tiro e Sídon (onde curou a filha da mulher cananeia), Monte Tabor
(onde ocorreu a transfiguração), Betânia (onde ressuscitou Lázaro). Por fim, no
Memorial da Paixão, a ação decorre em Jerusalém. Foi aí que Cristo começou a sua
jornada para a morte, iniciada com a sua entrada triunfal na cidade (Canto I), onde
percorreu a sua via crucis e depois foi crucificado. Também foi em Jerusalém, no
Getsémani, que ocorreu a sua prisão e, depois de ressuscitado, a sua ascensão aos
céus, no monte das Oliveiras.
Note-se que Soror Mesquita Pimentel refere-se à maioria desses locais,
particularmente no Memorial dos Milagres, apenas como lugares de trânsito, não
se dedicando, por isso, a descrevê-los. Sabemos apenas que Jesus esteve de
passagem por estas cidades, motivado por alguma circunstância imediata (fome,
sede ou cansaço, por exemplo) ou por ficar a caminho entre uma e outra cidade
para a qual se dirigia: «Foi pois o caso célebre que andando/Cristo Jesus de Enom

os anjos são admitidos diante da presença de Deus, que se encontra sentado em seu trono, conforme
vemos através dos olhos do anjo Gabriel: «Em seu trono fermoso viu sentado/O verdadeiro Deus, e
com respeito» (Memorial da Infância,1639, Canto II, est. 42, fl. 24v).
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a Galileia/(...) Foi força que o Senhor fosse passando/Por Samaria, pois vinha da
Judeia».684 Alguns verbos no gerúndio, como «caminhando», «andando»,
«passando», exprimem essa ideia de movimento contínuo, indicando o
deslocamento entre as várias espacialidades geográficas em que transita o herói
divino.
Embora o herói Jesus Cristo ocupe o primeiro plano da narrativa, outras
figuras, como a da Virgem Maria, a de José e a de Maria Madalena, ocupam também
um espaço relativamente distinto no desenvolvimento narrativo dos Memoriais.
Relativamente às figuras de S. José e da Virgem Maria, no Memorial da Infância
eles desempenham um papel bastante expressivo na ação do poema. O que é
compreensível, já que, nesta fase, o Menino Jesus ainda necessita do cuidado e da
assistência dos pais, pelo facto de ser muito pequeno. A figura de Maria Madalena
é a única que, fora da esfera familiar de Jesus, adquire igualmente um especial
tratamento poético.685 De facto, Soror Mesquita Pimentel dedica-lhe todo o Canto
X do Memorial dos Milagres, além de a referir no Canto XIII do mesmo poema e
no Canto X da Paixão, nas cenas do descimento da cruz, do sepultamento e da
ressurreição de Cristo. Entretanto, poderíamos mencionar outras personagens de
quem se retratam caracteres relevantes (virtudes e exemplaridade), como a mulher
samaritana, a mulher cananeia, a viúva de Naim, entre outras figuras que vemos
retratadas nos Evangelhos Canónicos.
Como em toda a narrativa épica, o herói é normalmente auxiliado ou
dificultado na sua empresa por um adjuvante ou por um antagonista. Nos Memoriais
de Soror Mesquita Pimentel, como entidades apoiantes do herói Jesus Cristo temos
Deus e os anjos. Deus não apenas determina as ações, como também é responsável
por zelar pelo seu filho, enviando os seus anjos à terra para assistir e amparar Jesus
ao longo da sua jornada. Já como principal oponente do herói surge Lúcifer, o
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto IX, est. 6, fl. 346.
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inimigo do género humano, e as entidades a ele associadas, como Belzebu 686 e os
vícios que aparecem personificados ao longo da narração. 687
Quanto ao sujeito da enunciação, poder-se-á dizer que, nos Memoriais, ele
se apresenta sob duas perspetivas: o eu-poético, que funde as pessoas narradoraautora, e o eu-universal. O eu poético apresenta-se como um sujeito feminino (a
própria religiosa), cujo ethos, segundo Isabel Morujão,688 é marcado «pela
humildade, pela consciência da fragilidade, 689 pela confiança em Deus e nos santos,
pela vontade de se aproximar dessa esfera de bondade e de glória».690 Já o euuniversal manifesta-se através da figura da alma pecadora, 691 cujo discurso, na
primeira pessoa, se desdobra geralmente num diálogo consigo mesma ou com
Cristo. Este eu-universal, cuja voz pode ser identificada também como a voz do eupoético (desejando este que a sua voz seja também a do seu interlocutor, ao qual se
dirige várias vezes, para ensinar, apontar modelos e atitudes de oração) expressa
um discurso de arrependimento, de contrição, de amor e devoção a Deus.
As frequentes intervenções do eu-poético ao longo da narrativa acarretam,
muitas vezes, uma rutura do canto épico e, consequentemente, da unidade da ação.
Nalguns casos, o sujeito da enunciação interrompe o curso da ação para engrandecer
determinada personagem, estendendo-se num verdadeiro discurso epidíctico em
louvor de Deus, de Cristo, da Virgem, dos santos e de outras figuras virtuosas. Essa
intromissão da voz do eu-poético pretende, noutros casos, dirigir-se ao interlocutor
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Belzebu aparece no Canto II do Memorial dos Milagres a dialogar com Lúcifer, aquando do
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para o exortar à contemplação, à meditação e à interiorização de um determinado
mistério teológico ou para chamar a atenção para momentos que considera
relevantes. Por vezes, o eu-poético partilha as suas emoções, deixando transparecer
sentimentos de dor, de tristeza, de culpa, de alegria... frequentemente manifestados
através de uma linguagem de lágrimas. 692
Mas se, do ponto de vista literário e discursivo, os poemas de Soror
Mesquita Pimentel poderiam ser perspetivados como desprovidos de unidade, pela
multiplicidade de ações que celebra e pelas longas intervenções do eu-poético,
poder-se-á dizer que, do ponto de vista teológico, o mistério da Redenção é o seu
elemento unificador, pois todas as demais ações gravitam em torno da órbita de
Cristo e da sua missão redentora, que tece a unidade aos poemas.

4.3. Elocutio

A adoção de estratégias discursivas de persuasão e de processos estilísticos
que fizessem convergir para um mesmo plano o útil e o agradável era essencial a
qualquer poema épico. O uso dessas estratégias, em que residem os artifícios da
linguagem (como as figuras de estilo e de retórica), deveria visar, portanto, não só
o deleite da obra, mas sobretudo a utilidade que a sua leitura deveria proporcionar.
Longe de querer submeter as epopeias de Mesquita Pimentel a uma análise
de seus processos retóricos (uma vez que tal tarefa demandaria um estudo à parte),
importa sobretudo sublinhar como a incorporação de alguns dos seus artifícios se
processa nestas epopeias, tanto no plano argumentativo (consecução do fim
persuasivo), como no plano da ornamentação dos poemas. Com efeito, Soror
Mesquita Pimentel serve-se de vários processos elocutivos — como metáforas,
perífrases, aliterações, antíteses, hipérboles, símiles, alegorias e prosopopeias —
não apenas no sentido de levar o seu leitor a uma adesão emocional por meio dos
afetos, mas também para conferir aos seus poemas épicos uma certa fruição estética.
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Vide, Parte III, Capítulo 5, item 5.4.
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Embora não seja um recurso utilizado de forma sistémica por Mesquita
Pimentel, no Canto I do Memorial da Infância, a poeta recorre ao uso da aliteração
em -r, -s, -t e -k para simular o som ríspido e duro das espadas, na batalha entre os
anjos: «Com rutilante, e cortadora espada/Mostrando Micael seus fortes brios,/Na
vil soberba intrépida, danada».693 Outro recurso que é amplamente explorado pela
autora ao longos dos seus Memoriais é a perífrase. Para se referir ao universo e ao
céu, ela usa, por exemplo, as expressões «máquina estrelada», «corte celeste»,
«olímpica morada», «Líbano sagrado», «Monte Olimpo excelso, gloriosos», «casa
d’esmeraldas», «cristalino Olimpo Omnipotente», «célica corte», «máquina
estrelada», «globo refulgente»; e, para se referir aos anjos: «substâncias
incorpóreas», «esquadras purpurantes», «angélica nobreza», «luzes fermosas»,
«seráfica esquadra gloriosa», «fermosos nove coros»; e para se referir ao inferno a
poeta usa expressões como «negras águas de Aqueronte», «pego tenebroso»,
«estígio lago Averno». De todas estas perífrases, resulta um reforço da natureza
divina e gloriosa dos aspetos. Tratando-se de uma elocução feminina, é de ressaltar
a grande variedade lexical e o domínio seguro de metáforas e da capacidade de
recuperar expressões já utilizadas pelos autores consagrados.694
No campo da antonomásia, vários epítetos são usados por Mesquita
Pimentel para se referir a Deus: «supremo monarca», «Orfeu divino». Para a
Virgem Maria: «fénix pura», «diviníssima donzela». Para José: «Patriarca
soberano», «Atlante venturoso», «divino Atlante». Para Jesus: Febo (equivalente
romano para Apolo, mas que também transitou para a esfera religiosa aplicado a
Cristo), «soberano Adão», «cordeiro paciente», «divino infante», «cândido
cordeiro», «vencedor de amor vencido» (note-se aqui a expressiva antítese,
significativamente contruída sobre poliptoto), «divino sol», «luz do dia». Para o
Diabo: «Luzbel», «dragão fero», «serpe feroz».
A poeta também utiliza, com bastante frequência, figuras de personificação,
como se vê, por exemplo, em «o Nilo por seis bocas murmurava»,695 em que o verbo
693

Memorial da Infância,1639, Canto I, est. 23, fl. 5.
Veja-se, por exemplo, algumas dessas ocorrências n’Os Lusíadas: «Olimpo Omnipotente»
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«murmurar» procura traduzir onomatopeicamente o barulho da água correndo.
Neste mesmo sentido, os versos «Qual infante inocente festejava/A espada, porque
lhe reluzia»696 apresenta uma personificação da espada, atribuindo-lhe sentimentos
de gozo e alegria no momento em que degolava as crianças a mando de Herodes e,
nesse sentido, acentuando a crueldade do episódio do martírio dos inocentes.
Também a «túnica talar», toda manchada de sangue, «geme e brama»,697
representando a voz dos que, desde José do Egito, trazem consigo o estigma do
sofrimento. Outros exemplos de personificação podem ser identificados também no
Memorial dos Milagres, conforme se vê, por exemplo, no relato do episódio do
batismo de Cristo, em que a narradora descreve que as águas do Jordão «Cantam
com doces línguas suas glórias»,698 em que o verbo «cantar» prefigura de algum
modo a alegria da manifestação do Espírito, que só se concretizará definitivamente
no episódio do Pentecostes. A metáfora das águas como «língua» prefigura
também, nesta personificação referida, a imagem das línguas de fogo que desceram
no Pentecostes.
Já no Memorial da Paixão, Mesquita Pimentel também concede a vários
elementos da natureza o dom de ver, chorar e sentir, como se observa, por exemplo,
nos seguintes versos: «Os montes do Tabor, ledos se espantam/E postos a seus pés
se maravilham»,699 em que os verbos «espantar», «pôr» e «maravilhar», associados
às montanhas, traduzem a velocidade de espanto generalizado à própria natureza,
que se rende a Cristo que entra em Jerusalém. É uma forma de prolongar a própria
expressão hiperbólica já presente no texto bíblico. Noutra passagem, lê-se «O sol
vos louva com as luzes belas»;700 ou ainda «Respondeu o véu da noite tenebrosa/A
cristalina aurora aparecia/Toda cheia de dor, toda chorosa», 701 no episódio em que
Cristo é levado até Pilatos para ser julgado. Também no momento em que Jesus
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expira na cruz, o céu «A morte de seu Deus solenizando/Se lamenta com voz muito
chorosa».702
Outra figura de pensamento bastante frequente nos Memoriais em apreço é
a prosopopeia.703 Em vários lugares, vemos surgir as virtudes cardinais (Prudência,
Justiça, Fortaleza, Temperança), as virtudes teologais (Fé, Esperança, Caridade), as
sete virtudes e pecados capitais, a senhora Pobreza, a Morte, a Desesperação, o
Engano, entre outras figuras que, assumindo características humanas, ganham voz
e ocupam um lugar discursivo na narrativa, ora dialogando entre si, ora dialogando
com outras personagens, ora exortando o leitor. 704 No Memorial da Infância, por
exemplo, ao narrar o episódio da ida de José e Maria para Belém para o
cumprimento do edito de César, vemos surgir a meio da narrativa a Pobreza,
descrita como uma mulher vestida de «sarja parda/humilde, mansa, alegre e mui
serena»,705 que trazia presas a seus pés «três gigantes feras, e estupendas»: a Gula,
a Cobiça e a Soberba, aludindo assim à tríplice concupiscência, sobre cuja vitória
Maria é o exemplo, com a sua castidade. Estas gritam e bradam furiosas por se
verem presas à Pobreza, que fala com José e Maria por meio do discurso direto (III,
50-54) e assinalando deste modo a familiaridade com que estes a vivem e põem em
prática.
No Memorial dos Milagres, surgem as quatro virtudes cardinais (a Justiça,
a Prudência, a Fortaleza e a Temperança), descritas como «donzelas» que traziam
«ricas vestiduras» e cintas de ouro e de esmeraldas. Estas aparecem caminhando
por campos e flores e, cada qual, profere um longo discurso em que explicam a sua
essência e os seus atributos (III, 26-50). Fazendo depois um trono com os seus
702
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braços, as quatro virtudes recebem nele a Virgem Maria e seguem com ela até as
bodas de Caná. Outro exemplo de prosopopeia aparece ainda ilustrado no Memorial
da Paixão, no episódio em que Judas, arrependido da sua traição, comete suicídio.
Nesta passagem (VI, 13-19), Mesquita Pimentel descreve a figura de um fantasma
com «pestíferos olhos», «cor funesta e pálida», «negra boca», «peitos mirrados»,
«rosto carcomido» e que gritava «com mui terrível voz». Este fantasma, que
personifica a Desesperação («Sou desesperação que tens por guia»), dialoga com
Judas e, trazendo consigo o «forte e duro laço», o conduz até o lugar onde ele tira a
própria vida.
Mesquita Pimentel serve-se amplamente da linguagem metafórica para
descrever, por exemplo, a passagem do tempo. Nesse sentido, ela utiliza, em larga
medida, metáforas astrológicas e personagens da mitologia clássica como
marcadores temporais de tradição virgiliana, 706 como se vê, por exemplo, nos
seguintes versos do Memorial da Infância: «No tempo em que a Febea luz
entrava/Com seus raios no Áries dourado», 707 que indica o início da Primavera; ou
ainda em «Porque Érebo trazia a noite escura,/E no Reino de Tétis Febo entrava», 708
para descrever o anoitecer. Referindo-se aos nove meses de gestação de Maria, a
poeta escreve: «E nove vezes trinta seu dourado/Balcão se viram raios finos».709 De
modo semelhante, para indicar o tempo transcorrido desde o nascimento de Cristo
e a idade em que ele se encontrava, a poeta escreve que «Dez vezes quatro Délio
rubicundo»,710 para assinalar que quarenta dias já se tinham passado até o dia da
apresentação de Jesus no templo; ou ainda «Sete vezes em carro reluzente/Fez o
fermoso Febo abril florido»,711 para indicar que Jesus já tinha a idade de sete anos;
e «Viram que doze vezes Grineo louro/Tinha bordado o Peixe a branca escama»,712
quando ele já havia atingido doze anos de idade.
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Outro tipo de recurso frequentemente usado por Soror Mesquita Pimentel
em suas epopeias é o símile, que «after Homer, became almost a compulsory
element of ancient epic». 713 Com efeito, vários são os momentos em que a poeta
lança mão deste processo retórico ao longo da sua narrativa. Não teríamos aqui
espaço para referir e analisar todos eles. No entanto, podemos citar, como exemplo,
a seguinte passagem do Memorial da Infância, em que Mesquita Pimentel compara
a ira de Luzbel, depois de ter sido condenado ao degredo, com a de um touro bravo
que, após ser ferido com a seta de uma lança, procura vinga-se do seu agressor,
atingindo todos aqueles que estão em seu caminho:
Qual touro, que a garrocha fera, e dura
Lhe entrou, tal como seta bem talhada
Que com a dor mortal vingar procura
A morte, que já sente atravessada:
E não achando o autor, faz na figura
O estrago com fúria tão danada,
Que com as cruéis pontas, sem ter braços,
O vulto deixa ali feito em pedaços:
Assi este cruel autor de danos,
A quem ferio a mão alta, e potente,
Com raiva acerba em seus mortais enganos
Vai dar a morte a Adam mui cruelmente:
(...)714

É com outro símile que a autora ilustra, na seguinte estrofe do Memorial
dos Milagres, a intensidade do amor de Maria Madalena por Cristo:
Qual verde lenho posto em chama ardente
Mostra ter calidade de tal arte
Que quando de uma banda o fogo sente
Vai destilando o humor por outra parte.
Assi o coração da penitente
Que o vivo amor de Deus abrasa e parte
Quanto em mais eficaz lume se estila
Tanto mais pelos olhos se destila.715
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Aí, para enfatizar o seu amor ardente por Jesus, Mesquita Pimentel compara
o coração da pecadora penitente a um lenho a arder em chamas. E assim como a
madeira, enquanto está a ser queimada, libera compostos químicos, também o
coração de Madalena, abrasado de amor, faz com que saiam lágrimas dos seus
olhos.
Também nessa mesma perspetiva, no Memorial da Paixão encontramos um
símile em que, de modo original face à tradição dos códigos poéticos, é a face de
Cristo (de um homem) associada à rosa:
Qual a purpúrea rosa que pisada
Foi de rústico pé ou se é colhida
Sem tempo se vê logo desfolhada
A frescura e fragrância já perdida;
Assim aquela face matizada
Que abelhas pera ela dava vida,
Ficou inchada escura parecendo
Com a força de seu sangue vertendo.716

O símile, nesta estrofe, se constrói a partir da comparação entre a «purpúrea
rosa» e a «face matizada» de Cristo. A imagem que se constrói imediatamente na
cabeça do leitor é a de uma rosa vermelha pisada, cujo aspeto remete para o sangue,
juntamente com a face de Jesus inchada e ensanguentada. O ato «violento» de
colher uma rosa antes do tempo, fazendo-a ficar desfolhada, é comparada à
violência sofrida por Cristo pelos seus agressores.
Ainda no âmbito da elocução, vimos também que a alterabilidade do ânimo,
não era de todo inadequado à narração épica, segundo defendia Torquato Tasso,
contribuindo, muito pelo contrário, para deleitar o leitor e causar maravilha,
movendo os afetos. Assim, embora o poeta e teorizador italiano defenda que ao
poema épico é preferível o estilo magnífico e sublime, ele não deixa de considerar
a possibilidade de o poeta, em função da matéria por ele tratada, adotar outros
estilos, como o lírico e o trágico, desde que não «abbandoni a fatto la grandeza e
magnificenza sua própria».717
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Essa característica, já identificada na poesia épica seiscentista, encontra-se
presente nos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, em que se observa um estilo
variável conforme o momento e a situação. Há, desse modo, um enriquecimento
expressivo que ora assume um caráter mais dramático, ora um caráter mais lírico,
às vezes sublimes, às vezes ternos e doces 718 que, para além de constituírem meios
elocutivos que pretendem comover e persuadir o leitor, emprestam à narrativa toda
a riqueza e variedade possível, sem alterar a religiosa austeridade que os caracteriza.
Com efeito, em vários cantos do Memorial da Infância nota-se que, à
medida que a poeta solicita um «heroico verso bem soante» e uma «eloquente veia
altiva», ela também pede, na sua invocação, uma lira temperada «docemente» para
que, ao som dela, possa cantar o amor divino. No Canto II, a narradora pede ainda
à «seráfica esquadra gloriosa» para que o «vosso zelo» os seus «beiços purifique/
com viva brasa, ardente luminosa», para que ela possa notificar docemente «Com
veia em consonância sonorosa/Do Amor celestial o raro excesso». Na segunda
estrofe desse mesmo canto, ela pede aos «nove coros» néctar «para que cante com
doçura». No Canto III, na primeira estrofe, a narradora também pede ao «Orfeu
divino» doçura para «poder cantar de Deus minino»; e à S. José pede a sua «doce
voz, que a terra admira». Ao que parece, a «suavidade», a «doçura» e a
«afetividade» que marcam o estilo desse Memorial da Infância em particular
parecem resultar como componentes eficazes ao assumirem uma função retórica ao
serviço do movere, agindo como dispositivos de persuasão à medida que exercitam
«a adesão dos leitores pela via emotiva e pelo agenciamento de uma retórica
adequada».719
Já no Memorial dos Milagres, percebemos uma mudança na elocução. A
narradora utiliza um tom menos delicodoce, passando a adquirir um tom mais grave
(que, entretanto, não se mantém uniforme) para tratar a grandeza dos milagres de
Cristo. No Memorial da Paixão, logo desde o primeiro canto, a narração assume
um tom particularmente dramático e sensível, atravessada por uma emotividade que
se expressa quer na voz da poeta quer na atuação de suas personagens e na descrição
718
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dos quadros narrativos. Com efeito, é com «afecto ardente» e «espírito abrasado»
que a narradora canta a «história doce e grave» de Jesus, o herói mártir que morreu
na cruz em sacrifício, para redimir a humanidade de seus pecados.
Dos três Memoriais escritos por Soror Maria de Mesquita Pimentel, o
Memorial da Paixão é talvez aquele que apresenta um maior investimento na
elocutio. Na invocação de seu poema épico, a poeta solicita a Cristo uma voz
«doce» e «suave» para que, assim, possa sentir «internamente vossas dores» e dar
a conhecer os «milagres que fez vossa doçura». Como se buscasse o equilíbrio
necessário entre o docere e o delectare, seu pedido evidencia, desde logo, a
intencionalidade pragmática de um poema que pretende não apenas narrar a paixão
de Cristo, mas levar à compassio e mover a piedade e a devoção dos crentes.
Dada a dimensão pragmática que a literatura conventual feminina adquire
no contexto contrarreformista e no âmbito dos conventos femininos, os afetos são
particularmente valorizados nessas epopeias de cunho nitidamente devocional. Para
este efeito, o que estava em causa eram os afetos, ou seja, o conjunto de paixões 720,
que o poeta desejava acionar. Em doces e afetuosos versos, Soror Mesquita
Pimentel canta a história da vida de Cristo com toques de invulgar sensibilidade,
como quem quisesse realçar a doçura experimentada pela alma na união com Deus
e exprimir os afetos do amor divino a quantos lessem a sua obra. No Memorial da
Infância, a doçura e a afetividade dos versos parecem querer «conduzir as almas à
devoção ao menino Jesus, centrando nele a vida e persuadindo o auditório no
retorno desse afecto», 721 ideia que também subjaz à narração do Memorial do
Milagres. Relativamente ao Memorial da Paixão, as largas manifestações afetivas
de dor e compaixão perante o sofrimento de Cristo sugerem que não é apenas a sua
dor que devemos lamentar, mas sobretudo o pecado do homem, como a causa de
todo o seu sofrimento. Os pormenores descritos com uma força plástica admirável
ajudam o leitor a meditar nas cenas quase como se fosse capaz de enxergar

Charles Le Brum define paixões nos seguintes termos: «la passion est un mouvement de l’âme,
qui réside en la partie sensitive, lequel se fait pour suivre ce que l’âme pense lui même être bon, ou
pour fuir ce qu’elle pense lui être mauvais; et d’ordinaire tout ce qui cause à l’âme de la passion, fait
faire au corps quelque action». Citado por CARVALHO, 2004: 22.
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nitidamente os cenários do sofrimento de Jesus, as suas quedas e as feridas deixadas
no seu corpo ensanguentado. Para além desses movimentos afetivos, a dimensão
visual que as suas obras apresentam também adquirem particularmente uma
dimensão pragmática importante para qualquer discurso que tem por fim o movere,
justamente em função do efeito persuasório que essa composição exerce sobre o
leitor.
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Parte III – A épica de Soror Mesquita Pimentel: temas e
motivos

Capítulo 1 – O cristocentrismo monástico: da tela à teia
1.1. Cristo como centro da vida espiritual

A organização tripartida da obra de Soror Maria de Mesquita Pimentel é
desde logo sintomática da centralidade da orientação devocional monástica
feminina, que tem em Cristo a sua causa e o seu fim. Recorde-se que o último
quartel do século XVI e a primeira metade do século XVII (séculos em que viveu
Soror Mesquita Pimentel), foram um período marcado por grandes tensões e
reformas a nível da Igreja. Com efeito, assiste-se, durante esse período, à
implementação do espírito reformista e a um longo processo de divulgação que
punha em marcha as orientações conciliares da reforma tridentina, contribuindo
para a definição de cultos e devoções, bem como as expressões artísticas que lhes
andavam associadas.
Com efeito, durante esse período observar-se-á uma maior e mais
intensificada vivência de práticas religiosas e devocionais que, embora já
existentes, em virtude das várias reformas, desde a Idade Média, se foi consolidando
e materializando ao longo de Quinhentos e de Seiscentos. Nestes séculos, conforme
observa Maria de Lurdes Correia Fernandes, «o espírito de (contra)reforma
agudizou-se, favorecendo de novo (...) práticas devotas mais exteriorizadas,
fortemente sensorializadas, que valorizaram objetos simbólicos» e «promoveram
criações artísticas que, fruto do vasto acolhimento, se foram reproduzindo e
diversificando nos séculos seguintes».722
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No centro das devoções que marcam esse período estava, naturalmente, a
figura de Cristo. Como refere José S. S. Dias, «a piedade antiga, com Santo
Agostinho no seu cimo, fez a interiorização de Deus; deixou porém, à Idade Média
a tarefa de interiorizar a vida de Cristo». 723 Com efeito, este autor assinala que, a
partir do século XV, «o culto da Humanidade de Cristo e o tema da Paixão tomaram
grande impulso», opondo-se «às tendências puramente teístas da mística
especulativa e da espiritualidade de raiz agostiniana».724 Em contraposição à figura
de um Deus omnipotente, Jesus passou a ser visto como um homem comum e, por
isso, mais próximo de nós. Conforme comenta Michael Mullett, «à medida que
aumentava a consciência da humanidade de Jesus Cristo, Ele acabou por ser
imaginado como semelhante ao homem do final da Idade Média, com todos os seus
sofrimentos».725
Conforme já foi amplamente sublinhado por vários autores, foi sobretudo
a partir de S. Bernardo que a vida de Cristo passou a ocupar o centro da devoção,
«tornando-se não só o modelo, mas o princípio ativo da transformação espiritual do
homem». José S. S Dias ressalta que ao abade de Claraval se deve, particularmente,
a distinção entre a Humanidade e a divindade de Jesus. Na esteira de S. Bernardo,
foi depois com a sensibilidade de S. Francisco de Assis e de seus continuadores que
esta corrente de sentimento religioso alcançou um impulso definitivo, tornando-se
a humanidade de Cristo, o núcleo da piedade cristã. As várias obras que se sucedem
durante o século XVI, desde as obras de S. Boaventura726 à Vita Christi de Ludolfo
de Saxónia, passando pela Meditationes Vitae Christi, atualmente atribuída à Fr.
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DIAS, 1960: 372.
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Conforme observa José Sebastião da Silva Dias, as obras de S. Boaventura e de seus
continuadores alimentaram a espiritualidade portuguesa, o que pode ser configurado pelo
considerável número de edições da sua obra que circularam em Portugal no século XVI. Para além
das edições portuguesas, também as provenientes de Espanha lograram conhecer grande repercussão
entre nós. Entre as obras do Pseudo-Boaventura, refiram-se, por exemplo, o Espejo de Disciplina
(Sevilla, 1502), as Meditaciones sobre la Vida de Christo (Valhadolide, 1512), a Contemplación de
la Vida de Nuestro Señor Jesus Christo (Medina del Campo, 1542) e a Forma de los Novicios
(Sevilha, 1497, 1520 e 1528). Já de S. Boaventura, refiram-se as obras Soliloquio (Sevilla, 1497 e
1528; Burgos, 1517; Alcalà, 1525) e Arbol de Vida (Sevilla, 1497 e 1528). Para mais informações
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João de Caulibus,727 exerceram uma ação extensa e profunda sobre a sensibilidade
religiosa do povo português.728
Com efeito, as obras desses religiosos contribuíram significativamente para
a vulgarização de um tipo de piedade que conheceu grande popularidade na
devoção em Portugal.729 A centralidade que S. Boaventura, Ludolfo de Saxónia,
João de Caulibus, entre outros autores (como Fr. Jacques de Milão 730 e Fr. Jacopone
da Todi), conferiram à humanidade de Cristo tende a uma espiritualidade mais
afetiva e de contemplação imaginativa, de que os Exercícios de Santo Inácio viriam
a ser a mais alta expressão. A propósito da Vita Christi, José S. S. Dias chama a
atenção para o facto de esta obra ser «aliada da consideração especulativa e
doutrinal — o que é da maior importância, pois a consideração especulativa e
doutrinal implica uma valorização da vida pública de Jesus, ao lado da infância e
da paixão, que tinham concentrado as atenções na Idade Média». 731 A Vita Christi
— muito embora tenha perdido terreno após o conhecimento da Imitação de Cristo,
atribuída a Thomas de Kempis, que impõe um sistema mais interiorista —
contribuiu para um alargamento (e de certa forma, um equilíbrio) no horizonte da
meditação da humanidade de Cristo, conferindo também atenção à fase do
ministério de Jesus, num período em que a devoção esteve centrada na sua infância
e, sobretudo, na sua Paixão.
Dir-se-ia que o sentido afetivo e imaginativo que os Memoriais de Soror
Mesquita Pimentel assumem os aproximam, fundamentalmente, da espiritualidade
da Vita Christi e das Meditationes, quer pela centralidade que conferem à
humanidade de Cristo, quer pelo exercício da meditação imaginativa que
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estimulam. A contemplação que os três Memoriais oferecem dos quadros da vida
de Cristo — infância, milagres e paixão — não pode ser, portanto, compreendida
fora deste quadro espiritual e do influxo da corrente franciscana.

1.1.1. A infância de Cristo

Embora, como ficou visto, o culto à humanidade de Cristo apareça mais
centrado na sua Paixão, entre as comunidades monásticas, o nascimento e a infância
de Jesus não deixaram também de merecer atenção no campo das devoções. Com
efeito, ainda que S. Francisco tenha meditado com maior insistência nas dores de
Cristo, ele não deixou de se comover e enamorar com o Senhor pequenino,
promovendo assim o culto à Natividade e o amor e devoção ao Menino Jesus.
Sobre os primeiros anos da vida de Jesus quase nada se sabe, pois sobre eles
pouco foi dito pelos Evangelhos Canónicos. Com efeito, apenas Lucas e Mateus,
nos dois primeiros capítulos de seu Evangelho, revelam alguns dados relativos à
sua puerícia, que nos é apresentada em quatro episódios: a Natividade, a
Apresentação do Menino no Templo, a Fuga para o Egito e o Menino Jesus entre
os doutores. São os Evangelhos Apócrifos, entretanto, que recuperam alguns dos
anos ocultos da infância do menino-Deus, acrescentando-lhe numerosos episódios
em que o infante aparece operando milagres, fazendo travessuras, entre outras
narrativas que fornecem pormenores acerca de sua vida em família que, tiveram
larga fortuna na pintura.
A literatura que, entre os séculos XVI e XVII, retrata a infância do Menino
Jesus expressa uma piedade muito mais afetiva e pessoal, revelando traços de uma
intimidade que se processa na imagem de um menino frágil e indefeso, ainda que
sublinhando a sua origem divina. O estabelecimento da presença do Menino Jesus
nas práticas devocionais é devedor, como já foi referido, do franciscanismo, 732 que
732
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teve, sem dúvida, um papel determinante e decisivo neste filão, assim como de
outras correntes de espiritualidade que reabilitaram a presença do Menino Jesus nos
rituais devocionais. De facto, como refere Isabel Morujão, «a substituição da
imagem do Deus Juiz pela do Menino ternurento teve, com o franciscanismo, um
enorme impacto na piedade popular, pelo descentramento operado, quer em relação
à imagem de um Deus austero, quer em relação a uma piedade que se alimentara
vários séculos de uma vida espiritual centrada na cruz e que se via deste modo
calibrada, numa tensão salutar, pela maior acessibilidade do presépio». 733
María Eugenia Díaz Tena, no seu artigo intitulado «La infancia de Jesús en
la literatura medieval castellana», analisa a presença e o tratamento do tema da
infância de Cristo na produção literária da Idade Média castelhana. Conforme
demonstra a autora, a literatura produzida em torno deste tema foi bastante profícua
durante este período — com exceção do género teatral, que, até o século XIV, é
praticamente escasso (só existe o testemunho do Auto de los reyes magos).
Relativamente à poesia deste período, a autora chama a atenção para a abundância
de textos em que sobressaem «los gozos e loores de la Virgen en los que menciona
la infancia de Jesús como un motivo más que ayuda al ensalzamiento de María y
refuerza en los que menciona la imagen de intercesora entre Dios y el Hombre, tan
presente en la literatura mariana de la edad media europea e latina».734
Conforme demonstra Maria Lucília Gonçalves Pires, a evocação da infância
de Cristo foi bastante frequente entre os poetas maneiristas. De facto, na poesia
deste período deparamo-nos com um considerável corpus de poemas que celebram
o nascimento de Cristo, particularmente o episódio da sua infância. A esse
propósito, M. L. G. Pires recorda, por exemplo, alguns poemas mais representativos
do período, como os sonetos «à noite de Natal» e «às palhas de presepe de Belém»,
de Fr. Agostinho da Cruz; os sonetos de Diogo Bernardes intitulados «à noite de
Natal» e «à estrela dos Reis Magos».735 Alguns poemas de cunho tradicional sobre
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a infância de Cristo (de que há também um exemplo de Diogo Bernardes) ocorrem,
segundo M. L. G. Pires «com maior frequência na celebração poética do Natal, não
só nestes anos finais de Quinhentos e início de Seiscentos, mas ainda bastante mais
tarde, como se verifica na obra de D. Francisco Manuel de Melo». 736
Entre os exemplos enumerados por Pires, destaca-se a obra Sonetos,
Canções, églogas e outras rimas (1604), de Baltasar Estaço. Nesse extenso volume,
conforme observa a autora, existe um conjunto de dezassete sonetos que retratam
cenas da infância de Cristo, desde a Encarnação, até ao episódio da perda de Jesus
no templo. Para além dessa obra, Baltasar Estaço deixou também manuscrito um
longo poema, em oitava rima, intitulado Menino Perdido.737 Não sendo de nosso
interesse analisar os aspetos dessa obra, 738 interessa-nos apenas sublinhar a
recorrência temática do tema da infância de Cristo na poesia da altura, reflexo de
uma acentuada devoção que lhe era dedicada. Aliás, não deixa de ser oportuno
referir que a sequência narrativa dos episódios adotada por Baltasar Estaço em seus
sonetos (Encarnação, Nascimento, Adoração dos Magos, Circuncisão Perseguição
de Herodes, Fuga para o Egito… e do Menino Perdido) segue também a cronologia
dos Evangelhos, tal como será em Soror Maria de Mesquita Pimentel.
Também no âmbito da dramaturgia portuguesa compreendida entre os
séculos XVI e XVIII é possível encontrar exemplos dessa preferência temática pela
infância do Menino Jesus. Maria Idalina Rodrigues 739 refere, por exemplo, uma
peça setecentista intitulada Novo, e Curioso Auto Sacramental da Jornada do
Menino Deos para o Egypto e Morte dos Innocentes. Parte II, impresso entre 1742
e 1755 na Oficina de Francisco da Silva. Esta obra, de autoria desconhecida, é
composta de mais de 1280 versos escritos, maioritariamente, em redondilha. No
entanto, já Gil Vicente tratou o Menino nos seus autos «Pastoril Castelhano» e
«Mofina Mendes».

PIRES, 2010: 47.
Esta obra inédita encontra conservada no ANTT, Ms. 102.
738
A obra Diálogos em verso chamado Menino perdido, composto de dez cantos e 1020 oitavas, já
foi objeto da tese de mestrado de Celestina Maria da Costa Cavaleiro, intitulada Nos meandros do
Maneirismo - Baltasar Estaço e a poesia religiosa de Quinhentos (Coimbra, Faculdade de Letras,
2009). No segundo volume de sua tese, Celestina Cavaleiro transcreve esta obra inédita de Estaço.
739
RODRIGUES, 2010: 59-77.
736
737

265

Não poderíamos deixar de mencionar ainda as Laudes e Cantigas
Espirituais de André Dias, obra que já foi pertinentemente estudada por Mario
Martins.740 Entre os grupos temáticos explorados por André Dias em seu laudário
— Loas de Natal, Loas e Prantos de Nossa Senhora e Loas da Paixão —
encontram-se cinco laudes natalícias que exploram o tema da Anunciação, da
Encarnação e da Natividade de Jesus segundo as narrativas bíblicas. Nessas laudes,
o bisco de Mégara ressalta, particularmente, a humanidade do filho de Deus,
contemplando-a a partir de sua perspetiva salvífica. O nascimento do Menino
representa, nesse sentido, a remissão do pecado da humanidade. Conforme observa
Veridiana Aderaldo Skocic, 741 embora essas laudes integrem a literatura do ciclo
natalício e tenham como tema o nascimento de Jesus, a figura da Virgem Maria
acaba por assumir, no entanto, um lugar de centralidade, fazendo meditar nos seus
vários mistérios e refletir sobre o seu papel como redentora.
Ainda no âmbito da devoção à infância do Menino Jesus, importa referir
que a figura de S. José adquire na Península Ibérica um particular relevo, sobretudo
com a importância que lhe concedeu Santa Teresa e, de modo geral, o Carmelo
Descalço. Conforme sublinha M. L. G. Pires, o culto a S. José e à Família Sagrada
era uma devoção que, no século XVI, se manifestara de forma acentuada e assumia
expressões de caráter oficial e litúrgico. 742 A obra de Baltasar Estaço, que apresenta
louvores a S. José, pode ser vista, desse modo, como «documento na história»
dessas devoções. O mesmo se poderá dizer do Memorial da Infância de Cristo, de
Soror Mesquita Pimentel, que confere também uma particular atenção à figura deste
santo, dedicando-lhe versos que demonstram até mesmo uma certa afetividade nos
episódios em que o retrata a cuidar de Maria e do Menino Jesus.
Apesar de se observar uma diversificação das cenas da infância do Menino
Jesus, quer nas artes plásticas quer na literatura, o ciclo do nascimento é aquele que
«ocupa uma posição privilegiada nos rituais litúrgicos e festivos da vida religiosa
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do século XVII».743 Soror Violante do Céu concedeu-lhe uma larga produção de
vilancicos, editados postumamente, em 1739, no Parnaso Lusitano, mas que terão
certamente conhecido a difusão alargada, em circulação manuscrita. Isabel Morujão
regista, inclusive que estes rituais apresentam uma particular pujança nos conventos
femininos portugueses. Nesse contexto, refere a autora que a poesia à Natividade
«poderá ter contribuído para levar as religiosas e os crentes de forma geral a
aderirem rapidamente aos mistérios de Jesus».744 De facto, encontram-se, nesse
contexto, algumas produções poéticas que demonstram essa centralidade conferida
à figura do Menino Jesus, tal como testemunham também alguns relatos
historiográficos.745
A propósito dessa literatura religiosa de autoria feminina centrada na
devoção do menino Jesus, Isabel Morujão chama a atenção para a recorrência da
temática das lágrimas, associada à figura do Menino Deus. Conforme demonstra a
autora, vários poemas emanados da clausura feminina dão ênfase ao tema das
lágrimas de Cristo, geralmente vinculado ao contexto do presépio. Este motivo
temático, que não é explorado somente pela literatura conventual feminina, mas por
uma variedade de poemas da literatura portuguesa 746 — como na poesia natalícia,
no molde de vilancico e noutros géneros de maior dignidade — reveste-se de uma
«vertente teológico-doutrinal que lhe subjaz e que o sustenta».747 Isabel Morujão
apresenta ainda como outra vertente deste tema, no conjunto da literatura
conventual feminina, a ideia das lágrimas de Redenção, em que na representação
do Nascimento aparecem já elementos prefiguradores da Paixão. Aliás, a autora
ressalta que o tema do Menino choroso enquanto expressão de sua humanidade
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adquire menor expressão na poesia conventual feminina, sobressaindo mais a
«proposta das lágrimas como anúncio da Redenção dos homens». 748 Associando
assim a natureza poética do tema das lágrimas do Menino Jesus e a funcionalidade
didático-espiritual desse tipo de literatura, Isabel Morujão propõe que o
entrelaçamento entre Nascimento e Paixão se destina «a suscitar a emoção do
coração e a comoção dos fiéis, pelo contraste entre a inocência e a fragilidade do
Menino e a crueldade do martírio a que estava destinado. Desta contraposição
avulta a ideia do sacrifício e de oferta de Deus, cujos desenvolvimentos catequéticos
marcavam, como se sabe, o fervor do século XVII».749 Esta mesma função
redentora do Cristo Menino através de suas lágrimas aparece prefigurada, inclusive,
no soneto «Às lágrimas do Menino Jesus» de Baltasar Estaço, que acima referimos.
Na generalidade da literatura sobre a infância de Cristo será comum vermos
reiterada a associação entre a grandeza divina e miséria humana. De facto,
construções antitéticas como riqueza/pobreza e grandeza/pequenez são frequentes
nesses textos e servem para ilustrar a fundamental antítese Deus/Homem, «oposição
que o mistério da Encarnação unificou» 750 e que encontrará uma expressão
reforçada no Memorial da Infância de Cristo de Soror Mesquita Pimentel.

1.1.2. Vida pública e milagres

No âmbito da espiritualidade cristocêntrica dos séculos XVI e XVII, a
devoção aos milagres de Cristo não parece ter adquirido uma grande centralidade
quando comparada à da infância e à da Paixão. A própria literatura produzida
durante este período é demonstrativa de que não houve uma particular atenção a
Cristo adulto e ao seu Ministério.

Para um melhor aprofundamento desse aspeto, consultar a análise feita pela autora a alguns versos
de Soror Violante do Céu, Soror Teresa Juliana de S. Boaventura, Soror Maria de Mesquita Pimentel,
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Uma explicação para esta ausência pode ser atribuída ao facto de que,
geralmente, desde a Idade Média, as representações da vida e Cristo (quer na
iconografia, quer na literatura) tenham permanecido mais centradas nas principais
festas do calendário litúrgico e no ciclo da Paixão, negligenciando os eventos do
ministério público de Cristo. Entretanto, a arte em geral, sobretudo a pintura, não
deixou de evocar alguns episódios que marcaram essa fase da vida de Cristo, como
o batismo no Jordão e alguns dos seus milagres, com particular preferência pelas
bodas de Caná e pela ressurreição de Lázaro.
Se na literatura dos século XVI e XVII não se registam muitas obras em
torno desta temática, também no âmbito da clausura feminina não foram muitas as
religiosas que se dedicaram a escrever sobre a vida pública de Cristo, talvez por
esta conter «uma pedagogia menos necessária» 751 à espiritualidade monástica. Para
além do longo poema heroico de Soror Maria de Mesquita Pimentel (o Memorial
dos Milagres de Cristo), temos também alguns poemas de Soror Maria do Céu
editado em Obras Várias: «Ao cego, que pedia vista a Cristo», «À Samaritana» e
«Retrato de Cristo Homem». Também em A Preciosa encontramos inserida uma
cantiga à Samaritana, intitulada «Montanhesa que foste à fonte». 752 Mas todos estes
textos pertencem já ao século XVIII. Soror Mesquita Pimentel representa, por isso,
no contexto da literatura devocional à vida adulta de Cristo, um caso excecional e
muitíssimo significativo.

1.1.3. Paixão, morte e ressurreição

Durante o século XVI e XVII, a vasta literatura produzida sob o impulso da
Devotio Moderna reflete a intensa devoção dedicada aos mistérios da Paixão de
Jesus. Com efeito, este tema conhecerá particularmente uma grande difusão nesse
período, inspirando poetas, escritores, compositores, pintores e vários outros
artistas que encontraram na temática dolorista do Cristo sofredor a sua inspiração.
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A literatura que é então produzida abunda em descrições realistas e cheias de
pormenores que evocam as dores e o sofrimento de Cristo na sua Paixão. De facto,
uma leitura dos vários textos produzidos em torno dessa temática permite-nos
detetar como tópicos recorrentes a evocação das chagas, do sangue de Cristo, dos
instrumentos da Paixão... com uma plasticidade impressionante.
Vimos acima que o ideal franciscano de identificação com Cristo, sobretudo
nas dores da sua Paixão, contribuiu para dar corpo a uma nova forma de
espiritualidade — já concebida por Santo Anselmo e S. Bernardo de Claraval —
mais afetiva, manifestando, assim, uma rutura com os esquemas de vida interior
propagados pelos místicos do Norte. Com efeito, Michael Mullett refere que «esta
reactivação da devoção emocional do final dos tempos medievos teve um centro
fulcral na Cruz de Cristo, que se tornou motivo de interesse comum de todas as
Reformas do século XVI».753 Nesse contexto, o cristocentrismo e a generalização
da piedade passionista a que se assiste ao longo dos últimos anos da Idade Média
viria a assumir uma «importância decisiva, orientando e reorientando devoções,
privilegiando um ideário de piedade e de ascetismo, a que se juntavam a oração
mental, a comunhão frequente e a divulgação de práticas devocionais».
Enquanto expressões dessa espiritualidade, os escritos de meditação e
contemplação intimista da Paixão, bem como as representações iconográficas que
ornamentam as igrejas e mosteiros por toda a Europa contribuíram para orientar os
fiéis a meditar nos passos de Cristo e nas suas dores, evocando com detalhe em sua
mente e espírito todos os padecimentos físicos e morais experimentados pelo
Redentor.
Nos séculos XVI e XVII, período em que se reforçava a importância da
oração mental, a meditação na Paixão de Cristo ocupa um lugar de centralidade nas
obras de vários autores espirituais, como Santo Inácio de Loiola, Santa Teresa, Fr.
Luís de Granada, entre outros autores. No contexto do século XVII, refiram-se, por
exemplo, as obras do P. Bartolomeu do Quental, que, para além de suas Meditações
sobre a Infância de Cristo (1666), escreveu ainda as Meditações da Sacratíssima
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Paixão e morte de Cristo Senhor Nosso (1679) e as Meditações da Gloriosa
Ressurreição de Cristo Senhor Nosso (1683). Tais obras, assim como várias outras,
ilustram a ênfase dada à meditação desses mistérios, que ocupava o centro da
espiritualidade daquele período.
O carteamento trocado com alguns diretores espirituais também ilustra o
lugar de preferência que a meditação na Paixão de Cristo ocupava na prática
devocional e da oração mental. As cartas escritas pelo P. João Cardim 754 aos seus
irmãos e irmãs, bem como à sua mãe, permitem-nos conhecer, através de conselhos
e orientações espirituais dirigidas aos seus destinatários, algumas devoções que
marcaram o século XVII português e, igualmente, a vida religiosa feminina.
Segundo já ressaltado por Paula Almeida Mendes, no âmbito dos métodos de oração
mental do P. João Cardim, para além de recomendar a meditação na Apresentação
e na Encarnação, no Santíssimo Sacramento e no Nascimento de Cristo, ele
privilegia, sobretudo, a meditação na Paixão do Senhor. Como se pode perceber,
esses mistérios apresentavam uma grande vitalidade na vida espiritual dos séculos
XVI e XVII, sendo a meditação na Paixão «a que deverá ocupar um lugar
fundamental no âmbito do ‘programa espiritual pessoal’ de cada Cristão». 755
Também a profícua correspondência de Fr. António das Chagas com inúmeras
religiosas traduz essas orientações espirituais centradas na aceitação da irmanação
à Paixão de Cristo.756
Foram sobretudo os cistercienses e os franciscanos que contribuíram para
difundir a espiritualidade da Paixão através dos séculos. José Maria Pedrosa
Cardoso refere que, já no século X, na sequência dos dramas litúrgicos e dos Ludi
scenici, surge o Ludi de Passione que, embora não fosse representado dentro da
igreja, assumiu, desde a Idade Média, «o duplo papel de acto de espetáculo e acto
de piedade».757 No âmbito das representações da Paixão de Cristo, o autor recorda,
por exemplo, o Auto da Paixão (1593), de Francisco Vaz de Guimarães, certamente
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a obra mais conhecida e publicada em Portugal sobre essa temática. Ainda nesse
contexto, J. M. P. Cardoso chama a atenção para as várias obras que, entre nós,
afirmam a devoção à Paixão por influência das ordens cisterciense e franciscana,
citando como exemplos o Livro da Paixão do Mosteiro de Lorvão, os Livros de
Horas, «em que os hinos e os ofícios da Paixão ocupam espaço privilegiado, as
Laudes e Cantigas de Espirituais (1435), de André Dias, e o Auto da Alma, de Gil
Vicente, «onde os manjares servidos na mesa da ‘Madre Sancta Ygreja’,
devidamente introduzidas ao som de peças músico-litúrgicas, mais não são que os
instrumentos da Paixão: a toalha de Verónica, os açoutes, a coroa de espinhos, os
cravos e a cruz».758
Assim, é de notar a sintonia do Memorial da Paixão de Cristo com alguns
dos traços mais marcantes da espiritualidade epocal em que se inseriu. Neste
poema, as dores de Cristo são evocadas nos mais doloridos e comoventes versos.
Aqui, a representação dos sofrimentos de Cristo no poema da religiosa de Évora vai
ao encontro da linha de pensamento espiritualista que, desde a Idade Média, esteve
centrada na contemplação, meditação e imitação do sofrimento de Jesus como
forma possível de alcançar a união com Deus. Mergulhado nesse clima, ele reflete
as vivências e práticas de vida religiosa centradas na contemplação do sofrimento
e morte de Jesus, nos instrumentos da Paixão (cruz, cravos, coroa de espinhos,
lança...) e na dor e saudade da Virgem Maria e do «discípulo amado» João.
Contudo, se por um lado, a ênfase no padecimento físico de Cristo e as
representações patéticas do seu sofrimento chamam a atenção, nesse Memorial da
Paixão, pela contundência expressiva, por outro contrastam com a atitude heroica
do «cordeiro paciente», que antes demonstra serenidade, humildade e brandura.
Estamos diante de um Cristus dolens que não sofre, mas supera com dignidade
todos os tormentos que lhe são infligidos, pois tamanho é o amor que sente pelo
homem. A atenção dedicada à descrição do sofrimento de Cristo e à caracterização
do seu estado emocional, para além de residir num interesse de ressaltar a sua dupla
natureza (humana e divina), pode ser explicada quer pela sobrevivência do gosto
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tardo medieval (e que se prolonga no período Barroco) por uma estética violenta
das representações do sofrimento de Cristo — influenciada sobretudo pelas
Revelações de Santa Brígida de Suécia —, quer pela assimilação de uma
espiritualidade mais intimista durante esta época (cujos maiores expoentes foram
São Bernardo e São Francisco de Assis) quer ainda pelo impulso dado pela Devotio
Moderna, como já se referiu, que conferiu uma maior importância à contemplação
unitiva e amorosa dos sofrimentos de Cristo. Desse modo, na obra da religiosa de
Évora é possível vislumbrar uma produção de valor nitidamente devocional, mas
que não deixa de representar o drama evangélico em suas formas mais cruentas tão
ao gosto tardo-medieval, reforçando assim, através de uma «retórica visual», a
mensagem que se queria transmitir.
No que diz respeito à presença deste tema na literatura conventual feminina
da Época Moderna, Isabel Morujão refere que não é de se admirar que «a Paixão
de Cristo, ainda que não constitua temática central em determinados poemas,
apareça sempre como proposta subliminar», 759 aparecendo inclusivamente em
poemas relacionados com a Infância de Cristo, por meio de prolepses (metafóricas
ou não). Motivos como bagos de uvas. amoras vermelhas, espigas de trigo, uma
cruz sustentada por um anjo, etc. constituem, segundo a autora, «alguns dos
elementos de uma vasta galeria de motivos que, transpostos muitas vezes das artes
plásticas, derramam sobre os textos poéticos as tonalidades sangrentas da Paixão
ou anunciam antecipadamente a vitória da vida sobre a morte». 760
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Capítulo 2 - O herói dos Memoriais

2.1. Jesus Cristo: um herói entre o humano e o divino

A conceção de heroísmo que ressalta dos Memoriais de Soror Mesquita
Pimentel difere da plasmada nas epopeias greco-latinas. Com efeito, o herói da
religiosa de Évora não dispõe dos mesmos artifícios que um Aquiles, um Ulisses
ou um Eneias, em torno dos quais se forjou um ideal heroico que tinha na força
física e habilidades bélicas um padrão a ser imitado pela tradição epo-narrativa
procedente. Naturalmente que um herói deveria possuir qualidades que o
distinguissem dos homens comuns, além de que os seus feitos deveriam evidenciar
um nível de grandeza digno de memória. 761 No entanto, para Soror Mesquita
Pimentel, entre todas as figuras heroicas cantadas pelo cânone da poesia épica,
nenhuma poderia ser comparável a de Jesus Cristo, o herói-mártir que morreu na
cruz em sacrifício, para salvar a humanidade do pecado.
(...)
Para cantar a história gloriosa
De Deus do Céu, nascido pobremente,
Que aos humanos nasce feito humano
Sendo dos altos Céus Rei soberano.762

Em contraste com as figuras do colérico Aquiles, do ardiloso guerreiro
Ulisses ou ainda do guerreiro troiano Eneias, o herói dos Memoriais revela-se
sobretudo como um herói humilde, paciente e amoroso. Com efeito, Cristo
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protagoniza um tipo de heroísmo relativamente distinto daqueles cujas façanhas
foram cantadas por Homero e Virgílio. Não é a fama, a honra e a memória e glórias
futuras que movem o Filho de Deus, mas o amor que sente pela humanidade, por
quem deseja dar a própria vida. A sua missão é resgatar a humana natureza e dar a
conhecer, através das suas obras e vida exemplar, o verdadeiro e inesgotável amor:
o divino. Por isso, Cristo não pretende impor-se como o mais nobre e o mais dotado
dos homens, mas como aquele em quem se reconhece a pequenez do mais humilde
e obediente servo, ainda que a sua ascendência divina o eleve às mais altas
hierarquias.
É, portanto, na mais extrema pobreza que o herói divino humanado nasce
entre os homens, «Envolto em pobres panos humilhado,/E num presépio alheio
reclinado».763 No entanto, embora despojado de sumptuosidade, a sua majestade
superava a dos mais distintos heróis, pois a sua «Terreste, humilde, pobre
humanidade/cobre tão profundíssima grandeza» 764 que até os anjos descem da
«suprema corte» para adorar a «sua glória incompreensível», além de ser festejado
e adorado por reis e pastores.765
Talvez fosse de estranhar o facto de o nascimento de Jesus, sendo ele o herói
das três epopeias, só se ter concretizado no Canto IV do Memorial da Infância. No
entanto, há que considerar que Cristo é a segunda pessoa da santíssima trindade e,
antes que ele descesse à Terra como o Verbo de Deus encarnado, ele existia já unido
ao Pai («Verbo do peito meu, Filho querido»). Logo, é desde o Canto I que ficamos
a conhecer o nosso herói divino, que participa no Concílio Celeste em que fica
definida a sua missão redentora: «O Filho omnipotente sempiterno/Já de se ver
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humano desejoso,/Ao Padre, e Amor com afeito interno/Logo o Sim concedeu
maravilhoso».766
Não são, pois, as glórias pessoais de Cristo o motivo do canto épico de Soror
Mesquita Pimentel, mas os triunfos do «Divino Amor», conforme evidencia o
próprio título da obra. De facto, é na figura do Amor, que representa, ao mesmo
tempo, a terceira pessoa767 da Trindade, que se encontram estabelecidos os
contornos de heroísmo que, inicialmente, a narradora busca definir e cujos triunfos
serão narrados ao longo dos cantos seguintes:
Este foi o triunfo soberano
Primeiro, que o Amor por excelência
Alcançou, procurando o bem humano
Com esta singular conveniência:
Ele se mostra alegremente ufano,
Por ser bem despachado na ausência
E eu que outro triunfo sacrossanto
Quero já começar, deixo este Canto.768

Desse modo, poderíamos dizer que não é, exatamente, o herói Jesus Cristo
que a narradora pretende louvar nas suas epopeias, mas o Amor de Deus que,
através da Segunda Pessoa, se manifesta concretamente aos homens, conforme se
observa na Proposição do Memorial da Infância:
O triunfo do imenso amor divino
Fervoroso, entranhável, e excelente
Na infância de Deus, feito menino
Crescida execução de amor ardente;
Encarecer ao mundo determino
Se para tanto tenho a voz decente,
Já que nos extremosos fins seus pude
Principiar com plectro humilde e rude.769

Cristo é, portanto, o herói ao serviço dos planos de salvação de Deus e, por
isso, não suscita estranheza o facto de o seu nascimento só ser narrado mais adiante,
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no Canto IV. Desde o nascimento e infância de Cristo até ao momento da sua
crucifixão e morte, é o Amor alegorizado que geralmente aparece como herói das
batalhas que trava contra o inimigo do género humano. Tanto assim é, que o Amor
é sempre apresentado em vestes de guerreiro, com espada, escudo, elmo, viseira,
etc. E é ele, inclusive, quem ocupa o lugar cimeiro nos carros alegóricos dos
cortejos triunfais.
E sobre um cisne puro as rédeas de ouro
Levava um capitão mais refulgente
Que a luz que Febo tem no seu tesouro
Com uma veste, ou roupa do Oriente
Suspende os serafins (em que o não d’ouro)
Com a sua valia era decente
E faíscas dos olhos centilava
Com que todas as almas abrasava.
(...)
Em roda de belíssimas estrelas
Que de seu resplandor tem a pureza
Com letras encarnadas escrevia
Amor leva a vitória nesse dia.770

É, no entanto, na figura histórica de Cristo, enquanto personificação do
Amor de Deus, que se encontram plasmadas as características do herói épico destes
Memoriais. Ele não é apenas, simultaneamente, humano e divino («Aquele que dos
três é o segundo/Com duas naturezas veio ao mundo»), como também transita entre
os planos real (da terra) e maravilhoso (do céu), atendendo assim à exigência das
duas dimensões (real e mítica) exigidas por um relato épico.771
Se, de acordo com Gregory Nagy, os heróis épicos «são dotados de poderes
sobre-humanos porque eles são descendentes dos próprios seres imortais», 772 o
herói Jesus Cristo, enquanto filho de Deus, partilha com seu Pai de poderes
ilimitados que lhe permitem, por exemplo, caminhar sobre as águas, acalmar as
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tempestades, multiplicar pães e peixes, ressuscitar os mortos, expulsar demónios,
curar cegos e paralíticos, etc. De facto, ele possui em si todas as «virtudes de
grandeza/E de mais singular superioridade». 773 No entanto, a natureza mortal que
partilha, por ser filho de Maria, faz realçar a sua humanidade, que é expressa ao
longo da narrativa através das suas manifestações de dor, angústia, tristeza, fome,
sede, etc.
Sentia o bom Jesus suma fraqueza
Fazendo nele a fome seus afeitos
Porque tomando a humana natureza
Também se sujeitou a alguns defeitos:
E cá nesta humana e mortal empresa
Os sentimentos seus estão sujeitos
N’alma, apenas tristezas e temores,
No corpo, a fome, sede e mil rigores.
Estranhamente a calma o penetrava
O frio com mil ânsias o feria
Cansava de tal modo que suava
Nas vias e caminhos que fazia.
Se o tempo nas vigílias dilatava
O sono gravemente o combatia
Que foi ao homem em tudo assemelhado
Só na doença não, nem no pecado.
Qualquer destas paixões em seu sujeito
Era tão penetrante e sensitiva
Como pudera ser em outro peito
A pena que do corpo a alma priva.
Um espinho e abrolho em seu despeito
Uma ânsia lhe causava tão esquiva
Como pudera a outra criatura
Causar a dor fatal da seta dura.
Que como foi seu corpo endeusado
Sem ordem de varão por alta ira
Pelo Espírito Santo fabricado
Do sangue da Puríssima Maria;
Ficou tão sensitivo e delicado
Com tanta perfeição, tanta harmonia,
Que qualquer leve dor lhe era tão forte
Como a outro qualquer lhe fora a morte.
E por ter o Senhor tal qualidade
Se pode piamente ir conferindo
Adonde chegaria a imensidade
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Das penas que na morte foi sentindo;
Foram tais que por toda a eternidade
Ninguém as pudera ir resumindo
Só Deus lhe sabe o conto e a grandeza
Como quem penetrou sua crueza. 774

Uma vez que Cristo é filho de uma mulher mortal, ele é também mortal e,
por isso, apesar da natureza divina que também o marca, ele está sujeito aos
sentimentos experimentados por qualquer ser humano. Mesmo os principais heróis
da Antiguidade, que «são, de um modo ou de outro, descendentes dos deuses, são
todos mortais»,775 de modo que também eles experimentam sentimentos
tipicamente humanos. No entanto, se nos poemas épicos tradicionais os heróis se
destacam pelas suas características de bravura física e bélica, nos Memoriais de
Soror Mesquita Pimentel sublinha-se a sensibilidade e a fragilidade do herói Jesus
Cristo.776 A ênfase na sua humanidade e nas suas fraquezas não lhe retira, contudo,
o estatuto de herói, pois o seu heroísmo advém justamente não só da sua
ascendência divina, mas também das virtudes que incorpora, sobretudo a
humildade, a paciência e a caridade. Diferentemente dos heróis da Antiguidade, que
se destacam pelas suas características supra-humanas, o herói Cristo, de origem
divina, exerce a sua especificidade de herói sobretudo no plano do real humano:
nasce de uma mulher, cresce numa família e morre supliciado como um condenado.
A figura do herói dos Memoriais constrói-se com base num ideal de
perfeição cristã de que Cristo é, naturalmente, o paradigma. Ao cantar a vida de
Cristo, Soror Mesquita Pimentel pretende oferecer um modelo de exemplaridade a
ser seguido dentro e fora do claustro, por homens ou por mulheres. O seu herói não
poderia, por isso, apresentar a vitalidade guerreira dos antigos heróis, até porque a
exigência do decoro não lhe permitia ultrapassar a veracidade do texto bíblico. Isso
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não impede, contudo, que a poeta integre a sua obra nos padrões do código do épico
e mostre como, segundo as tradicionais cenas de combate, Cristo se mostra como
um verdadeiro combatente na sua «batalha interior», ou ainda naqueles episódios,
por assim dizer mais bélicos, em que surge a desferir golpes contra o Diabo777 ou a
enfrentar o dragão que tenta manter presa a mulher serrana. 778

2.1.1. A viagem do herói

O motivo épico da viagem é transversal à epopeia e não podia estar ausente
destes Memoriais de Soror Pimentel. Assim como nas epopeias clássicas e
renascentistas acompanhamos a longa viagem de Ulisses no seu regresso ao lar; a
viagem de Eneias até Itália e a saga de Vasco da Gama e os lusíadas até as Índias
através do oceano atlântico e índico, também nos Memoriais de Soror Mesquita
Pimentel acompanhamos a viagem de Cristo do céu à terra e, depois, da terra ao
céu. No Canto II do Memorial da Infância, a imagem de uma escada pendendo a
partir do céu até a superfície da terra expressa a ideia de movimento descensional
do Deus-homem, que se desloca de um plano para o outro:
A escada se veja já pendendo
Do alto Céu à terra cá lançada;
Porque venha a ser homem Deus descendo,
E o homem vá fazer com Deus morada:
Entre o Rei, a pousada enriquecendo,
Per porta que será sempre cerrada,
Descendo ao lírio puro inviolado
O cravo hipostático encarnado.779

Esta mesma ideia de deslocamento é expressa no momento da Anunciação,
quando, após ser ouvido nos céus o consentimento da Virgem Maria à Encarnação,
o Verbo sai do peito de Deus e entra no ventre de Maria:

777

Refiro-me ao episódio da tentação de Cristo no deserto, narrado no Canto II do Memorial dos
Milagres, e sobre o qual falarei mais adiante.
778
Esta cena encontra-se descrita no Canto I (53-58) do Memorial da Paixão. Sobre este episódio
falarei mais adiante, no Capítulo 3, item 3.4 desta Parte III.
779
Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 8, fl. 19.
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E logo do paterno peito brando
Saiu o Verbo eterno, poderoso;
E sem abrir a arca do tesouro,
Entrou com a coroa e ceptro de ouro.780

Isabel Morujão refere, a propósito destes episódios ligados à Encarnação,
que «não se trata de uma viagem a nível horizontal (porque aí estar-se-ia apenas no
plano humano), mas vertical, significando uma descida e uma subida, como a
consequente fusão de duas naturezas (a humana e a divina), que será um tema
recorrentíssimo em toda a literatura conventual feminina».781 No entanto, talvez se
possa acrescentar ainda que a viagem do herói Jesus também se dá no plano interior,
isto é, desde o peito de Deus, passando pelo ventre de Maria, até chegar ao coração
dos homens. De facto, a missão de Cristo também se enquadra nos propósitos de
encontrar morada no peito e na alma dos homens, como assim fica expresso no
Prólogo do Memorial da Infância: «Todos com divino asseio/lhe façam cama de
flores/porque um minino veio/Do Céu, ferido de amores/Sempre deve andar no
seio/Sempre nas almas morada/Lhe deve ser concedida».782
Antes que o Verbo de Deus viesse nascer em carne humana, ou seja, na
figura do Menino Jesus, vários são os acontecimentos que, desde já, visam dificultar
a concretização da sua empresa. Estando ele ainda no ventre de Maria, o seu
nascimento é ameaçado pela dura viagem que a sua mãe faz, na companhia de José,
de Nazaré até Belém, para o cumprimento do édito de César. Nesta «jornada em
tempo tão nocivo», a Sagrada Família enfrenta os ventos gélidos e rigorosos de
Bóreas e Éolo.783 Mesquita Pimentel descreve as dificuldades enfrentadas pelos
«divinos caminhantes» durante os quatro dias da viagem. Se Maria levava «a Deus
guardado nas entranhas», as adversidades que ela enfrentava punham também em
risco a vida do Menino Deus. No entanto, nada foi capaz de impedir o seu
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Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 84, fl. 31v.
MORUJÃO, 2013: 178.
782
Memorial da Infância, «Prólogo ao leitor», página não numerada.
783
No Canto III, do Memorial da Infância: «Contra o rigor do tempo enregelado, em que Bóreas
reina furioso» (Canto III, est. 40, fl. 39v); «Mas quanto mais solícito buscava/Remédio contra os
ventos rigorosos/Tanto mais seu rigor se acrescentava,/Que Éolo os vai soltando furiosos» (Canto
III, est. 42, fl. 40).
781
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nascimento, que, mesmo após as recusas de abrigo recebidas por José, viria a
acontecer numa «cova antiga» que servia de estrebaria, fora dos muros de Belém.
Desde o seu nascimento o Menino carrega o peso da sua missão, pois a sua
presença na terra justifica-se apenas por um único motivo: redimir o pecado
cometido por Adão784: «Como pelo salvar do Céu decera/Sendo este só o fim de
seu cuidado».785 Sabendo que Cristo «nasce, para se ver numa cruz posto», o facto
de ter nascido já configura, por si só, um triunfo do Amor Divino, como assim
expressam os versos que abaixo se transcrevem. O sofrimento e a pobreza que,
ainda menino, Jesus experimenta naquela estância pobre e fria são o preço que ele
paga pela culpa de Adão:
Já paga o que não deve posto em palhas
E redimida fica a culpa alheia,
Pois nelas chorar Deus com dor intensa,
Basta para o mal da recompensa.
Já de David o filho novo infante
Com surrão e cajado aqui nascendo,
Nas guerras a seu pai é semelhante,
Pois mata só com funda combatendo;
Já com obras de amor forte e confiante
Se mostra tão valente acometendo,
Que por ganhar Micol, a alma querida,
Ao infernal gigante tira a vida.786

Para realçar a grandeza do Menino-Deus, Mesquita Pimentel compara-o
com Davi, que, apesar da baixa estatura, por ser ainda muito jovem, derrotou o
gigante e guerreiro filisteu Golias apenas com uma pedra e uma funda. 787 Desse
modo, apesar da fragilidade do menino recém-nascido, que é aqui realçada a partir
da sua humanidade,788 a sua grandeza é evidenciada através de expressões com
conotação superior, como «Deus do Céu», «Rei soberano», «Rei do Céu», «gigante
784

De facto, vários são os signos da Paixão que aparecem na narrativa da Infância, sendo geralmente
representados através da simbologia da cruz, do cordeiro ensanguentado, das cores que remetem ao
vermelho do sangue, como o rubi, a romã, as amoras, etc.
785
Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 23, fl. 93.
786
Memorial da Infância, 1639, Canto IV, est. 9-10, fl. 52v.
787
A história de Davi e Golias é relatada no livro de I Samuel 17,1-58.
788
Mesquita Pimentel refere que Jesus sentia frio («chorando, ao frio não resiste»), gemia e chorava
(«que geme e chora») e padecia «o rigor do cruel frio,/Lançando estava em lágrimas em fio».
Memorial da Infância, 1639, Canto IV, est. 28, fl. 55v.
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rei», «suprema imensa alteza», «Infante Soberano», «luz inacessível», «Rei da
glória», etc. Logo, na figura frágil do Menino reside a imagem colossal do soberano
Deus, pois ambos não se podem dissociar, visto que, na verdade, são um só: «O
Verbo, que em suprema deidade/Gerado foi do Padre e bem nascido/Do ventre de
Maria soberano/Temporalmente nasce, sendo humano».789
Muito embora os episódios que marcam a infância do Menino Jesus não
atribuam à sua figura os grandes feitos bélicos de heróis como Eneias ou Ulisses,
por exemplo, os acontecimentos que ele vivencia não deixam de reforçar o
heroísmo que ele protagoniza. Logo na circuncisão, o pequeno infante experimenta
um «ensaio/Da morte por que Adão tanto suspira»,790 pois, naquele momento, ele
sente no seu corpo frágil de recém-nascido os «tormentos ansiosos» que lhe
causavam o «rigor desta ferida». Aí, a sua humanidade é simultaneamente realçada
na maneira como se encolhe («Encolhe-se o menino já medroso») e soluça («O
Cordeirinho manso soluçava») nos braços de Maria e de José. Suas lágrimas, no
entanto, expressam desde aquele momento o seu desejo («Com lágrimas dos olhos
amorosas/Que dos mudos são línguas, lhe dizia») de redimir a humanidade:
Ainda que o rigor desta ferida
Me derrame dos olhos perlas frias,
Tanto desejo ver-vos redimida
Que já quisera as veias ver vazias:
Este desejo ardente, alma querida,
Me faz derramar sangue de oito dias.
E por vós nesta idade já morrera
Se em trinta anos e três mais não sofrera.791

A dor a que o Menino foi submetido em tenra idade é, por assim dizer,
comparável à dos heróis em batalha. O cutelo foi para ele como espada que atinge
um guerreiro, de modo que, naquela ocasião, o sangue que derramou em nome da
humanidade assume a mesma dimensão heroica atribuída aos grandes heróis épicos.
Nesse sentido, diríamos que Jesus, desde os primeiros dias de nascido, carrega em
seu corpo as cicatrizes adquiridas naquele lugar que, para ele, também constituiu
789

Memorial da Infância, 1639, Canto IV, est. 4, fl. 51v.
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 33, fl. 71.
791
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 40, fl. 72.
790
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um campo de batalha: «Do campo de batalha, em que a ferida/Recebeu em seu
corpo delicado».792
Esta seria apenas uma das primeiras batalhas a serem enfrentadas pelo
Menino-Deus, que, ao longo da sua jornada, encontraria ainda outros obstáculos
que tentariam impedir a concretização da sua missão redentora. De facto, Jesus será
perseguido pelo tirano Herodes, que, temendo perder o seu trono para o «rei dos
judeus», determina que todos os meninos de Belém e redondezas, com idade até
dois anos, fossem executados. Tal como aparece relatado no Evangelho de
Mateus,793 um anjo aparece a José, ordenando-lhe que ele e a sua família fugissem
para o Egito, para que Jesus escapasse a esta chacina. Nada mais nos é dito sobre a
viagem da Família Sagrada, no entanto, Soror Mesquita Pimentel recria esta
passagem, acrescentando que, logo após a divina revelação, os «divinos
caminhantes» enfrentam uma difícil jornada por «medonhos desertos». Ali,
padecem «os tormentos penetrantes/Do rigoroso inverno embravecido», cujos
ventos e nevoeiros os faziam dar «topadas, quedas» e passar por «lamas, e infinitos
atoleiros».794 Novamente, no regresso da Família Sagrada, após o desterro de sete
anos, a narradora descreve as dificuldades da jornada até a cidade de Nazaré:
Indo seguindo os três sua derrota
Por desertos, e ásperas montanhas,
Caminhando por via tão remota,
Por partes tão longínquas, quanto estranhas;795

O relato ficcional destas viagens, marcada por dificuldades e asperezas que
tentam impedir ou atrasar a concretização dos plano divino da Redenção, serve não
só à construção do espaço em que se dão as ações da epopeia, como também à
manifestação das circunstâncias que, nas epopeias canónicas, confirmam o valor do
herói, pois, ao mostrá-lo como vulnerável, a sua coragem e resistência saem
valorizadas e enaltecidas diante das provas que põem em risco a sua sobrevivência.

792

Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 69, fl. 77.
Mt 2, 13.
794
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 40-41, fls. 104v-105.
795
Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 35, fl. 132.
793
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Conquanto, no Memorial da Infância, Jesus seja ainda um Menino
aparentemente frágil, a sua fortaleza é realçada não apenas pelo facto de ele ser o
Filho de Deus, mas também por ele aceitar e resistir às adversidades que, desde
cedo, lhe são impostas. Consciente da sua missão, não teme a morte, antes anseia
pela sua concretização, como ele mesmo expressa quando esteve no templo de seu
Pai, aos doze anos de idade:
Na viva e amorosa fantasia
Já todos seus tormentos fabricava,
E com lágrimas doces que vertia,
Porque não vinha a morte, se queixava.
Oh quando vos verei, minha alegria
(Assi suavemente suspirava)
E quando gostarei em vós dos favos,
Que estão no dulce lignum, dulces clavos!796

No entanto, antes que, finalmente, pudesse entregar a sua vida na cruz,
Cristo quis demonstrar ao mundo a sua dupla natureza («Seus prodígios mostrar ao
mundo amado»), para que a Terra pudesse ter a certeza de que a salvação tinha
chegado. Simultaneamente, institui-se como modelo de comportamento e atitude:
para que primeiro «lhe desse com doutrina/Reformação, ciência e disciplina».797
Esse é o motivo que o leva, com a idade de trinta anos, a afastar-se do ambiente
familiar para seguir sozinho a sua missão de «resgatar a humana natureza». Guiado
pelo amor («seu suave amor que o vai guiando»), o herói divino segue então
«conquistando» várias cidades durante o seu ministério, começando pelas ribeiras
do Rio Jordão, onde será batizado.
Ribeiras do Jordão vai conquistando
E não sente o trabalho das jornadas
Que seu suave amor que o vai guiando
Lhas facilita e faz abreviadas;
Os pés descalços leva e caminhando
Pelo ardor das entranhas abrasadas
A qualquer passo seu que dava logo
Brotava a terra espíritos de fogo.798
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Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 46, fl. 150.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 23, fl. 93.
798
Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 36, fl. 98.
797
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Tamanho é o amor que Cristo sente pela Humanidade que nem mesmo as
adversidades da sua jornada lhe causam dor. É do amor que provêm as forças para
cumprir tão dolorosa missão. É assim que, mesmo sabendo que a morte lhe estava
destinada, o Filho de Deus não a teme, mas anseia 799 a sua concretização:
E como verdadeiro namorado
Uma hora julga ser eternidade
Em que vê que lhe tarda dar a vida
Que tem a seu amor oferecida.800

Mas nem sempre a força de Cristo permanece inabalável. Se até mesmo os
míticos heróis Ulisses e Eneias são atingidos pelo medo da morte,801 a natureza
humana de Cristo, às vezes, também o fazia experimentar sentimentos de dor,
medo, tristeza e angústia, a medida que sentia se aproximar o momento da sua
prisão e crucifixão. Os vocábulos «batalha», «guerra» e «combate» surgem em
vários versos sugerindo a luta interior de Cristo, em cujo espírito se travava uma
verdadeira batalha contra o medo da morte («A morte está temendo Deus que é
vida»), como se sucede, por exemplo, no momento em que ele entra no cenáculo
para celebrar a última ceia:
Na batalha de sua saudade
E combate de seu doce cuidado
Entrava o Rei da glória na cidade
E chegava ao lugar aparelhado;802
(…)

E no momento em que vai orar no monte Getsémani:
Ali começa logo n’alma pura
Por seu livre querer a dar entrada
A mais cruel batalha e guerra dura
799

Esta mesma atitude pode ser observada em Turno, na Eneida, conforme observa C. M. Bowra:
«Sente-se ansioso por dar a vida pela pátria em combate singular, seja quem for o inimigo poderoso;
e, ainda quando as suas esperanças começam a desvanecer-se e a morte é quase certa, está pronto a
suportar a carga, apesar de ter os deuses contra ele; mantém até [o] final intacta a sua honra»
(BOWRA, 1950: 56).
800
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 33, fl. 300.
801
Cf. Odisseia V, 297-299; Eneida VI, 428-435.
802
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto II, est. 19, fl. 320v. (grifos meus)
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Que nunca foi na terra experimentada;
Porque o amor que tem à criatura
Queria que ele desse a vida amada
Por ela e resistia a humanidade
Que temia da morte a crueldade.803

Cristo combate, assim, uma batalha que não é física, mas interior, de
sentimentos e emoções. Era o «amor que tem à criatura» que o fazia resistir aos
temores que o dominavam internamente. Para ilustrar a dimensão desta batalha, a
narradora descreve como a angústia de Cristo se intensifica à medida que sentia a
proximidade da sua prisão e morte: «O receio da morte lhe crescia/E de cada vez
mais angustiado». Ela o descreve com o semblante pálido («De cor pálida mostra
estar tingida/Sua celestial face serena») e enfraquecido («Aquela fortaleza tão
vencida/A tão suma fraqueza que condena»), tamanho é o medo «Que de morrer
com ser tão animoso/Como o mais fraco teme está medroso».804
No Canto III do Memorial da Paixão, a acumulação de vocábulos como
«sofrimento», «temor», «tristezas», «fraqueza», «dor», «desamparo», «abatido»,
«tormento», «angústia» sublinham a humanidade de Cristo. A estes se justapõem,
no entanto, outros como «fortaleza», «poder forte» e «resistência», pondo em relevo
a sua heroicidade, tanto humana como divina.805 Desse modo, Cristo é um herói que
padece todos os sofrimentos que lhe são infligidos com resistência e bravura, pois
estava consciente do destino que o esperava. Há momentos até em que se alegra,
por saber estar próximo de cumprir a sua missão redentora, como acontece no
momento em que é preso:
Mas agora que vê tão claramente
Esta morte com passos apressados
E que por matar nele a sede ardente
Traz tantos cavaleiros e soldados
Já sente o coração ledo e contente
Em glória seus tromentos são trocados806
(…)
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto III, est. 137, fl. 350v. (grifos meus)
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto III, est. 138, fl. 351.
805
Note-se que a fortaleza é um dom do Espírito Santo.
806
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IV, est. 220, fl. 371.
804
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É da dupla natureza de Cristo que resulta esta oscilação entre a alegria e o
medo da morte. Enquanto, por um lado, considera que «as penas tão mortais, as
agonias» são, para ele, como «frescas flores», pois o seu amor «as converte em
alegrias», por outro, teme o rigor da mão do homem. No momento em que vê, por
exemplo, os soldados chegarem ao Getsémani para o prenderem, Cristo «meteu-se
na batalha diligente» e vai chamar os seus discípulos com o «coração de dor ferido».
Se com o coração muito constante
Metido na batalha em que esperava
O devino fortíssimo gigante
O inferno vencer em campo estava
Lhe torna a perguntar naquele instante
No qual pera a vitória se esforçava
Quem queriam e escuta Deus eterno
Queremos Jesus Cristo nazareno.807

Se a batalha de Cristo era interior e simbólica, as armas com as quais
combatia a morte e as forças do mal eram outras. Forçosamente alheias aos
equipamentos bélicos (embora a eles sempre comparados) dos heróis tradicionais
das epopeias clássicas e renascentistas, Cristo vence pelas virtudes e pela sabedoria.
Com efeito, embora no episódio em que se narra a tentação de Cristo no deserto ele
apareça descrito com as vestes de um guerreiro (trazendo elmo, arnês, viseira,
manopla, escudo e espada), estas eram, no entanto, «armas de pureza», equivalendo
cada uma a um traço espiritual, conforme se vê na seguinte estrofe:
Vem com cândidas armas de pureza,
Elmo rico de sua omnipotência
O arnês sem igual de fortaleza
A viseira da luz da sapiência,
A singular manopla de firmeza
O escudo invencível de ciência
Espada de inclemência em confiança
Que aqui se quer mostrar Deus de vingança.808

807

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IV, est. 241, fl. 376v. (grifos
meus)
808
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 58, fl. 135.
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É, portanto, com a sua omnipotência, fortaleza, sapiência, firmeza, ciência
e confiança809 que Jesus enfrenta as tentações. Nas várias batalhas que enfrenta, a
paciência servia-lhe de escudo («tomando a paciência por escudo») e era com armas
de amor que agia («armas de amor com que acomete») nos momentos em que era
necessário intervir e combater o mal. O seu exército, por sua vez, não era formado
por nobres cavaleiros, mas pelos doze discípulos «em que a fama se dilata».
Diferentes dos doze de Inglaterra, cantados n’Os Lusíadas, e dos doze pares de
França celebrados em La chanson de Roland, os «doze leões d’ouro» de Cristo são
descritos pela narradora como «doze estrelas claras refulgentes», «doze portas»,
«doze fontes», doze «exploradores sacros», «doze fundamentos superiores» e «doze
da doutrina pregadores». A humildade era o ideal de nobreza valorizado por Cristo
na composição do seu exército, pois «não era em o seguir nenhum covarde/Porque
tinham com ele na pobreza/Quilates superiores de riqueza». 810
Acompanhado, pois, deste insólito «exército», Cristo segue a sua jornada
(«Por toda a terra vai da Palestina/Ajuntando as ovelhas derramadas»811),
começando por Cafarnaum: «Pregou logo que é justo e começasse/Lá em
Cafarnaum»812. Ao longo do seu percurso, vários foram os milagres que obrou: em
Caná da Galileia, transformou a água em vinho; fez a pesca milagrosa no mar da
Galileia; no deserto, multiplicou pães e peixes; curou enfermos (a mulher do fluxo
de sangue e o homem paralítico), expulsou demónios (o endemoniado de
Cafarnaum e a filha da mulher cananeia), trouxe os mortos de volta à vida (a filha
de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro) e converteu pecadores (como Mateus,
Zaqueu, a mulher samaritana e Maria Madalena).
Paralíticos, coxos, cegos, surdos
Por este alto Senhor eram curados,
Hidrópicos, leprosos, gafos, mudos
Logo ficavam sãos dele tocados,
Tornava aos lunáticos sisudos
809

Mesquita Pimentel adapta, desse modo, a estrutura do modelo épico convencional a suas epopeias
religiosas, conjugando elementos da tradição do paradigma clássico e renascentista com o sistema
cristão.
810
Memorial dos Milagres, 2014, Canto III, est. 15, fl. 158.
811
Memorial dos Milagres, 2014, Canto III, est. 17, fl. 159.
812
Memorial dos Milagres, 2014, Canto III, est. 19, fl. 159.
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E livrava os indemnizados
Daqueles maus espíritos perdidos
Que no profundo abismo estão metidos.813

Assim ia Jesus combatendo o mal e, por onde quer que passasse, as suas
incansáveis e permanentes obras milagrosas e a sua doutrina eram aclamadas por
grande («Iam suas grandezas aclamando»).
Trabalhava de noite, e mais de dia
Aquele que logrando eternidades
O Reino quis deixar de que é herdeiro
Por tomar nosso baixo cativeiro.
E assim como nas mais, nesta jornada
A qual tinha distância assaz comprida
Sua misericórdia dilatada
De bens fazia a terra enriquecida;
Não buscava o Senhor descanso em nada
Antes sempre cansou por nos dar vida
Que foi um da trindade que excessivos
Trabalhos teve por resgatar cativos.814

Nos dois últimos versos do excerto supracitado, quase sugere a narradora
que Cristo foi o elemento da Santíssima Trindade que mais sofreu pela salvação dos
homens. Isso contribuiu para singularizar o herói, pois, sendo Deus, é a Pessoa
Trinitária que mais se destaca pelo sofrimento e esforço.
Depois de percorrer várias cidades, o herói divino aproxima-se do fim da
sua jornada, chegando, finalmente, a Jerusalém, cidade onde «busca o fim de seu
descanso». É aí que ele «procura entrar majestuoso», mas a sua «entrada triunfal»
não ocorre com a pompa e glória dos grandes cavaleiros retratados nas epopeias
tradicionais, pois, para dar exemplo de humildade, Cristo decidiu entrar em
Jerusalém sentado em cima de um jumento, em conformidade com os relatos
evangélicos, mas criando desde logo uma clara demarcação com as insígnias e
atitudes dos heróis épicos da tradição.
Deixo coches cavalos por mundanos
Para minha intenção serve um jumento
Porque nele triunfos soberanos
813
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto V, est. 10, fl. 226.
Memorial dos Milagres, Canto VI, est. 1-2., fls. 257-258.
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Agora da humildade represento.815

Ainda assim, a sua entrada não deixou de ser aclamada com o louvor e as
cerimónias que lhe convinham. No último dos Memoriais, Cristo é recebido pelo
«vulgo dos Hebreus» com hinos e aplausos, sendo aclamado como «Rei nosso, e de
David filho sagrado».
Jerusalém era o último destino de uma jornada que marca o fim do
ministério público de Cristo, sendo também o marco do início da sua dolorosa
Paixão. Se «todas as desventuras da condição humana culminam em um último
suplício que é a morte violenta do herói guerreiro no meio da batalha», 816 era ali
onde Cristo viria a enfrentar, conforme expressa a narradora, a «mais cruel dura
batalha», sendo preso, açoitado, humilhado, condenado e crucificado pelos seus
perseguidores.817 O herói Jesus Cristo segue então a sua via crucis e, como um
«cordeiro manso e paciente», resiste a todas as afrontas e golpes que em seu corpo
são infligidos, pois o «êxtase do amor é tão ardente/Que morrendo parece que não
sente».818
É no momento da sua crucifixão que se concretiza, finalmente, o plano
salvífico de Deus. Para realçar o facto de que o «Amor leva a vitória nesse dia», 819
Soror Mesquita Pimentel entroniza a figura do Amor Divino, que é coroado pela
Justiça, a Paz, a Verdade e a Misericórdia, alegorias que apareciam já retratadas no
Concílio Celeste narrado no Canto I do Memorial da Infância. O triunfo do Amor,
simbolizado na morte de Cristo, significa, desse modo, o triunfo sobre o pecado,
pois, sendo Cristo o «fiador de Adão perjuro», o seu sacrifício na cruz libertava a
humanidade do pecado por ele cometido. A riqueza imaginativa com que Soror
Pimentel descreve esse triunfo é notória e não há como não a realçar. Assim, a
Justiça dá baixa no rol de culpas de Adão, à medida que a paixão de Cristo vai
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 27, fl. 298v.
NAGY, 2017: 54.
817
Estes são descritos como «caterva infernal», «leões cruéis», «turba infernal», «lobos
esfaimados», «cães danados», «ferreiros de Vulcano», «canina turba» entre outros adjetivos que
pretendem sublinhar o mal que eles incorporam, associando-os à figura de Lúcifer, o seu antagonista.
818
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VII, est. 19, fl. 437v.
819
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 29, fl. 458.
816
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atingindo os seus progressivos pontos altos: «vem riscando as culpas de um
processo/Que Adão a Deus mortal tinha entregado/Pois que já vem pagar por seu
pecado».820 Uma vez que o pecado do homem estava redimido, a crucifixão de
Cristo significava também a vitória do Bem contra o Mal, de Deus contra o Diabo.
De facto, Lúcifer aparece aí «atado ao carro» em que a «sacra Justiça ia assentada»,
numa clara alusão aos carros triunfais.
Luzbel atado ao carro que encareço
Em que a sacra Justiça ia assentada
Mostrando vai furor horrendo expresso
Vertendo pura inveja requeimada;
Porque a sentença aqui do seu processo
Estava já de toda averiguada
Em ficar (sendo o homem redimido)
Seu império de todo destruído.821

Em termos da narrativa épica, a morte de Cristo na cruz marca o fim da sua
missão na terra e no plano real, mas a sua jornada ainda continua no plano
maravilhoso, quando ele, antes da sua ascensão, desce aos infernos para resgatar os
justos do cativeiro.822 Mesquita Pimentel descreve, assim, o itinerário da alma de
Cristo, desde a sua passagem pelo limbo até à sua ressurreição:

Foi do inferno e morte triunfando
Logo desceu ao pego mais profundo
(…)
Abaixa o sumo Deus omnipotente
Com sua força mais fortalecida
A quebrantar a dura infernal porta
Depois que a morte eterna teve morta.
(…)
Entra com seus triunfos realçados
E com glória suprema e esquisita
Os ferrolhos abriu de diamante823
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 18, fl. 455v.
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 32, fl. 459.
822
Sobre o tema da descida de Cristo ao inferno, vide nota 380.
823
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 54-58, fls. 511-512.
821
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O tratamento poético deste episódio revela uma intenção claramente
heroicizante da figura de Cristo. Os versos «quebrantar a dura infernal porta» e «os
ferrolhos abriu de diamante», em que os verbos de ação «quebrantar» e «abrir»
conferem à figura de Cristo contornos quase bélicos, contribuem para realçar a força
e a omnipotência deste herói, capaz de ultrapassar inclusive as barreiras do Inferno.
Neste passo, o leitor é conduzido através do percurso feito, desta vez, pela alma de
Cristo, que, após deixar o «limbo escuro despojado/Ficando encarcerado o cão
raivoso», retorna de volta para o seu corpo adormecido («Sua alma santa entrou
glorificada/Em seu sagrado corpo que dormia»). 824
A ressurreição de Cristo é o acontecimento por excelência da vida de Jesus
que os Evangelhos narram. Mas, enquanto nos livros sagrados este acontecimento
confirma a sua origem divina e demonstra que se tinham cumprido n’Ele as
Escrituras que anunciavam a salvação, nos Memoriais a sua ressurreição pode ser
perspetivada como um indicador da sua condição de herói, já que, nas palavras de
G. Nagy, «os heróis foram imaginados como capazes de regressar à vida
(anabiōnai) não apenas escatologicamente em sua morada atemporal, mas também
esporadicamente no tempo presente dos devotos». 825 A sua aparição a Maria e aos
apóstolos não constitui apenas uma epifania, pois Cristo não só regressa dos mortos
encarnado no seu corpo recém sepultado, como também permanece junto dos
homens ainda durante vários dias.
A descrição de Cristo ressuscitado é enriquecida, em Mesquita Pimentel,
com símbolos da vitória. Assim como os atletas gregos e romanos eram
representados com coroas de louros, símbolo de distinção e glória, Mesquita
Pimentel coloca sobre a cabeça do seu herói uma «coroa de louro» para significar
o seu triunfo:
Sua sacra cabeça com capela
De louro vencedor vem coroada
Que faz mais precioso o valor dela
Em sinal da vitória sublimada
Até que na ascensão se ponha nela
Coroa imperial só fabricada
Pela mão de seu padre omnipotente
824
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 4, fl. 498v.
NAGY, 2017: 61.
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Por herdeiro do reino eternamente.826

Mesquita Pimentel reaproveita o esplendor e a fortuna das pedras preciosas
na linguagem espiritual e artística da época para descrever as várias partes do corpo
de Cristo (IX, 13-16). Sua boca, seus braços, sua cabeça, suas mãos, peito, pés e
chagas são comparados a flores, pigmentos e pedras preciosas, como «jacintos»,
«jaspe», «ouro», «rubis», «alabastro», «púrpura». Recorde-se que, nas sociedades
antigas e na Idade Média, o status de poder «encontra sua manifestação exemplar
nas armas, nas armaduras e no fausto do vestuário», 827 de modo que era comum os
senhores, para darem mostra do seu poder, adornarem-se de ouro e joias e vestirem
«roupas com as cores mais preciosas, como a púrpura».828 Estes não eram apenas
signos do poder, mas objetos que provocavam deslumbramento aos olhos de quem
os visse. É por isso que a poeta «pinta» o seu herói ressuscitado adornado de pedras
da mais alta valia e das cores mais brilhantes:829
Vinha com vestidura transparente
Todas de estrela de ouro matizada
Com um manto encarnado e lindamente
Esmaltado de aurora prateada;
Na mão um ceptro de ouro reluzente
Em sinal da vitória deificada
Sobre açucenas traz colar de rosas
Enternecidas de pedras preciosas.830

Como se vê, a perfeição e glória do herói representa-se pelo viés de
simbologias já codificadas em tratados espirituais, como o do Tratado das
significações das plantas, flores e frutos, de Isidoro Barreira, em que se elencam as
tabelas de correspondência entre flores e virtudes.
826

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 12, fl. 500v.
ECO, 2004: 105.
828
ECO, 2004: 105.
829
A transparência e a claridade representada nas vestes de Cristo (em que se vê matizada estrelas
de ouro, considerado o mais solar e precioso dos metais) associam-se à ideia de beleza. Umberto
Eco recorda que «uma das origens estética da claritas deriva certamente do facto de que em
numerosas civilizações Deus era personificado como a luz: o Baal semítico, o Rá egípcio, o Ahuda
Mazda iraniano, são todos personificações do sol ou da benéfica luz». Segundo U. Eco, esta ideia
penetra na tradição cristã através do neoplatonismo e será retomada pelo Pseudo Dionísio
Areopagita, que «representa, em seus escritos, como Hierarquia celeste e Dos nomes divinos, Deus
como ‘lume’, ‘fogo’, ‘fonte luminosa’» (ECO, 2004: 102).
830
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 17, fl. 522.
827
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Tendo já passado os quarenta dias em que esteve na terra ressuscitado,
Cristo finalmente encerra a sua missão e ascende aos Céus «Para ir gozar na glória
o rico assento», levando consigo as almas tiradas do limbo. Aí, Mesquita Pimentel
descreve, mais uma vez, o itinerário de Cristo no momento da sua ascensão, desde
o momento em que as portas do céu se abrem («Aquelas imortais portas se
abriram») até o momento em que Cristo chega aos céus («Chegou Cristo Jesus,
Deus impassível/À soberana esfera refulgente» 831) e se junta com o Pai omnipotente
(«E abraçado ao padre omnipotente»), a quem entrega os prisioneiros resgatados do
limbo («Os dez presos lhe entrega vitorioso»).
O encontro entre o Pai e o Filho põe fim à empresa do herói Jesus Cristo,
redentor da humanidade. Através da infância de Cristo, das suas «obras de grandeza
soberana» e da sua morte e ressurreição, o Amor Divino triunfa sobre o Mal, ficando
Satanás vencido e encarcerado na «prisão triste e escura». Por fim, embora os
episódios narrados por Soror Mesquita Pimentel possam parecer apenas uma
paráfrase poética dos textos sagrados, tudo parece concorrer para conferir a estes
episódios um caráter heroico. Desde o seu nascimento até à sua ascensão, Cristo é
assistido por esquadrões de anjos, com seus «instrumentos belicosos» e «trombetas
sonorosas», «escudos ricos e lavrados», «lanças de ouro fino», «ricos escudos»,
«flechas e dardos», «armas enfornadas», «penachos dourados», «escudos»,
«lanças», sintagmas relativos ao heroísmo e à cavalaria e cujo valor sémico
contribui para ajustar mais adequadamente a obra de Mesquita Pimentel à tradição
do épico.

2.2.

A Virgem Maria como co-heroína épica
A grande devoção dos fiéis e das religiosas à humanidade de Cristo permite

compreender o lugar de proeminência ocupado por Nossa Senhora na religiosidade
e piedade católicas da Época Moderna e, particularmente, nos Memoriais de Soror
Mesquita Pimentel. Desde a Idade Média que a figura da Virgem Maria foi objeto
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto XI, est. 71, fl. 535v.
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de enraizada devoção e «continuou a ser um elemento central do programa
devocional pós-tridentino e das práticas religiosas dos fiéis».832 Federico Palomo
faz assentar a fortuna da devoção mariana, «quer no papel misericordioso que se
atribuiu à mãe de Deus enquanto advogada e intercessora dos pecados e das almas
do Purgatório, quer ainda na já referida ‹versatilidade› devocional — universal e,
ao mesmo tempo, local — que a Virgem, mais do que Cristo, facilmente
assumia».833
Um dos aspetos que mais avulta aos olhos do leitor dos Memoriais é o
protagonismo que Mesquita Pimentel confere à Virgem Maria, sobretudo no
Memorial da Infância e no Memorial da Paixão. Para além de tal facto constituir
uma manifestação do seu intenso amor e devoção à Mãe de Deus, o papel de
destacado relevo que lhe é concedido reflete o aprofundamento de várias questões
mariológicas, como a divina maternidade de Maria, a sua virgindade perpétua, a
sua mediação e papel corredentor, ponto doutrinal que considero particularmente
relevante nesses textos.
Com efeito, no âmbito dos três Memoriais, não é possível pensar a figura da
Virgem Maria sem levarmos em consideração o seu papel como corredentora de
Cristo no mistério da salvação. A dignidade e a importância de Maria na obra
redentora são de facto, abertamente explicitadas nos poemas de Soror Mesquita
Pimentel A centralidade que a Virgem ocupa no Memorial da Infância ressalta o
seu papel nessa missão salvífica, prefigurada quer na sua pureza virginal («Que uma
Virgem a Deus conceberia,/ E sempre intacta e pura ficaria» 834), quer no seu livre
assentimento à Encarnação: ao conceber o Verbo divino, Maria torna-se partícipe
na obra da Redenção835:
Vede que o mundo que é de morte herdeiro
Vos pede este divino Sim jucundo
Para o livrar do eterno cativeiro
PALOMO, 2006: 96
PALOMO, 2006: 96.
834
Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 43, fl. 24v.
835
A este propósito, Isabel Morujão sublinha que «ao longo de todo o Memorial, será vasto o
destaque dado à descrição, caracterização e atuação da Virgem, o que, sem retirar o protagonismo
ao herói Menino-Deus, constrói no texto a noção de Maria como coadjutora de Deus nesta missão
da Redenção, pela aceitação da sua vontade» (MORUJÃO, 2013: 169).
832
833
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E merecer gozar do Céu rotundo.836

A Virgem Maria propicia, pois, o nascimento do herói. Sem ela, a
Encarnação não teria sido possível e, consequentemente, não teria ocorrido o
processo da Redenção. Maria é, assim, chamada a colaborar na redenção do género
humano, associando-se ao Filho de Deus não apenas como sua Mãe, mas como
corredentora junto com ele. Nesse sentido, assim como em Cristo, convertido no
«novo Adão», se funde a ideia de recomeço, em que «todas las cosas tornan a la
perfección que tenían al principio»,837 também em Maria, a «nova Eva», é projetada
a mesma ideia de recomeço.838 É através dessa estrutura dual que a narradora dos
Memoriais delineia a participação de Maria no plano da salvação, como reparadora
da falta de Eva, causadora da morte. No Memorial da Infância, esta ideia é
apresentada pelo anjo Gabriel, no momento da Anunciação: «Que enfim com morte
ao mundo Eva convida/E por vós há de entrar em ele a vida». 839 Já no Memorial da
Paixão, as palavras que Jesus lhe dirige diretamente da cruz realçam também a
dignidade da sua participação no projeto salvífico: «Mulher de pecadoras
medianeira/De todos os bens seu seguro meio/E que cobraste as perdas da primeira/
mulher por quem a morte ao mundo veio». 840
No Memorial da Paixão, a sua missão na reparação e santificação da
humanidade expressa-se fundamentalmente na compaixão 841 que sentiu ao assistir
ao duro e cruel martírio de seu filho na cruz. Com efeito, a imagem pungente da
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Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 81, fl. 31.
GARCÍA PAREDES, 1995: 205.
838
Este paralelismo Adão-Cristo e Eva-Maria foi particularmente explorado nos escritos dos
teólogos Justino e Irineu de Lião. De acordo com García Paredes, o teólogo Justino «contempló a la
Virgen María em estrecho paralelismo com la virgen Eva. Cuando Eva no había tenido aún
relaciones com Adán, concibió la palabra de la serpiente, dio a luz desobediencia y muerte. María
Virgen acogió con fe y alegría la palabra del ángel que le decía que el Verbo se encarnaría en ella,
creyó, y por eso nació de elle el santo, el Hijo de Dios» (GARCÍA PAREDES, 1995: 206). Esta
mesma ideia foi continuada por Irineu, que «vê em Maria la emergencia de este comprincipio por
cuya culpa el ser humano cayó herido y murió. María, la segunda Eva, fue una virgen obediente a la
Palabra de Dios por causa de la cual el ser humano fue engendrado de nuevo para la vida y recibió
la vida» (ibidem).
839
Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 65, fl. 28v.
840
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 62, fl. 487v.
841
Sobre a participação de Maria como corredentora no projeto salvífico por meio da sua compaixão,
falaremos mais detalhadamente na Parte III, Capítulo 5, 5.1 desta dissertação.
837
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Virgem Maria abre espaço, neste poema épico, à evidenciação teológica do seu
papel como corredentora com Cristo,842que ultrapassa o caráter de sua maternidade
divina e se concretiza na evocação de seu sofrimento ao pé da cruz.
Ao comentar a compaixão da Virgem no contexto de seu papel de mediação
e redenção, no seu sermão Domingo entre a oitava da Assunção da Virgem Maria,
S. Bernardo (o grande reformador de Cister, ordem em que Soror Pimentel
professou) compara a Paixão de Cristo à compaixão843 da sua mãe sagrada,
concluindo que ela havia sofrido mais do que os mártires, dado que teve uma agonia
no espírito maior do que qualquer sofrimento físico.
El martirio de la Virgen ciertamente está expressado (...) así en
la profecía de Simeón como en la historia de la pasión del Señor
(…) Verdaderamente, ¡oh madre bienaventurada!, traspasó tu
alma la espada. Ni pudiera ella penetrar el cuerpo de tu hijo sin
traspasarla. Y, ciertamente, después que expiró aquel tu Jesús (de
todos, sin duda, pero especialmente tuyo) no tocó su alma la
lanza cruel que abrió (no perdonándole aún muerto, a quien ya
no podía dañar) su costado, pero traspasó seguramente la tuya.
Su alma ya no estaba allí, pero la tuya, ciertamente, no se podía
de allí arrancar. Tu alma, pues, traspasó la fuerza del dolor,
para que no sin razón te prediquemos más que mártir,
habiendo sido en ti mayor el afecto de compasión que pudiera
ser el sentido de la pasión corporal.844

E continua:
¿Por ventura no supo anticipadamente que su Hijo había de
morir? Sin duda alguna. ¿Por ventura no esperaba que luego
842

Este assunto será aprofundado mais adiante, vide Capítulo 5, 5.1.
Conforme sublinha Sando Sticca, embora pareça ter sido Pedro Damião (988-1072), no seu
comentário exegético sobre a profecia de Simeão, o primeiro a introduzir, no Ocidente, o termo
compassio no sentido que prevalecerá no século sucessivo, é essencialmente com Anselmo de
Cantuária e S. Bernardo de Claraval que «si attualizza e definisce il luminoso, fecondo e trionfante
período di meditazioni sulle sofferenze e sulla compassione della Vergine ai piedi della Croce». Já
no século XI, Anselmo de Cantuária havia meditado amplamente sobre o sofrimento da Virgem ao
pé da cruz no seu famoso Dialogus Mariae et Anselmi de Passione Domini e, especialmente, na sua
Oratio XX. Mas foi particularmente no século XII, em virtude do aparecimento da nova corrente de
espiritualidade enquadrada pelo pensamento de S. Bernardo de Claraval e dos monges cistercienses,
que essas reflexões passaram a adquirir um novo significado, tendo alcançado a sua mais intensa
efusão lírica no século XIII, com a corrente de piedade franciscana, em que se distingue uma mais
íntima, vibrante e compenetrada reflexão sobre a compaixão da Virgem Maria ao pé da cruz (Cf.
STICCA, 2000: 131-132). Entre as várias versões de prantos da Virgem historicamente atribuídas a
S. Bernardo, a mais conhecida é o Liber de passione Christe et doloribus et planctibus matris eius,
cuja autoria hoje é atribuída por diversos estudiosos ao cisterciense Ogiero di Locedio (1136-1214).
844
RIBADENEIRA, S.J., 1953: 735-736 (grifos meus).
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había de resucitar? Con la mayor confianza. Y a pesar de esto,
¿se dolió de verle crucificado? Y en gran manera. Por lo demás,
¿quién eres tú, hermano, o qué sabiduría es la tuya, que admiras
más a María compaciente que al Hijo paciente? Él pudo morir en
el cuerpo, ¿y María no pudo morir juntamente en el corazón?
Realizó aquello una caridad superior a toda otra caridad.845

«Morrer juntamente» com seu filho, ainda que na alma e não no corpo, fez
de Maria partícipe da paixão e morte de Cristo e, com o decorrer dos séculos, esta
condição dará lugar ao seu entendimento como corredentora.
À luz dessa conceção, Arnaldo de Bonneval, 846 amigo e biógrafo de S.
Bernardo, enuncia no seu tratado De laudibus Beatae Mariae Virgines a doutrina
da cooperação de Maria na reparação do género humano por meio de sua
Compaixão. Para ele, a Virgem participou na obra da Redenção não apenas pelo
facto de ter gerado o filho de Deus, mas também por haver compartilhado no
Calvário, junto com o Redentor, a obra de reconciliação, imolando-se junto ao filho
e oferecendo, junto a ele, um único holocausto e sacrifício ao Pai. Logo, é
especialmente através da sua compaixão, ao sofrer no coração todas as dores físicas
do filho, que a Virgem participa e coopera na Redenção. Essa conceção da Virgem
qual coadjutrix logo passa a integrar, segundo Sandro Sticca, a consciência da
espiritualidade monástica ocidental da altura, dominando a perspetiva medieval dos
estudos marianos em particular a dos séculos XIII e XIV, que passará a inserir no
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RIBADENEIRA, S.J., 1953: 735-736 (grifos meus).
Segundo Sandro Sticca, Arnaldo de Bonneval (- 1160) parece ter sido o primeiro a enunciar, em
termos precisos, a corredenção de Maria por meio de sua compaixão. Enquanto que, até o tempo de
Bonneval, a formulação do conceito de corredenção mariana se baseava fundamentalmente na sua
cooperação estoica e impassível para fins e propósitos de redenção – ou seja, na sua maternidade
divida – a tradição exegética da altura e dos séculos seguintes passa a abordar o assunto da
corredenção de Maria a partir do valor teológico de sua compaixão no momento do sacrifício de
Cristo. Sobre a associação da Virgem ao sacrifício de Cristo na cruz, Bonneval escreve: «Nimirum
in tabernaculo illo duo videres altaria, aliud in pectore Mariae, aliud in corpore Christi. Christus
carnem, Maria immolabat animam. Optabat quidem ipsa, ad sanguinem animae et carnis suae addere
sanguinem, et elevatis in cruce manibus celebrare cum filio sacrificium vespertinum, et cum Domino
Jesu corporali morte redemptionis nostrae consummare mysterium; sed hoc solius summi sacerdotis
privilegium erat, ut de sanguine munus intra sancta inferret; nec poterat ei consors haec esse cum
aliquo dignitas, et in reparatione hominins nulli angelo, nulli homini cum eo fuit, aut esse potuit
communis auctoritas. Cooperabatur tamen plurimum secundum modum suum ad propitiandum
Deum ille matris affectus, cum tam propria quam matris vota charitas Christi perferret ad Patrem,
cum quod mater pateret, Filius approbaret, Pater donaret» (STICCA, 2000: 33-34).
846
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argumento tradicional da corredenção mariana o valor teológico da sua
compaixão.847
Esta ideia ganha força com o misticismo afetivo de S. Francisco e dos seus
seguidores, como Alberto Magno,848 Pedro João Olivi849 e Raimundo Lúlio.850
Entretanto, foi particularmente S. Boaventura que assinalou mais claramente a
dramática relação «passio» - «compassio». O Santo sublinha que, embora a Virgem
expresse o seu acordo com a crucifixão, ela sofre terrivelmente diante do sacrifício
de seu filho.851 Essa mesma ideia foi posteriormente desenvolvida pelos
franciscanos Giacomo da Milano, Ubertino de Casale e Bernardino de Siena. 852
847

STICCA, 2000: 34.
DESMARAIS, O.P., 1935: 76. No seu estudo sobre a doutrina mariológica de Alberto o Grande,
o P. Desmarais escreve: «A um certain point de vue, Marie a plus souffert au moment de la passion
que le Christ lui-même: ‘Omnes amaritudines passionais, quas Filius Dei bibit, bibit et ipsa et
quodammodo plus ipsa. Lancea quippe, quae perforavit latus Salvatoris, dolorem no fecit Filio sed
matri. Quod etiam post mortem ‘seductor’ appellatur dolorem Filli non aggravat sed genitricis
ipsius’. Dans une question du Mariale, saint Albert donne la raison prochaine de l’intensité des
douleurs de Marie au moment de la passion: ‘Omnis dolor este x amore’, nous dit-il” (p. 72). La
passion de Jésus fut um sacrifice qui eut une valeur à la fois expiatoire et méritoire et dont l’effet fut
la rédemption du genre humain. La compassion de Marie et les mêmes caracteres: ‘... Passio beatae
Virginis simillima fuit illi passioni (Christi)...’».
849
Contemporâneo de Alberto Magno, Pedro Olivi (-1298) sustenta que a participação de Maria no
sacrifício redentor de Cristo se baseia fundamentalmente «sul consenso della Vergine
all’Incarnazione, poiché attraverso l’accettazione della maternità física di Cristo, la Vergine
acconsentiva interiormente ed esternamente all’opera redentiva fino ad abbracciare la crocifissione
del Figlio (...). E sulle premesse di questa dottrina del consenso di Maria all’Incarnazione l’Olivi
afferma la partecipazione prossima ed attiva della Vergine alla redenzione, per mezzo della sua
compassione e della sua fede, che le consentirono di provare e dolore e gioia al sacrificio del
Calvario» (STICCA, 2000: 37-38).
850
Na sua composição Plant de la Verge (1275), Raimundo Lúlio apresenta a imagem de uma
Virgem que coopera no sacrifício redentor de Cristo num tom sentidamente humano, pelo qual
demonstra a intensidade da compaixão e da dor materna de Maria:
“[23.] | De la pena que sentia Nostra Dona
Sentia Nostra Dona per son fil grans dolors,
Tant que tota estava en suspirs e em plors,
E enaxí tremblava com fembre per paors.
Lo seu cors sant verge tot era en gran sudors,
E lo cor se departia per forsa de langors.
Tan gran dolor avia que anc no fo majors,
Les sues mans torsia e cridava: «Seynors»,
Volentera morria! Car la gran desonors
E la pena que dats a mon fil, qui amors
Lo fan morir en creu per tuyt li pecadors
Que tot se deslassa e.s bayna em dolors!»
cf. LLULL, 2012.
851
Cf. RODRÍGUEZ, 1998: 17-35.
852
O pensamento do franciscano B, de Siena (1380-1444) Bernardino sobre a compaixão da
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Assim, poder-se-á também afirmar que a Virgem é, ao lado de Cristo, a coheroína das epopeias de Mesquita Pimentel. Ainda que a sua atuação esteja na órbita
daquele a quem se deve o verdadeiro sacrifício pela redenção do pecado da
humanidade, a Virgem aparece dotada de um acentuado heroísmo ao assumir o seu
papel como Corredentora de Cristo no projeto salvífico: ele, sacrificando a carne e
ela, a alma.853 Se em muitos autores a Virgem é perspetivada como Corredentora
e Mesquita Pimentel a representa como tal, logo se pode afirmar que a Virgem é
também co-heroína (mas não heroína, como sugere Fabio Mario da Silva854). Muito
embora no Memorial da Infância, conforme sublinha Silva, a poeta conceda à figura
de Nossa Senhora um papel de destacado relevo, representando-a «como aquela que
tem a decisão de mudar a história da humanidade, revestida de bravura, santidade e
inspiração divina»,855 é preciso considerar que, na globalidade da obra, ela não
conduz a trama principal, que é a redenção da humanidade, só colabora com ela.
Sem carregar, naturalmente, o mesmo fardo que o herói Jesus Cristo, a
Virgem Maria desempenha um papel essencial na trilogia épica de Soror Pimentel.
Nas palavras de Isabel Morujão, «a Encarnação e Redenção que este[s] poema[s]
celebra[m] só se tornaram viáveis pela aceitação mediadora de Maria, figura
necessariamente remissiva na compreensão e adoração destes mistérios». 856 Ao
consentir com a encarnação, a Virgem torna-se a mediadora entre o humano e o
divino («Unindo a divindade ao ser humano»), porque permitiu ao verbo de Deus
assumir a carne humana, adquirindo a dupla condição existencial que define o herói
épico.
Seja através da Encarnação, seja por meio da sua compaixão ao pé da cruz,
a figura da Virgem Maria adquire, nos Memoriais de Mesquita Pimentel, feições
heroicas que, de algum modo, se impõem como exemplo de coragem e fortaleza.
Com efeito, a firmeza com que suportou o sofrimento do seu filho, numa verdadeira
atitude de co-paixão, empresta-lhe contornos dignos de heroísmo, pois, como
Virgem vem enunciado em conformidade à fervorosa afetividade de Sto. Anselmo, S. Bernardo e
do pseudo-Boaventura cujas obras ele retoma, a propósito da compaixão da Virgem.
853
ARRAIS, 1974: 733.
854
Cf. SILVA, 2014b.
855
SILVA, 2014b: 55.
856
MORUJÃO, 2013: 167.
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sublinha Frei Amador Arrais, «este foi o feito mais estranho, & espantoso, que pode
fazer uma mulher, ficando com vida. 857 Mas, mesmo assim, tal facto não lhe confere
a dupla condição existencial que caracteriza o herói épico Jesus. Embora a sua
figura se insira no campo do maravilhoso cristão (como acontece nas
hagiografias858) e ela venha a ultrapassar a sua condição histórica pela
transfiguração mítica,859 nos poemas em apreço a sua existência é projetada apenas
no plano histórico, já que Soror Mesquita Pimentel não narra o momento da sua
assunção.860
Enquanto co-heroína, a Virgem viaja apenas no plano terrestre, ou seja, no
plano horizontal. O seu itinerário é diferente do de Jesus Cristo, o verdadeiro herói
destas epopeias. Na sua dupla natureza (humana e divina), Cristo

era capaz de

transitar entre estes dois planos (do céu à terra, na terra e, depois, da terra ao céu),
movendo-se assim entre os planos maravilhoso e histórico. A Virgem Maria, no
entanto, percorre só o espaço geográfico terreal, pois a sua existência inscreve-se
apenas no plano histórico, uma vez que ela, por sua natureza puramente humana,
não possui nenhuma faculdade especial, pois o maravilhoso que nela se manifesta
(quer na encarnação do Verbo, quer no facto de ter permanecido virgem após ter
857

ARRAIS, 1974: 732.
Na literatura hagiográfica, faz sentido que a Virgem Maria integre o plano maravilho, visto que,
tratando-se de textos cujo enquadramento temporal da narrativa é posterior à sua vida terrena, a
Virgem já se encontra no plano etéreo, após a sua assunção. Por isso, é comum nas hagiografias a
figura da Virgem estar associada ao maravilhoso cristão, em virtude dos milagres que lhes são
atribuídos, conforme bem explica Licet García Simón: «las apariciones o fenómenos sobrenaturales
tienen [dentro do corpus hagiográfico] uma explicación religiosa, comúnmente por la intercesión de
la Virgen, de algún santo o de la providencia divina» (SIMÓN, 2017: 20).
859
Por transfiguração mítica entende-se, conforme Anazildo V. da Silva (2007: 34), a passagem do
herói do plano histórico para o plano maravilhoso, o que, no caso da Virgem Maria, ocorre após a
sua assunção ao céu.
860
Afinal, a doutrina da Assunção da Virgem só foi reconhecida como dogma apenas em 1950 pelo
papa Pio XII. No entanto, Soror Mesquita Pimentel antecipa este acontecimento no último canto do
Memorial da Paixão, no momento em que Cristo, antes da sua ascensão, se despede de Maria:
858

Mas convém doce mãe per alguns anos
Que fiquei nesta vista por estrela
Pera dar luz ao mundo em seus enganos
Com os raios de vossa vista bela
Que entretanto com laços soberanos
Tecerei a coroa e a capela
Que vos porei de glória na cabeça
Quando ter vos em si o céu mereça (XI, 61).
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dado à luz o Filho de Deus), embora incompreensível ao entendimento humano, é
proveniente da obra de Deus e do Espírito Santo.861
À semelhança do herói, a nossa co-heroína realiza igualmente uma viagem,
embora só no plano horizontal. No Memorial da Infância, a narradora não relata a
viagem da Virgem até à casa de Isabel. No canto III, apenas é referido muito
brevemente que havia visitado a prima após a Encarnação: «Foi visitar a prima
soberana/Não só por fé, senão por caridade». 862 A sua verdadeira viagem começa
no momento em que, já grávida, viaja para Belém na companhia de José, para o
cumprimento do edito de César. Nesta ocasião, a Virgem demonstra possuir grande
coragem, pois prefere sofrer os rigores da jornada a apartar-se de José:
Eu sofrerei do tempo a tirania
Porque com vosso alento, ó prenda cara,
Alcançarei com força vitoriosa
Passar montes de neve rigorosa.863

Durante os quatro dias de viagem «em tempo tão nocivo», a Virgem, com
«gravidade peregrina», resiste à dor, ao cansaço e ao frio da «neve rigorosa». Ao
contrário de José, que, prevendo a proximidade do nascimento do Menino, teme
que «ajuda vos faltasse», a Virgem demonstra serenidade e constância, confortando
José com palavras de ânimo: «Não deis entrada a penas tão estranhas/(Responde a
prudentíssima Maria)/Pois levo a Deus guardado nas entranhas». 864
No episódio da Apresentação do Menino no templo, Maria também viaja até
Jerusalém, sempre com Jesus. Vai a divina mãe acompanhada/ De São José, que
ordena o aparelho,/ Para poder levar nesta jornada/ Ao anjo, que o é do grão
conselho.865 E mais adiante, viaja também para fugir para o Egito, para salvar o
Menino da perseguição de Herodes, que havia mandado matar todos os meninos de

861

Nesses termos, García Paredes escreve que «la concepción virginal no se realiza bajo el poder
autónomo de María. No es un prodigio efectuado por la naturaleza biológica de María. Las
introducciones cristógicas de Mt, Lc y Jo nos hablan de la acción de Dios, del Espíritu em María, y
sólo en María. Jesús no es hijo de un milagro, sino «de Spiritu Sancto ex María virgine» (GARCÍA
PAREDES, 1995: 249).
862
Memorial da Infância, 1639, Canto III, est. 5, fl. 34.
863
Memorial da Infância, 1639, Canto III, est. 36, fl. 39.
864
Memorial da Infância, 1639, Canto III, est. 63, fl. 43v.
865
Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 58, fl. 89v.
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até dois anos de idade.
Terminado período do desterro, Maria, José e Jesus regressam a Nazaré.
Neste ponto, a narradora descreve o estado psicológico de Maria, que, ao longo da
viagem «por desertos e ásperas montanhas», se mostra temerosa e aflita diante dos
perigos e das privações que poderiam acometer o Menino e José durante a difícil
jornada:
Temia a sereníssima Rainha
Que na margem do Nilo celebrada,
Sem lhe poder valer seu doce abrigo,
Padecesse o menino algum perigo.
Teme os montes altíssimos de areia,
Os quais pisando, às nuvens vão subindo
Teme que a fome fraca, vil e feia
A Deus homem se atreva ir perseguindo.
Do casto esposo seu muito arreceia
Não poder o caminho ir prosseguindo
A pé: que quanto mais ele se anima,
Tanto mais ela na alma se lastima. 866

A última viagem realizada por Maria, na companhia de Jesus, é narrada no
Canto X do Memorial da Infância, aquando da ida para o templo, onde o Menino
esteve perdido durante três dias.
Ao longo de todas essas viagens, a Virgem assume um especial
protagonismo, não apenas por ser a mãe do Filho de Deus, mas por o guardar e
proteger durante uma viagem que não é só sua, mas do herói Jesus Cristo.
Considerando que o Menino Jesus, sendo ainda frágil e pequeno, dependia do
cuidado e assistência dos seus pais, seria inverosímil retratá-lo como uma criança
independente, longe da figura materna. Assim se torna natural que, no poema da
Infância, a Virgem ocupe uma centralidade compatível com o papel que ela
desempenha. A sua missão era conduzir e proteger o herói ao longo de um percurso
que ele, devido à sua idade, ainda não era capaz de fazer sozinho. Por isso, Nossa
Senhora faz dos seus braços e peito um «escudo» com o qual guarda, abriga e
sustenta o filho no decurso da sua viagem e missão redentora, conforme se expressa,

866

Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 35, fl. 132.
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por exemplo, na ida ao templo de Jerusalém («Ao peito de Cristal o filho arrima/E
o menino o prende com seus braços»867) e no episódio da fuga para o Egito («Para
Egito fazei vosso caminho,/Levar-vos-ei nos peitos escondidos»).868
No Canto I do Memorial dos Milagres, Cristo adulto abandona o seio
materno para seguir sozinho a sua jornada e mostrar ao mundo os seus prodígios.
Neste poema, a presença da Virgem Maria é, naturalmente, menor do que a que se
verifica no Memorial da Infância, pois Cristo já não necessita da sua proteção e
amparo. Para além deste Canto I, nos Milagres a Virgem aparece retratada apenas
no Canto III, nas bodas de Caná. O tratamento poético desta cena, que se encontra
relatada em João 2,1-11, evidencia particularmente o papel mediador de Maria na
realização do primeiro milagre de Cristo. A narradora ressalta a prudência e a
fortaleza de Maria, realçada no momento em que, após comunicar ao filho que o
vinho havia acabado, se mantém firme diante da negativa de Jesus («Porque não é
chegada ainda a hora»), assumindo o papel de impulsionadora do milagre:
Constante sem tornar atrás o passo
Com sofrimento estável firme e mudo
Com ânimo alentado e invencível
Com peito de valor inacessível.869
E assim nenhum termo na confiança
A Senhora sentiu nesta resposta
Ainda que com termo de esquivança
Pelo seu doce filho foi proposta;
Antes com tanta fé e segurança
Quanta era a firmeza a que se encosta
Os ministros mandou ao sacro asilo
A quem falou assi por este estilo:
(...)
Chegai-vos a meu filho com presteza
E aquilo que por dita lhe escutardes
Isso fazei que os anjos exalçados
Tem por glória cumprirem seus mandados. 870

No Memorial da Paixão, a Virgem Maria aparece apenas a partir do Canto
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Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 59, fl. 90.
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 26, fl. 102v.
869
Memorial dos Milagres, 2014, Canto III, est. 66, fl. 175.
870
Memorial dos Milagres, 2014, Canto III, est. 67-68, fl. 176.
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VIII, no momento em que encontra Cristo no caminho para o Calvário. A partir daí,
acompanha os passos do herói divino em toda a sua via crucis («A Virgem com
amor de peito interno/O ia nesse passo acompanhando»871), fazendo-se presente nos
episódios da Crucifixão e ainda na deposição, na Ressurreição e na Ascensão. Nesse
sentido, a sua trajetória enquanto co-heroína é, em parte, paralela ou sobreponível
à do herói Jesus Cristo e, tal como ele, também Maria cumpre um importante papel
na redenção da humanidade. Por isso ela é retratada numa escala heroica pela autora
dos Memoriais, embora, o seu heroísmo seja diferente do de Cristo, o único
Redentor por excelência.
No Memorial da Infância, a narradora realça, sobretudo, a prudência, a
humildade, a caridade e a fortaleza de Maria, virtudes que, em alguns aspetos, se
assemelham às do tipo heroico cristão que a poesia épica do século XVII viria a
valorizar. Com efeito, a narradora ressalta a fortaleza da Virgem no momento da
circuncisão, pois, ainda que a pena que ameaçava o filho lhe causasse grande dor
no coração, ela consente, por obediência a Deus, que o Menino fosse circuncidado:
«Ela se lhe rendia obediente/Com coração de dores trespassado,/Porque a pena, que
ao filho ameaçava/Já nela seu rigor executava». 872 Do mesmo modo, aquando da
apresentação do Menino no templo, embora experimente uma dor intensa «Pela
morte, que ao filho despiadada/Via por Simeão profetizada», 873 apresenta o seu
filho a Deus, no altar, como cordeiro entregue ao sacrifício:
Aqui ao meu Jesus vos ofereço
Já em forma de escravo desterrado,
Para ficar o mundo em seu progresso
Do triste cativeiro libertado.874

O heroísmo de Maria não é, pois, marcado por atos extraordinários, mas
pelas virtudes que ela incorpora e pela forma como aguentou na alma todas as dores
que o filho sofreu. Como veremos mais adiante, 875 a compaixão que sentiu diante
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, [argumento], fl. 451.
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 20, fl. 69.
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Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 84, fl. 94.
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Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 101, fl. 97.
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Vide Capítulo 5, item 5.1.
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do sacrifício de Cristo na cruz permite-nos perspetivá-la como mártir, pela oferta
das suas dores. A Virgem aparece, assim, em perfeita comunhão com o martírio de
Jesus. Em Mesquita Pimentel, a narrativa, tomando por base fiel os evangelhos, não
faz apenas um memorial dos vários passos da vida de Cristo, pois expande-os, ora
com prolongamentos que visam suscitar um maior visualismo da cena por parte do
leitor, ora com descrições através das quais se estrutura, pedagogicamente, uma
doutrina e uma informação teológica. Neste caso, e particularmente no episódio do
encontro da mãe com o Filho a caminho do Calvário, a cruz em que a alma de Maria
se vê crucificada estabelece um paralelo com a cruz do Redentor: «Sua alma em
cruz de dor tem encravada».876 O mesmo sucede no momento em que ele é
crucificado: «Estava ao pé da Cruz a mãe sagrada/Em que o Senhor está
crucificado/Em outra cruz de dores encravada» 877). É através da sua compaixão na
crucifixão e morte de Cristo e das dores que, desde a infância do Menino, sentiu em
seu peito materno que Maria coparticipa no mistério da redenção. O seu estatuto de
co-heroína está estreitamente relacionado com o seu papel como corredentora.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 42, fl. 461v.
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 57, fl. 486.
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Capítulo 3 - O maravilhoso em Soror Mesquita Pimentel

3.1. O maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão

Ainda que a obra de Soror Mesquita Pimentel apresente estritamente um
caráter religioso, ela não deixa de se servir da mitologia e de toda a herança literária
da antiguidade cultivada pelos poetas clássicos e renascentistas. Presentes
abundantemente ao longo dos três poemas, as figuras mitológicas greco-latinas não
cumprem, no entanto, a mesma função que nas epopeias de Homero, Virgílio ou
Camões, pois, enquanto nestas últimas os deuses e as entidades pagãs intervêm
diretamente na ação da narrativa e nos atos dos homens, nas epopeias da religiosa
de Évora a presença da mitologia clássica cumpre mais uma função ornamental do
que interventiva, conferindo-lhes beleza e fruição estética.
Com efeito, ainda que não invoque a musa de Virgílio ou as Tágides de
Camões, Soror Mesquita Pimentel não prescinde da inclusão do paganismo para
ornar o seu estilo poético e (talvez intencionalmente) igualar a sua obra à «boa
poesia». Nos seus Memoriais, Deus e os santos do Cristianismo aparecem ao lado
dos deuses pagãos, mas a estes são atribuídos outros significados, de modo a
distinguir os dois tipos de maravilhoso, que não se poderiam confundir. 878 Assim,
para tornar aceitáveis as suas ponderadas inclusões no universo pagão, a solução
que Mesquita Pimentel dá a mitologia clássica greco-latina é, na maioria dos casos,
a atribuição de designações mitológicas aos astros e aos fenómenos da natureza que
são regidos por cada um deles, identificando Febo com o sol, Bóreas e Zéfiro com
o vento, Diana com a lua, Clóris com a Primavera, etc., tal como fizera Camões,
retomando a tradição que provinha de Homero, pela qual se identificavam os
fenómenos atmosféricos e acidentes naturais com os deuses gregos. Mas, ao
contrário do que se observa naqueles poemas, a figuração dos deuses olímpicos e
marítimos nos Memoriais da religiosa de Évora não é essencial para o
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Vide Parte I, Capítulo 2, 2.1.3.
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desenvolvimento da ação, pois estes não decidem o destino do herói ou intervêm
em seu auxílio (como n’Os Lusíadas, quando Vénus ou Mercúrio intervêm em favor
de Vasco da Gama). Antes, o emprego do maravilhoso pagão nos poemas aqui em
apreço serve, geralmente, para descrever os fenómenos naturais de forma poética.
No Memorial da Infância, por exemplo, Mesquita Pimentel descreve deste
modo a transição do inverno para a primavera:
E festejando o bem da criatura
O filho de Latona com mil cores,
Os campos esmaltou de fermosura,
O inverno vestiu de resplandores:
Zéfiro deu assopros de doçura,
Clóris mostrou nos campos mil primores,
Pomona fez efeitos milagrosos,
Dando em Janeiro frutos saborosos.879

Aqui, o filho de Latona, ou seja, Febo, é associado ao sol, enquanto Zéfiro
(deus do vento do Oeste) é o mensageiro da primavera, Clóris (deusa da primavera)
é a própria figuração da primavera e Pomona (deusa da agricultura) está associada
ao crescimento das árvores. Mesquita Pimentel concilia assim a mitologia pagã com
o sistema cristão, deixando evidente que as suas escolhas não passam de ornatos.
Deuses como Júpiter e Vénus, tão caros a Virgílio e Camões, não fazem parte da
sua narrativa, a não ser nas passagens em que a poeta pretende evidenciar o falso
lugar que estes ocupam. Veja-se, por exemplo, como no Canto VII do Memorial
dos Milagres a narradora se refere aos sacerdotes:
Os sacerdotes só por ter indício
De amarem como é justo a sapiência
Escolheram por Deus a Apolo Lício
Porque era este então deus da ciência
A quem faziam sempre sacrafício
Com profunda humildade e reverência
Deixando-se levar do cego engano
Que julga que o terrestre é soberano.880
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Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 61, fl. 75v.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto VII, est. 61, fl. 306.
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Ou ainda ao modo como os soldados «deram adoração indigna a Marte»
(VII, 62), os vendilhões a Mercúrio e os médicos, a Esculário, deus da medicina.
Por fim, a narradora enfatiza a superioridade de Deus em relação àqueles.
Divididos alguns anos vi<v>eram
Seus falsos deuses adorando
Mas como a conhecer depois vieram
Que um só a todos vai senhoreando,
Todos juntos alegres elegeram
Aquele que tem mais que possa ir dando
Que Júpiter que lança chuva de ouro
E sobre todos tem maior tesouro.881

Aqui, Mesquita Pimentel, embora estabeleça uma comparação entre a
supremacia de Júpiter e a de Deus, demonstra que Deus é uma divindade superior
a Júpiter, porque verdadeira. Assim, ao longo da narrativa, as figuras do
maravilhoso cristão rivalizam com as do maravilhoso pagão, superando-as em
grandeza. Esta mesma orientação é dada noutro episódio do Memorial dos Milagres
(Canto VI), em que Mesquita Pimentel ressalta a sujeição dos deuses marítimos em
relação a Jesus Cristo:
(…)
Neptuno de tal bem ignorante
Seu tridente inclinou (alto portento)
Cristo adorou, lançando-se dos peitos
Que a ele seus poderes são sujeitos.
O fecundo oceano que apregoa
Que de Cristo o poder o mar se estende
Lhe humilhou a riquíssima coroa
Em lhe beijar seus pés somente entende.
Manda Nereu que vá ele em pessoa,
Pois tudo a Deus eterno ali se rende
Chamar por essas líquidas moradas
As princesas e ninfas delicadas.882
(…)
Vinham Tétis rainha ninfa rara
Com a bela Anfitrite que esquecida
Do amor que lhe o Delfim solicitara
Ao de Cristo estava só rendida;
881
882
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E Dóris que adorá-lo mais prezara
Que o possuir os bens todos da vida
Orítia galharda a vem seguindo
Com ela Deiopeia competindo.
De mil ninfas Náiades se lhe humilha
Outro esquadrão que enquanto o Sol rodeia
Nunca viu tão lustrosa maravilha
Nem de tanta beleza e graça cheia;
De Tritões se oferece outra quadrilha
Que de líquido aljôfar se prateia
Que entre as ninfas com laços e mudanças
A Cristo festejam com mil danças.883

Neste episódio, que guarda reminiscências do concílio dos deuses do mar
narrado no canto VI d’Os Lusíadas,884 Neptuno, as nereidas e outros deuses
marítimos se humilham perante Cristo, adorando a sua majestade. Desse modo, a
poeta busca evidenciar a superioridade da religião cristã, enquanto verdadeira
doutrina, em relação ao paganismo e às falsidades da mitologia clássica, sugerindo
desse modo que até os deuses dos gentios, ao se inclinarem perante Cristo,
reconhecem nele a verdadeira majestade. Passagens como estas refletem uma visão
crítica da autora em relação à cultura clássica. No entanto, apesar desta atitude de
recusa, não deixa de ser interessante observar que Soror Mesquita Pimentel, assim
como a maioria dos escritores cristãos, não deixa de imitar processos consagrados
por autores de obras consideradas pagãs, de modo que a sua atitude pode ser vista
como uma atitude de conciliação entre cristianismo e paganismo.
Mesquita Pimentel recorre ainda ao uso de figuras da mitologia clássica
greco-latina nalgumas comparações que estabelece entre estas e algumas
personagens. No Memorial dos Milagres, por exemplo, relativamente ao episódio
da cura do endemoniado (XI, 5-22), a narradora refere que os judeus, tomados pela
inveja, padecem um martírio «mais esquivo/Que o que Tântalo está sempre
sofrendo» (XI, 8). Tântalo, figura mitológica romana que aparece na Odisseia de
Homero, foi castigado por roubar o manjar dos deuses, sendo condenado à fome e
à sede eterna, embora estivesse cercado de uma abundância de água e de frutas, o
883
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episódios, falaremos mais adiante, no Capítulo 3, item 3.1.
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que aumentava o suplício. O suplício de Tântalo é aqui comparado ao tormento dos
judeus, cuja inveja, por ser perniciosa, também lhes causava um sofrimento sem
fim. Mais adiante, a narradora reforça a desgraça em que estes viviam, ao comparar
o seu tormento com o de Sísifo, que foi lançado por Zeus no inferno, onde foi
condenado a empurrar uma enorme pedra por uma montanha acima. Mas, sempre
que chegava ao topo, a pedra rolava de volta para o chão, fazendo com que Sísifo
recomeçasse tudo de novo, eternamente.
Tormento mais penoso e carregado
Digno de mor assombro e fero medo
Lhes causa o peso seu mal assombrado
Que o que sente Sísifo com penedo885

Estes e outros exemplos demonstram que a religiosa de Évora possuía um
profundo conhecimento da mitologia clássica, pois, de outro modo, não conseguiria
construir as alusões e metáforas que tão acertadamente utiliza ao longo dos seus
poemas. Em alguns casos, essas alusões acontecem de modo implícito, não
mencionando a narradora o nome da figura mitológica, mas referindo-se a ela por
meio de analogias, como se vê nos versos abaixo em relação a Ícaro, que ao tentar
fugir de Creta, caiu no mar e morreu (mar Ícaro).
Temo imitar o cego desvario
Daquele que por arte indo voando
Caiu, e nome deu ao mar profundo,
Não me aconteça em mim dá-lo ao mundo.886

Outros exemplos que poderíamos trazer aqui para ilustrar essas alusões
ocorrem a nível da descrição dos fenómenos da natureza. Para se referir ao sol, à
lua, à força dos ventos, à primavera, à passagem entre as estações do ano, ao
amanhecer e ao anoitecer, a poeta evoca, em larga medida, figuras da mitologia
pagã associadas a esses fenómenos, descrevendo o anoitecer do seguinte modo:
As asas já despeja a noite escura
E Febo está no mar vendo a largueza,
885
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312

A fera escuridade só assiste
Vestindo de temor o mundo triste.887

Neste caso, para descrever o momento do pôr do sol e assim indicar a
passagem do tempo, a poeta evoca a figura de Febo, que, por significar em grego o
mesmo que «brilhante» ou «luminoso», é aqui utilizado como uma perífrase para o
sol, uso muito recorrente, por exemplo, nos Lusíadas.888 De modo semelhante,
alguns fenómenos naturais que, noutras epopeias, são agenciados por deuses
mitológicos surgem nos Memoriais de Mesquita Pimentel para representar,
metaforicamente, os elementos da natureza, como se vê, por exemplo, no episódio
em que Cristo acalma a tempestade, narrado no Canto VI do Memorial dos
Milagres:
Nisto o soberbo Éolo imperioso
De sua esfera cândida de prata
Ao Áquilo feroz impetuoso
A cadeia fortíssima desata;
Começa de sair mui furioso
Com seu voraz alento fere e mata
Lutando com as ondas argentadas
Que deixa com seus golpes encurvadas.889

Aqui, ao evocar a figura do deus Éolo, o senhor dos ventos, Soror Mesquita
Pimentel pretende ilustrar as fortes rajadas que causavam a tempestade no momento
em que os discípulos navegavam no mar da Galileia. 890 Trata-se, portanto, de uma
ocorrência ocasional, cuja influência e repercussão na ação é nula, pois não passa
de uma coloração ornamental, assim como os demais exemplos que acabamos de
ilustrar.
Nesse sentido, a variedade de soluções encontradas pela nossa religiosa de
Évora encontra-se alinhada com as novas recomendações para o uso do maravilhoso
estabelecidas por Torquato Tasso.891 Nos seus Memoriais (e na sua espiritualidade),
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Deus ocupa o lugar de autoridade e, como este não poderia conviver no mesmo
plano que os deuses dos gentios, o lugar que Soror Mesquita Pimentel reserva aos
deuses do panteão clássico limita-se, como vimos, ao âmbito do deleite artístico,
sendo eles, portanto, dispensáveis para o desenvolvimento da diegese e para a sua
inspiração. Embora nalguns passos (como o momento em que Hélio convida Cristo
a subir no seu carro de ouro e os deuses e ninfas do oceano se prostrem a seus pés)
o contacto entre algumas figuras do cristianismo e da mitologia clássica pareça
resultar inverosímil (e até certo ponto, inconveniente), a poeta coloca abaixo do
Deus supremo e de Cristo todas essas figuras, apresentando-as como falsas e
fingidas.
Retirando-se, assim, do Monte Parnaso («O Monte Parnaso fui deixando»),
Soror Mesquita Pimentel reorganiza de duas formas o plano maravilhoso nos seus
Memoriais: a partir da presença das divindades celestes e infernais (Deus e os anjos,
Lúcifer e os demónios) e por meio de prosopopeias de valores éticos e de figuras
alegóricas (Verdade, Engano, Determinação, Desesperação, Paciência, etc.).
Conforme se verá adiante, a figura de Deus, embora ocorra pouquíssimas vezes ao
longo da narrativa, desempenha um papel substancial na ação, pois é Ele quem
determina todos os acontecimentos que irão estruturar a trama épica e a trajetória
do herói Jesus Cristo, de modo a que nada aconteça sem a sua vontade. Os anjos,
entretanto, assistem sempre, a partir da «corte celeste», a todas as ações de Cristo,
muitas vezes descendo à terra por mandato de Deus para auxiliar Jesus na sua
missão ou para exaltar os seus triunfos. Luzbel ou Lúcifer, por sua vez, representa
a força antagónica que alimenta o conflito entre o bem e o mal. Por fim, as
personagens alegóricas, que personificam as virtudes e os vícios, os atributos de
Deus e as manifestações do demónio, são abstrações que surgem não apenas para
exprimir conceitos, mas também como representações das forças oponentes que
continuamente surgem no plano de existência do herói.
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3.2. A representação de Deus

O olimpo de Soror Mesquita Pimentel não é, como vimos, habitado pelos
deuses e deusas de Virgílio e Camões, mas pelo Deus do Cristianismo e a sua
esquadra de anjos. No seus Memoriais, Deus é representado como o supremo
criador do universo, como o artista que, com o seu pincel divino, pintou todas as
criaturas que habitam a esférica corte celeste.
Fez a suprema máquina estrelada
Tão subida de ponto, em rico augmento
Corte celeste, olímpica morada
De seu imperial etéreo assento,
D’espiritos angélicos ornada,
Os quais seu soberano entendimento
Matizou co pincel das vivas cores
De seus mais rutilantes esplendores.892

O Deus universal da religiosa de Évora não se afasta das conceções
teológicas fixadas pela tradição judaico-cristã nem cede nunca lugar às divindades
do olimpo. Ele é descrito como omnipotente, omnisciente e omnipresente e nenhum
dos acontecimentos narrados acontecem sem a sua vontade. Embora as três pessoas
da trindade assumam papeis distintos nas epopeias de Mesquita Pimentel, Deus,
Cristo e o Espírito Santo representam também um só («Que sendo nas pessoas
dividida/É um só Deus, só uma Majestade»). A mesma superioridade do Pai é
atribuída ao Filho, mas é Deus quem ocupa o primeiro lugar da ordem e a Ele cabem
todas as decisões que definem o destino do herói Jesus Cristo.
Nos três poemas, Deus ocupa apenas o plano maravilhoso-transcendente,
enquanto Cristo, depois do seu nascimento, ocupa também o plano histórico real.
Sendo assim, Deus não age diretamente na ação, mas orienta-a por meio dos seus
anjos, que executam os seus decretos divinos. Deste modo, Deus não se encontra
nunca ausente ao longo da narrativa. Assim como na Gerusalemme Liberata de
Tasso Deus aparece antropomorfizado, também nas epopeias de Soror Mesquita
892
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Pimentel Ele apresenta faculdades humanas e manifesta-se verbalmente ao longo
da narrativa, diretamente ou através dos seus atributos como a Sapiência, a Justiça,
o Amor, a Misericórdia, etc.
Ainda que representem, na construção discursiva da obra, personagens
distintas, a Justiça, o Amor e a Misericórdia são essências de Deus, sendo cada uma
delas Ele próprio. No Canto I do Memorial da Infância, aquando do Concílio
Celeste893 em que o Amor e a Misericórdia entram em audiência em defesa de Adão,
que é submetido ao rigor da Justiça, Mesquita Pimentel expressa, por exemplo, essa
unicidade em Deus, através da fala do Amor:
Pois o terceiro sou no ser eterno,
Que rege o Céu & terra por costume,
Para Adão perdão peço enternecido,
Que meu imenso ardor me tem movido.894

Quando, no final da audiência, o Amor leva a vitória, Mesquita Pimentel
mostra assim uma das facetas de Deus, a do seu amor misericordioso. No fundo, a
poeta expõe a sua conceção (pessoal e teológica) do amor de Deus pelo homem. A
oferta do seu único filho ao sacrifício é a maior prova do seu amor pela humanidade,
mensagem esta que a religiosa procura realçar ao longo dos três Memoriais. De
facto, o amor de Deus é um dos pontos em que a religiosa de Évora mais insiste ao
longo dos seus três poemas, socorrendo-se de expressões que procuram traduzir a
sua essência mediante a imagética do fogo, da chama, do ardor.
No Memorial da Infância, Mesquita Pimentel oferece-nos uma visão do Céu
e da casa de Deus («Na casa d’esmeraldas preciosa/Do cristalino Olimpo
omnipotente»). É através dos olhos do arcanjo Miguel, ao ser admitido na presença
do Senhor para receber a missão de anunciar a Maria a Encarnação, que a narradora
presentifica Deus sentado em seu «trono luminoso» e cercado dos anjos. Os
aposentos de Deus são marcados pela sumptuosidade. A porta «lavrada d’ouro fino
e cristal puro» e a quadra coberta de rubis (II, 41):

Sobre este episódio, que guarda reminiscências d’Os Lusíadas, falaremos mais detalhadamente
no Capítulo 3, desta parte III.
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Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 87, fl. 15v.
893

316

Humilde chega à porta a ele aberta,
Laurada d’ouro fino e cristal puro,
Vê de rubis a quadra estar coberta
Que toda a perfeição lhe vem de juro;
Viu aquela beleza descoberta
Dos topázios que tem o rico muro,
A arte, a bizarria, & a riqueza
Obras de singular divina Alteza.
Chegou ao sitial que é bordado
Todo de um raio puro de ouro feito,
Que deixa o coração alienado
A perfeição de tão divino objeito:
Em seu trono fermoso viu sentado
O verdadeiro Deus, e com respeito
E doce admiração de tanta glória
Suspendeu o sentido, e a memoria.895

Mas é no respeito total pela ortodoxia católica que a narradora se detém,
quando o olhar do arcanjo se aproxima de Deus, depois de reparar no seu trono
glorioso. Como a Deus nunca ninguém viu nem pode ver, a sua descrição seria
impossível, pelo que, no impacto desse encontro, S. Miguel “suspendeu o sentido e
a memória”. O estatuto omnisciente e omnipresente da narradora encontrou aí o seu
próprio limite.
No Canto II, narra-se outro concílio divino, desta vez entre Deus, a
Sapiência e a Providência. Esta última começa por expor o seu plano salvífico, pelo
qual, para «salvar Adão perjuro», se decretava que o Verbo de Deus derramasse o
seu «sangue sacro, inocente, humano e puro» em «carne verdadeiro», pois este era
o único «meio de se alcançar o bem futuro» (I, 5). Após ouvir o decreto da Divina
Providência, Deus («Supremo Monarca»), do «alto trono de sua omnipotência»,
manifesta-se deste modo, em primeira pessoa:
(...)
Despois de haver a prática proposta
Assi com branda voz lhe dá resposta:
Providência por quem com mão extensa
895
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Mostro que meu império poderoso
O refulgente Céu tem por despensa
Que dá sustento ao mundo grandioso,
Pois vós mostrais o tempo em que a ofensa
De Adão tenha remédio piedoso,
Seja pois este, e é conveniente,
Porque sou Deus que ama sumamente.896

Quando faz falar Deus, Mesquita Pimentel prende-se às ideias da ortodoxia
Católica e das sagradas escrituras, não se deixando levar demasiadamente em seu
discurso pela imaginação poética com que pinta outras cenas, resguardando-se a
expressar toda a majestade que é inerente a Deus e àquilo que Ele representa. Deus
aparece ainda a falar em vários momentos, proferindo, em discurso direto, algumas
palavras em que explica os seus mistérios divinos. No Memorial dos Milagres,
Deus fala (I, 76-85) no momento em que Cristo é batizado no rio Jordão por João
Baptista.
Este, que é um dos três distintamente
E duas vezes Filho, uma sem madre
Do Pai, no Céu gerado eternamente,
Outra da mãe na Terra sem ter padre;
Este, que por amor suave e ardente
Quis pera bem do mundo que lhe quadre
Ter duas naturezas sempre inteiro
Sendo em essência um só Deus verdadeiro.897
(…)
Este pois é meu filho muito amado
De minha eterna luz clara e pura
Espelho em que me vejo retratado
E contemplando estou minha figura;
Imagem substancial vivo treslado
Da imortal beleza e fermosura
Em tudo igual a mim que igual imita
A minha essência pura e infinita.898
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Também no Canto XII, no episódio da transfiguração de Cristo, a voz de
Deus se manifesta, assim como aparece relatado nos Evangelhos, tal como a
narradora faz questão de evidenciar («segundo da escritura se colige»).
Soou e disse assi com voz mui clara:
Este cuja beleza o Céu suspende
Minha divina ideia, prenda clara,
Em o qual meu poder todo se estende
De cuja sapiência imensa e rara
O governo do Céu e Terra pende
É meu filho que amei antes da idade
E amarei por toda a eternidade.899

No entanto, enquanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas a fala de
Deus se resume a apenas uma frase, 900 Mesquita Pimentel amplia-a ao longo de
vinte e três versos (XII, 73-75). As palavras que a narradora coloca na boca de Deus
não pretendem senão comunicar uma mensagem que, de outra maneira, não
suscitaria uma impressão tão profunda. Ao fazer «ecoar» diretamente da «boca» do
Criador que Cristo é o seu filho («Este é meu filho que amo com excesso»,901 «Jesu
Cristo é meu Filho Deus Messias»902), a poeta faz chegar mais facilmente ao interior
da alma dos fiéis os ensinamentos bíblicos e a palavra de Deus.
No Canto III do Memorial da Paixão, Deus fala também em resposta aos
«graves anciãos» (III, 167- 170) que, ao verem a angústia de Cristo no monte
Getsémani, pedem que «divina imensa alteza» amenizasse o seu sofrimento para
que o seu filho não padecesse uma «morte tão cruel e afligida» (III, 166). É
interessante notar como a narradora usa da sua liberdade criativa na elaboração
deste episódio, atribuindo não somente sentimentos de tristeza aos anjos e às altas
hierarquias, que se compadecem do sofrimento de Jesus, como também um espaço
discursivo a Deus, que desenvolve o seu discurso ao longo de quatro estrofes. Após
899
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explicar o propósito da missão de seu filho, justificando assim a impossibilidade de
atenuar o sofrimento de Cristo, Deus determina que
(…)
Vá desta corte um anjo glorioso
À Terra que do Céu está tão rica
E diga-lhe o que meu querer ordena
Per que se anime a glória em tanta pena.903

O evangelho de Lucas (22, 43) apenas refere que, naquela ocasião, havia
aparecido um anjo do céu para confortar Jesus na sua angústia. No entanto, Soror
Mesquita Pimentel elabora, ao longo de sete estrofes (III, 175-181), a mensagem
que o anjo transmite (em primeira pessoa) a Jesus, reforçando assim o significado
do plano divino da Salvação.
Assim como Lúcifer aparece personificado através dos pecados e vícios que
a ele estão associados, também Deus se manifesta através dos seus atributos. No
Canto VII do Memorial dos Milagres, por exemplo, a Potência e a Liberalidade904
acompanham Cristo no deserto, aquando do milagre da multiplicação dos pães e
dos peixes («Estando pois ali em compitência/Acompanhando a Cristo no deserto/A
Liberalidade e a Potência/Que aqui mostrou com ser Deus incoberto»).905 Alguns
termos do campo lexical do poder e da realeza, como «potência sublimada»,
«majestade disfarçada», «augusta majestade» e «tridente» são usados para
descrever a Liberalidade. Enquanto atributos de Deus, a evocação da Potência e da
Liberalidade, neste passo, representa simbolicamente a sua presença. O mesmo
ocorre em relação à Sapiência, que aparece antropomorfizada no Canto IX do
Memorial da Infância, dirigindo-se à Virgem Maria:
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Assi esta virtude soberana
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Mostra seu generoso valor vivo.
(…)
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905

Memorial dos Milagres, 2014, Canto VII, est. 31, fl. 296.

320

Então a Sapiência, que impassíveis
Formou as criaturas tão prudente
Pois fez Céus, Serafins, e nas passíveis
Também se quis mostrar omnipotente;
Esta, que as cousas vistas, e invisíveis
Dependem de seu ser eternamente,
Com melíflua doçura e melodia
Disse assi à seráfica Maria:906

Conforme se pode ver, o Deus de Mesquita Pimentel é uma personagem
essencial da sua narrativa. Não há dúvida de que a poeta tinha plena consciência de
que não podia caracterizar Deus em nenhuma linguagem, pois nenhum engenho,
por maior que fosse, era capaz de compreender as coisas divinas.907 Por isso, a
solução por ela encontrada foi explicar os mistérios divinos através da fala do
próprio Deus e das alegorias,908 que representam a sua essência e atributos (como a
Sapiência, a Verdade, o Amor, a Justiça, a Misericórdia), e também por meio dos
próprios anjos, que são portadores da sua mensagem. No entanto, nem mesmo estes
são capazes de compreender os mistérios de Deus, conforme expressa o arcanjo
Gabriel, no momento da Anunciação, diante das interpelações de Maria: «Que só
Deus este Como em si esconde/(...) O Serafim mais alto na privança/Este raro
segredo não alcança».909

3.3. A figuração dos anjos

Nos três Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, os anjos são representados
nas suas mais diversas hierarquias e funções. O céu que a poeta pinta com cores tão
luminosas é habitado por arcanjos, querubins e serafins, que combatem, protegem,
cantam e assistem lá da corte celeste à trajetória e aos triunfos do herói Jesus Cristo.
906

Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 73, fl. 138.
A própria narradora/poeta admite a sua incapacidade em narrar as coisas divinas, que são dignas
de engenho sobre-humano «Não é de tosca mão tão alta empresa/Por ser digna de engenho sobrehumano» (Memorial dos Milagres, 2014, Canto X, est. 6, fl. 375).
908
Sobre a personagens alegóricas, falaremos mais adiante, no item 3.5 desta mesmo capítulo.
909
Memorial da Infância, 1639, Canto II, est.76, fl. 30.
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Logo no Canto I do Memorial da Infância, a religiosa de Évora apresenta
uma definição dos anjos:
Substâncias incorpóreas, cujos anos
Não limitam os tempos atrevidos,
A quem inda os mais altos dos humanos,
Inferiores são nos dons subidos;
Porque no ser dos dotes soberanos
Ficarão tão perfeitos, & luzidos
Que levam às mais cousas que são belas,
A ventagem, que o sol leva às estrelas.
Sonoros ecos são da voz divina,
Pura intelectual, cândida esfera,
Em quem a luz que a graça lhe destina,
Como em claros espelhos, reverbera:
Dotou-lhe sem igual grandeza Trina,
Que mais na perfeição d’eles se esmera,
Clara notícia da imortal ciência
Com perspicaz suprema inteligência.910

Estas «substâncias incorpóreas» são descritas como seres perfeitos e
inigualáveis nos dons e dotes que lhes foram atribuídos por Deus. São criaturas
luminosas cuja beleza se avantaja à dos atros celestes e que possuem ainda um
grande conhecimento e inteligência, como aparece reforçado no Memorial dos
Milagres: «Anjos e serafins, em que se encerra/Perfeito amor, sublime
entendimento»911. Sublinhe-se, entretanto, que estas representações do divino,
sempre reiteradamente referidos como «espelho», «reverberação», «eco» de Deus,
significam que o imitam, mas não o substituem nem compartem da sua essência.
Os três principais arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, aparecem em vários
momentos a cumprir várias tarefas a mando de Deus. Micael, ou Miguel Arcanjo,
como aparece representado no Antigo Testamento, assume o papel do anjo guerreiro
que age como guardião de Israel (Dn 10, 21; 12, 1) e como aquele que possui grande
autoridade (Dn 10, 13). Assim como na visão apocalíptica de João, em que o líder
do exército angelical que se coloca contra Satanás e seu exército de anjos maus (Ap
12, 7), também em Mesquita Pimentel esse arcanjo é o que, entre os demais,
910
911

Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 8-9, fl. 2v.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 22, fl. 21.
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demonstra possuir grande força e competência, sendo ele, no Canto I do Memorial
da Infância, o general do esquadrão de anjos que combate o esquadrão dos anjos
rebelados, comandados por Luzbel.
O arcanjo Rafael também desempenha um importante papel nas epopeias da
religiosa de Évora. Do mesmo modo que no livro de Tobias ele é o companheiro da
viagem à Média (Tb 5,4-17), no Canto IX da Infância ele aparece a acompanhar a
Sagrada Família quando esta regressava do Egito após o desterro («Vendo que por
ventura peregrina/O carro ardente é do sacro Elias,/E o anjo Rafael do bom
Tobias»).912
Já o arcanjo Gabriel, conhecido como o anjo das comunicações, surge várias
vezes nos Memoriais como o mensageiro de Deus, tal como aparece representado
nos textos bíblicos. Com efeito, no Antigo Testamento, Gabriel aparece como o anjo
que foi enviado ao profeta Daniel, na Babilónia, para explicar a visão do carneiro e
do bode e anunciar a profecia das setenta semanas (Dn 8, 16-27; 9, 21-27); e no
Novo Testamento, ele aparece no evangelho de Lucas como o anjo que anuncia o
nascimento e a missão de Jesus à Maria (Lc 1, 26-38) e o nascimento de João Batista
à Zacarias (Lc 1, 11-20). Do mesmo modo, o arcanjo Gabriel aparece, no Canto II
do Memorial da Infância, como o encarregado da Anunciação e o único, de entre
os anjos descritos por Mesquita Pimentel, que esteve diante da face de Deus (II, 4042). Também é ele que, no Canto IV, pede permissão a Deus para que possa descer,
com todos os anjos, até à terra, para adorar o Menino Jesus recém-nascido em
Belém (IV, 20-34), e quem comunica aos pastores o seu nascimento (IV, 52-57).
Em algumas ocasiões, Mesquita Pimentel não refere o nome dos anjos a
quem são atribuídos os papéis de mensageiros. No Canto VII da Infância, por
exemplo, não se sabe qual deles apareceu a José em sonhos, a dizer que ele fugisse
para o Egito com a sua família, pois Herodes planejava a morte de Jesus. Assim
como também não é mencionado o nome do anjo que apareceu em sonhos a José
(Canto IX), dizendo-lhe para regressar para a Judeia, pois já havia acabado o seu
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Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 30, fl. 131.
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desterro. Nestes casos, a narradora apenas se refere a eles como «Paraninfo» e
«Núncio claro».
Os anjos Miguel, Rafael e Gabriel aparecem ainda representados no Canto
II (est. 96-99) do Memorial da Paixão, após a cena do lava-pés. A narradora refere
que, nesse momento, um esquadrão de serafins «luzente e iluminado» surge
trazendo «ricas coroas e capelas». Diante deles vinha o arcanjo Rafael, que um
«turíbulo de ouro traz flamante», trazendo atrás de si os anjos Gabriel e Miguel que
transportavam, respetivamente, o «divino pão sacramentado» e o «um cálix de ouro
precioso».
Para além da tríade dos arcanjos acima referidos, outros anjos aparecem na
narrativa a festejar as glórias de Deus. No Memorial da Infância, após o
consentimento de Maria na encarnação, os anjos «mil festas e danças lhe fizeram»,
entoando cânticos e louvores com suas «cítaras fermosas». 913 Um «esquadrão de
anjos cantores» aparece ainda no Canto IV desta mesma obra, a adorar o Menino
Jesus no presépio. Entre estes estavam os núncios e os serafins. A narradora refere
que os serafins, por serem superiores e nunca se apartarem de Deus, 914 permanecem
na companhia de Jesus, enquanto os núncios vão anunciar o seu nascimento aos
pastores (IV, 44). Também no Canto V, no episódio da Circuncisão, os anjos
festejam o momento em que ouvem, lá no «Olimpo luminoso», o nome de Jesus:
Assi lhe dão os Anjos doce salva,
Assi o celestial Reino festeja
O nome de Jesus, o qual nos salva,
Da vitória na mais mortal peleja;
(…)915
913

Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 89, fl. 32v.
Aqui, Mesquita Pimentel demonstra conhecer a ordenação, derivada do pensamento do pseudoDionísio, que divide os seres angélicos em nove categorias, que por sua vez são agrupados em três
ordens ou hierarquias. Com efeito, no Capítulo VI da sua Hierarquia Celeste, o pseudo-Dionísio
afirma que a primeira ordem à qual pertencem os Querubins e os Serafins, «es la que está siempre
junto a Dios, constantemente unida a Él y disfruta de esa unión antes que los demás y sin
intermediarios» (PSEUDO-DIONÍSIO, 2007: 124). A religiosa de Évora demonstra ainda conhecer
essa classificação dionisíaca ao fazer referência, em vários momentos, aos nove coros («Juntos os
nove coros excelentes») e às três hierarquias, como demonstram, por exemplo, estes versos do
Memorial da Paixão: «Em três esquadras iam ordenados/E em nove estas três se dividiam» (XI,
B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 23, fl. 523v). Desse modo, Mesquita Pimentel
também faz uma alusão às noves musas do parnaso.
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Memorial da Infância, 1639, Canto IV, est. 60, fl. 61.
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No Canto II do Memorial dos Milagres, a narradora descreve que após a
vitória de Cristo sobre Lúcifer no deserto, estes celebram o seu triunfo com um rico
banquete, acompanhado de «dulcíssimos cantares» (II, 97-99). Se, nos Evangelhos
(Mt 4,11; Lc 22,43), este episódio se resume apenas ao momento em que os anjos,
para confortar Jesus, descem do céu para o servir, nos Milagres tal episódio adquire
uma dimensão mais expressiva, quer pelo número de estrofes em que se estende,
quer pela riqueza imagética que comporta. Aí, a cena do banquete, da coroação de
Cristo com «rico louro» (símbolo da vitória) e do cântico dos anjos representa a
premiação do herói («Em prémio de tão ínclita vitória») e pretende realçar a ideia
de vitória e triunfo do amor divino.
Ainda nesta mesma obra, após Cristo se ter transfigurado, um coro de anjos
aparece para o glorificar, e o anjo Gabriel surge representado como maestro do coro
de anjos:
(…)
Com grande pressa vem, que não aguarda
O prazer que lhes cresce e que se inova
Trazem arpas, rabecas e fagotes,
Para que a Cristo cantem novos motes.
Repartiram-se logo em coros nove
Para entoar o canto e neste passo
O Anjo São Miguel é o que os move
Servindo-lhe de mestre do compasso.
Toda a suavidade deles chove
Que faz tornar em cera um peito d’aço,
Porque escutar dos anjos a doçura
Troca as coisas mais duras em brandura.916

Mas a dimensão celebrativa não esgota a natureza e função dos anjos ao
longo dos três Memoriais. Em vários momentos, estes também cumprem o papel
de guardiões de Cristo e da sua família. Com efeito, um esquadrão de serafins
aparece, no Canto VI do Memorial da Infância, a acompanhar José, Maria e Jesus,
quando estes seguem em direção a Jerusalém para a apresentação do Menino no
Templo:

916

Memorial dos Milagres, 2014, Canto XII, est. 30-31, fls. 443-444.
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Todos os Serafins amantes chegam,
Para lhe darem salva, e fazer guarda,
As bandeiras belíssimas despregam,
Com que o leão precito se acovarda:
Tão luzentes, que os raios do sol cegam,
E tornam sua luz dourada, parda
Seguem Jesus, Maria e seu consorte,
Que adonde o Rei caminha, vai a corte.917

E também durante o regresso, seguindo o carro que leva a Sagrada Família:
«Os Serafins com suas asas d’ouro/O seguem na derrota gloriosa». Os mesmos
anjos guardiões aparecem retratados também no Canto VIII, a zelarem o sono do
Menino, que dorme inocentemente.
(…)
E todo o esquadrão de Anjos zeloso
Vendo seu Deus ao sono tão rendido,
Com o dedo na boca vigiavam,
E com mais olhos que Argos
o guardavam.918

Assim, o plano do maravilhoso e o plano histórico (real) cruzam-se na
narrativa de Soror Mesquita Pimentel. Os anjos, como se pode perceber, são capazes
de transitar entre esses dois planos e, mesmo que não apareçam sempre
evidenciados pela narradora, eles estão sempre a assistir a Cristo:
(…)
Que em toda a parte alegre e contentes
A Deus na Terra andando acompanhavam
Sempre estando entre homens lhe assistiam
Dando-lhe adoração que lhe deviam.919

Como o seu canto não era suficiente para louvar e engrandecer o nome de
Cristo (afinal, nenhuma voz humana seria capaz de o fazer), Mesquita Pimentel
insere em larga medida coros de anjos, principalmente nos momentos em que mais
se manifestam a grandeza e a magnitude do seu herói divino. É assim que esclarece,

917

Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 61, fl. 90.
Memorial da Infância, 1639, Canto VIII, est. 59, fl. 122v.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto VIII, est. 71, fl. 335.
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no Canto VI do Memorial dos Milagres, a insuficiência do seu canto, através da voz
da viúva, cujo filho foi ressuscitado por Cristo:
Dos serafins vos louve o coro santo
Pois no divino amor todo abrasado
Pudera bem louvar quem com espanto
Só dos anjos mer[e]ce ser louvado;
Porque eu com meu louvor não vos levanto
Nem pode meu talento limitado,
Senhor, como é devido engrandecer-vos
Nem em vossa grandeza compreender-vos.920

Mesquita Pimentel descreve os anjos como seres sensíveis, capazes de sentir
e expressar sentimentos de gozo, alegria e tristeza diante dos acontecimentos que
presenciam. No Memorial da Paixão, por exemplo, os serafins assistem com grande
tristeza ao sofrimento e à angústia de Cristo no monte Getsémani e, por isso, rogam
a Deus que tenha piedade do seu filho:
(…)
Lá da celestial etérea corte
Os sarafins do céu estão rogando
Ao eterno Padre da vitória
A quem é resplandor de sua glória.
Entre eles os mais belos que cobriam
O rosto e os pés de Deus omnipotente
Estes a quem de perto mais feriam
Os raios deste sol resplandecente;
Clemência nesta morte lhe pediam
Chorando sem cessar amargamente
Vendo posta por terra em agonia
Do céu assim igual suma alegria.921

Ainda neste mesmo poema, os anjos choram no momento em que Jesus é
preso pelos soldados no monte Getsémani («Rasgam seus corações de amor
ferido/E com choro cantar já não podiam»). 922 E também choram na cena do
descimento da cruz («Choram os anjos da paz com agonia»),923 bem como após o
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto VI, est. 27, fl. 266.
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto III, Fl. 157-157v, est. 164-165, fl.
157-157v.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IV, Fl. 382, est. 264, fl. 382.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, Fl. 508v, est. 44, fl. 508v.
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sepultamento de Cristo, em que acompanhavam a Virgem Maria no seu pranto («O
dos anjos o seu acompanhava»). 924 O significado deste choro expressa não apenas
uma impotência dos anjos diante do sofrimento de Cristo, mas também o facto de
que ninguém, nem mesmo os anjos, eram capazes de permanecer impassíveis
perante a dor sentida pelo Filho de Deus.
É interessante observar o modo como Soror Mesquita Pimentel descreve de
forma pormenorizada os gestos e atitudes dos anjos, desde o momento em que eles
se ausentam da presença de Deus e partem do Céu, até ao momento em que chegam
à terra. Tamanha é a riqueza de detalhes, que quase seria possível projetar num
quadro, qual uma pintura, as imagens descritas pela narradora. De facto, ao
descrever a trajetória dos anjos quando estes descem à terra, temos uma visão de
como seria o céu, com sua «porta de Cristal e ouro lavrada», seu «forte muro» de
diamante, sua «quadra ladrilhada» de rubis e «de esmeralda esmaltada». No Canto
III do Memorial da Paixão, ao narrar o momento em que um anjo é enviado para
confortar Jesus na sua angústia no Getsémani, Mesquita Pimentel pinta diante de
nós a imagem do anjo a atravessar a porta do céu e o globo da terra («Rompe ligeiro
o globo refulgente/Do puríssimo fogo ardente esfera»),925 referindo inclusive a
velocidade das suas asas 926 e todos os seus gestos e atitudes perante Cristo. Os
verbos buscar («busca o sol de Cristo no Oriente»), prostrar («Por terra se prostrou
vendo a grandeza»), adorar («Adora nele a humana natureza»), encolher («Suas
douradas asas encolhendo») e falar («Arrebatado nele assim falava») emprestam
uma maior vivacidade a essas figuras angelicais, ilustrando também como os dois
planos (o maravilhoso e o real) se entrecruzam ao longo da narrativa. As cores claras
e brilhantes com que a poeta pinta o retrato das figuras angelicais conferem-lhes
uma conotação divina e positiva, associada ao polo do bem, ajustando-se à
conveniência da matéria sagrada e à majestade própria da epopeia.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, Fl. 510v, est. 52, fl. 510v.
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto III, Fl. 359, est. 172, fl. 359.
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Segundo Bruno Méniel, «la rapidité de déplacement des anges permet au poète d’évoquer
successivement des lieux éloignés les uns des autres, que les héros pourraient difficilement
parcourir» (MÉNIEL, 2004: 381.).
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De facto, a fecundidade da imaginação de Soror Mesquita Pimentel é ainda
demonstrada no modo como ela descreve alguns dos anjos que habitam a corte
celeste. Nos Memoriais, estes são retratados não só como seres esclarecidos, belos
e puros ou como espíritos «luminosos», «claros» e «luzentes» que vencem «a lua
argentada na brancura» e que superam «na luz a estrela d’alva», mas também como
guerreiros e soldados. Com efeito, no Canto I do Memorial da Infância, Mesquita
Pimentel narra a batalha cristalina que se deu entre o exército de anjos rebeldes
comandados por Luzbel, que se negou a adorar Deus-humano, e o esquadrão do
arcanjo Miguel, que combate em nome de Deus a afronta do anjo invejoso. A
descrição das armas e das vestes de ambos os esquadrões, quer o de Luzbel quer o
de Miguel, prepara o leitor para a batalha que se segue, a batalha do mal contra o
bem, do inferno contra o céu.
Eis que nisto a justiça da alta corte
Micael, com divino zelo ardente
(...)
Com ânimo leal, constante, e forte
Ordena um esquadrão d’Anjos potente
(...)
Com seus penachos brancos, e dourados
Da mesma cor as armas luminosas
Sai o belo esquadrão de Anjos armados
Esmaltados de pedras preciosas;
E trazem por divisa em realçados
Escudo e adargas fulgurosas
Uma Virgem sublime, pura, e bela
Que a fronte d’um dragão fero atropela.927
(...)
Luzbel entre a soberba & ousadia
Saiu com armas negras, semeadas
D’umas minguantes luas, e feria,
Porque eram suas glórias já mudadas:
A divisa do escudo que trazia,
Era, que em vivas chamas abrasadas,
Sísifo vinha em degredo eterno
Da duração, imagem lá do inferno.
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Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 17-18, fl. 4.
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(...)
Juntos entrando já na fatal briga
Começam as trompetas belicosas
A fazer tal rumor, que declarava
Que a máquina dos Céus se arruinava.928

Nota-se o efeito contrastivo nas descrições da indumentária de cada um dos
esquadrões, provocado pela justaposição entre os adjetivos que remetem para a luz
e a escuridão, o claro e o negro. O esquadrão de Luzbel é pintado com cores negras
e sóbrias, distinguindo-o assim daquele a que pertencem os anjos bons, comandados
por Miguel Arcanjo. Os vocábulos que remetem para o imaginário da guerra
(«penachos», «armas», «esquadrão», «armados», «escudos», «adargas», «briga»,
«trompetas») acrescentam a esses seres angélicos a função e os atributos de
guerreiros semelhantes aos que protagonizam as batalhas narradas nas epopeias
tradicionais.929 Também no Canto XI do Memorial da Paixão, é com essa roupagem
bélica que Mesquita Pimentel descreve os anjos no momento que antecede a
ascensão de Cristo:
Logo soam trombetas sonorosas
E parecendo ali muitos soldados
Com armas enformadas mui fermosas
E penachos lindíssimos dourados;
De luzes imortais maravilhosas
Os divinos escudos já cercados
Rodeadas as lanças vem de estrelas
Que pendentes estão de asas belas.930

Mesquita Pimentel atende assim a um dos requisitos estabelecidos por
Torquato Tasso na sua teorização do poema épico: o da exclusão dos deuses pagãos
em obras de assunto cristão. De facto, o poeta italiano recomendava que as ações
fossem atribuídas a Deus e àqueles que cumprem as suas ordens. Portanto, os
poemas de Mesquita Pimentel parecem estar em conformidade com esse quesito,
pois, embora não deixe de referir figuras desse imaginário mitológico pagão, é a

928

Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 21-22, fl. 4v.
A este propósito, Isabel Morujão refere que, estes episódios, «pela sua natureza bélica, pela
imaginação fantástica, pela energia guerreira, pelo domínio do maravilhoso que convoca no texto,
inscreve-se num registo fortemente épico» (MORUJÃO, 2013: 175).
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Deus e aos seus anjos que ela concede o poder de interferir na ação e no percurso
do herói Jesus Cristo e da sua mãe. Nesse sentido, se, como refere C. M. Bowra, «o
Deus e os anjos de Tasso fazem bem o que fazem usualmente os deuses da
epopeia»,931 o Deus e os anjos de Soror Mesquita Pimentel cumprem igualmente o
mesmo papel, pois o seu Deus habita o mais alto céu e os seus anjos intervêm na
narrativa em favor do herói Jesus Cristo.

3.4. O Diabo e a representação do inferno

De Homero a Dante, vários foram os textos que ajudaram a construir no
imaginário europeu e literário uma «cartografia» do inferno e das criaturas que nele
habitam. É no reino subterrâneo de Hades, cujos horrores já nos narrava Hesíodo,
que os heróis Ulisses e Eneias se aventuram, que Demeter vai resgatar Perséfone e
que Orfeu se precipita para salvar Eurídice. Neste universo dominado pelo mal
habitam os seres mais aterradores do mundo clássico: sereias,932 harpias,
ciclopes,933 monstros tricéfalos 934 e híbridos,935 Górgonas,936 entre outras criaturas
odiosas que povoam a poesia grega e também o Inferno de Dante, no qual se
encontra, segundo as palavras de Umberto Eco, um «repertório de deformidades» e
uma «coletânea de torturas desmedidas». 937
O Inferno de Soror Mesquita Pimentel não se distancia do elaborado pelos
seus precedentes pagãos. Nos seus Memoriais, a adaptação da atmosfera infernal
retratada em Virgílio e Dante permite associar a morada de Lúcifer com o reino de
Hades. Neles, o inferno também se situa nos lugares inferiores da terra,
representando uma espécie de prisão perpétua, na qual os condenados padecem os
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BOWRA, 1950: 165.
Umberto Eco ressalta que as sereias da Antiguidade não eram como as que hoje representamos,
mulheres belíssimas com suas caudas de peixe, mas como aves de rapina. Estas são retratadas por
Homero na Odisseia, XII, 25-45. ECO, 2007: 34.
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Como Polifemo (Odisseia, IX, 141-143, 218-227, 284-287, 290-300).
934
Como Cérbero, retratado na Eneida (VI, 426-433) e no Inferno de Dante (VI, 13-24)
935
Como os centauros, o Minotauro, a Quimera (Ilíada, VI, 157-161) e a Esfinge.
936
Como a Górgona Medusa.
937
ECO, 2007: 82.
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suplícios mais atrozes. Vocábulos como «Tártaro» e «abismo», «Cérbero»,
«trifauce», além de referências aos rios e lagos infernais («Estígio», «Aqueronte»,
«Cócito», «Flegetonte» e «Averno») evocam a atmosfera do inferno pagão, sobre o
qual a poeta bordará o seu inferno cristão, descrito como um espaço «sulfúreo» e
«caliginoso».
Lúcifer, assim como Hades, 938 é o rei do inferno. Nos Memoriais, a sua
representação desenvolve-se a partir de uma grande variedade de formas grotescas
e fantasmagóricas. Ele e a sua corte de demónios aparecem geralmente
representados como monstros cujo aspeto provoca temor e um certo sentimento de
repulsa no leitor.
Importa referir, conforme observa Gleice M. Gonçalves, que as
representações do Diabo e seus agentes passaram a ser normalmente usadas, a partir
dos séculos III e IV, como ferramenta didática e moral pela Igreja, pois seria
importante demonstrar aos cristãos a existência do mal, uma vez que «da sua
definição [do mal] dependia também o lugar de Deus».939 Nas palavras de C. A. F.
Nogueira, «era preciso que [ele] fosse visto, tateado, tocado, para que o Bem
surgisse como a graça suprema - o Belo e o Divino, em oposição ao Horrível e
Demoníaco».940 Nesse sentido, Gloria A. F. Rubio explica que estes monstros
«tenían una significación ética o religiosa, siendo utilizados por los miembros del
clero, o por la propaganda político-religiosa y moralizadora».941
Nesta ordem de ideias, diríamos que, para além de preencher o plano
maravilhoso enquanto requisito do género épico, a presença do elemento
demoníaco nas obras de Soror Mesquita Pimentel configura uma forte ferramenta
pedagógica e um dispositivo retórico. O modo como a autora acentua e pormenoriza
as características do Diabo e de outras figuras antropomórficas do Mal chama a
atenção pela contundência expressiva e pela profundidade psicológica que

938

Com a diferença de que Plutão governa apenas a parte que lhe coube em partilha com outras
divindades, como Tânatos.
939
GONÇALVES, 2014: 11.
940
NOGUEIRA, 2002: 103.
941
RUBIO, 1999: 26.
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alcançam, suscitando e acentuando no leitor de seu tempo a consciência do pecado
e o medo do inferno.
Nos Memoriais, conforme veremos adiante, essas figuras são dotadas de
bocas cavernosas, dentes afiados, barbas, sete cabeças, olhos de fogo, garras, entre
outros atributos que remetem o leitor para o elemento demoníaco. Lúcifer surge
ainda muitas vezes representado como a serpente e o Dragão do Apocalipse ou
ainda em prosopopeias que, descritas com atributos diabólicos e infernais,
personificam os vícios e os pecados que corrompem as almas, provocando, por
exemplo, o sentimento de fúria que alimenta o íntimo de Herodes e dos
perseguidores de Cristo que requerem a sua prisão e morte. Tais imagens diabólicas
também surgem representadas no fantasma da Desesperação, que conduz Judas ao
suicídio, na figura do Engano, que tenta agarrar a Serrana salva por Cristo e ainda
nos sete pecados que mantinham presa Maria Madalena.
A partir da Idade Média, à figura do Diabo foi atribuída uma certa
grandiosidade, que deixa de ser visto apenas como um ser espiritual e antagónico
de Deus para assumir a posição de anjo do Mal e causador de todos os males.942
Nos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, ele aparece representado em toda a
sua potência, pintado como astuto e chefe de um exército de demónios e espíritos
malignos. Já a partir do primeiro Canto do Memorial da Infância somos
confrontados com a sua figura. No entanto, aí, ele ainda é representado com alguma
dignidade devido a sua condição de anjo, sendo descrito como o anjo mais belo
entre todos os outros («Que posto sobre trono de diamantes,/Aos demais ficou
aventejado»). A narradora refere que Lúcifer (Luzbel), acometido de soberba e
inveja, se rebela contra Deus, incitando outros anjos a fazerem o mesmo. Por ser
ele o anjo mais belo das hierarquias celestes, Lúcifer recusa-se a adorar o verbo de
Deus encarnado, considerando-o inferior a ele. A sua rebeldia levou à sua queda,
pois, após ter sido expulso do «Líbano Sagrado» pelo arcanjo Miguel, Luzbel foi
enviado para o Inferno junto com os demais anjos rebeldes. 943
942

BATALHA, 2015: 149.
Segundo Carlos A. F. Nogueira, «essa concepção da queda do Anjo Rebelde e do homem foi
retomada pelos Padres da Igreja durante os séculos II e III e formalizada pela Igreja grega; um pouco
943

333

Donde sem fim com imortal tristeza
Neste infeliz lugar caliginoso
Foram com ele os anjos condenados
Em fulgores sulfúreos sepultados.944

A partir de então, Lúcifer passa a habitar o inferno, lugar descrito por Soror
Mesquita Pimentel como «região escura», «pego tenebroso», «lago Estígio», «triste
Erebo», «lago Averno». Para recriar esse mundo infernal, a religiosa recupera
algumas referências mitológicas, presentes em Virgílio e Dante. Estígio e Averno,
ambos lagos do submundo na mitologia greco-latina, são aqui resgatados como
comparações para melhor o descrever. Mesquita Pimentel associa ainda o inferno
cristão ao inferno pagão ao referir-se às «negras águas de Aqueronte», rio através
do qual, nas crenças da Antiguidade, as almas tinham que atravessar para chegarem
ao mundo dos mortos, sendo transportadas de uma margem à outra pelo barqueiro
Caronte. É nesta morada escura e triste, semelhante ao reino de Hades, que Lúcifer
planeja a sua vingança no Memorial da Infância de Cristo, estando sempre a
espreitar tudo o que acontece nos níveis superiores, aguardando o momento do seu
triunfo:
O rosto fero, sem vergonha alçava
Metido no Estígio lago Averno
Lucifer, que ali sempre espreitava
As obras que fazia o Sempiterno:
Mordendo a boca dentes apertava
Vendo como o imenso Deus eterno
Tinha criado Adão com dons subidos
Para lograr os seus bens já perdidos.945

Tal como Torquato Tasso evocara, na sua Gerusalemme Liberata, um
exército de demónios que tentam impedir os cruzados de conquistar a Terra Santa,
também em Mesquita Pimentel, Lúcifer e os seus agentes tentam impedir a
concretização do plano redentor de Deus.946 Tomado pela inveja e pelo desejo de
vingança por ter sido expulso do «Líbano Sagrado», Luzbel leva a cabo o seu plano
mais tarde, Jerônimo (340-420) e Agostinho de Hippona (354-430) implantaram a mesma idéia na
Igreja latina» (NOGUEIRA, 2002: 29).
944
Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 26., fl. 5v.
945
Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 52, fl. 9v.
946
Falaremos mais detalhadamente sobre este episódio no próximo Capítulo 3, 3.2.
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maligno contra o Deus. Na primeira das suas empreitadas, o inimigo do género
humano aparece no jardim do Éden em forma de serpente 947 e induz Eva a comer
do fruto da árvore da ciência.
Saiu do lago estígio denegrido
Lugar, donde sem fim tem seu degredo,
Sem arvore haver, que com ruido
No jardim advertisse este segredo:
Porque em suas cavernas recolhido
Éolo se escondeu de puro medo
Vendo ao que foi anjo refulgente
Um estupendo corpo de serpente.
Nesta sagaz figura parte azinha
Vencendo em ligeireza o leve vento
Pola tenção danada com que vinha
De enfeitiçar Adam no entendimento:
(…)
Entra a serpente astuta inopinada
Naquele paraíso deleitoso
Era no corpo fera bem formada,
Mas de mulher tomou rosto fermoso:
(…)
A serpente maligna, o bravo touro
Começa seu veneno de ir lançando
Com benévolo gesto em taça d’ouro,
Que tal é em quem vede o falar brando:
(…)948

Mesquita Pimentel descreve a serpente como «arteira», «fraudulenta»,
«venenosa», «maligna», «astuta», associando essas qualidades ao Demónio, por ser
engenhoso e ardiloso. Ainda que no livro do Génesis a figura da serpente, enquanto
antropomorfização do Mal, não esteja diretamente associada à Lúcifer, a autora
recupera o imaginário que se construiu em torno da serpente desde os primeiros

947

De acordo com Carlos A. F. Nogueira, «no primeiro século da nossa era, estabeleceu-se uma
ligação explícita entre as crenças isoladas do judaísmo tardio: Satã, o anjo caído, incorpora-se na
serpente do jardim do Éden, sendo a serpente um disfarce adotado pelo Diabo para levar a cabo a
sua ação maligna. Este paralelo aparece pela primeira vez de modo acabado em alguns textos
apócrifos do século I d.C., provenientes de meios cristãos ou fortemente impregnados pelas ideias
cristãs. A vida de Adão e Eva, escrita no último quarto deste século, relata minuciosamente o papel
desempenhado por Satã no Pecado Original» (NOGUEIRA, 2002: 28)
948
Memorial da Infância, 1639, Canto I, est. 55-59, fls. 10-11.
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séculos da era cristã, que passou a associar Lúcifer, o anjo caído, à serpente do
jardim do Éden. Este paralelo, conforme refere C. R. F. Nogueira, «aparece pela
primeira vez de modo acabado em alguns textos apócrifos do século I d.C.,
provenientes de meios cristãos ou fortemente impregnados pelas ideias cristãs. A
vida de Adão e Eva, escrita no último quarto deste século, relata minuciosamente o
papel desempenhado por Satã no Pecado Original». 949
Nos cantos seguintes do Memorial da Infância, o Diabo não volta a aparecer
concretamente, mas, ao longo dos cantos, surgem várias armadilhas e empecilhos
que, armados por ele, pretendem impedir a concretização dos planos de Deus. No
entanto, à medida que a narrativa avança, vemos o plano de Lúcifer fracassar, pois
a Encarnação e o nascimento de Jesus representam os primeiros triunfos do Amor
Divino, provocando assim ainda mais a fúria de Luzbel, que não desiste do seu
intento. Com efeito, as dificuldades que o herói Jesus Cristo enfrenta ao longo da
sua jornada e os conflitos que perigam na sua derrota são provocados pela inveja e
soberba do Príncipe das Trevas, que aparece muitas vezes personificado na figura
dos vícios e pecados capitais. Estes aparecem como figuras antropomórficas do
Mal, assumindo características que se associam à representação pictórica do Diabo.
No Canto VII, por exemplo, a Discórdia, que é aqui associada ao pecado da
inveja («Sou filha primogénita da inveja»), aparece em sonho a Herodes, sentada
numa esfera de fogo. Mesquita Pimentel descreve-a como uma «velha que tinha cor
de terra», a «negra fronte cheia de verrugas» e os dentes de uma cadela («perra»).
Toda era no sembrante monstruosa,
Tinha uma língua fora muito aguda,
A cabeça pelada de tinhosa,
E mais com ser mulher, era barbuda;
Embraçava uma serpe venenosa,
Parecendo com ela, que se escuda,
E víboras assi como frecheira
Atirava tão destra, quão ligeira.950

Herodes sentia tanta inveja e receio de Jesus que é atormentado em sonhos
por imagens de criaturas horrendas e fantasmagóricas. Na descrição do sonho, ele
949
950

NOGUEIRA, 2002: 28.
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 6, fl. 99.
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figura-se a entrar num «bosque pálido e fragoso» onde vê que «um tropel de tigres
infinito,/Se inundava nas aguas do Cocito». 951 Ali vê também «Mil horríferos
dragos venenosos/Com feias cataduras que formava»952 que se lançavam no rio
infernal953 «com bramidos tão feros, & espantosos». Eis que, de seguida, aparece a
Discórdia, que derrama então sobre ele uma «boceta de peçonha». Infecionado com
o seu veneno, Herodes «De feridas mortais ficou ferido,/E a toda a perdição se viu
rendido».954
Aí, Soror Mesquita Pimentel retrata o Diabo como o semeador da discórdia
entre os homens, sendo o responsável por envenenar os pensamentos do rei tirano
(«danados pensamentos»; «entranhas já danadas») para que este perseguisse Jesus.
Como poeta cristã, a religiosa de Évora conhecia os alcances destas apropriações e,
por isso, procurando tirar o melhor efeito psicológico dessas imagens monstruosas,
ela constrói, no episódio do sonho de Herodes, um mundo carregado de imagens
infernais para retratar o estado de perturbação psíquica em que ficam aqueles cuja
fraqueza de espírito permitem a entrada do pecado.
Na abertura do Canto VIII do Memorial da Infância, o Mal aparece ainda
como fantasma, que surge carregado por quatro vultos: o Esquecimento, a
Mudança, o Desengano e a Desconfiança.
(…)
Tão grande boca traz, & tão aberta,
Que desde Eva, & Adão progenitores
Até os filhos últimos defuntos
Lhe podem caber nela todos juntos.
Com ser loba voraz tão carniceira,
Que as vidas todas come, toda a vida
Vinha posta nos ossos de maneira,
Que toda a carne tinha consumida;
Mas assi tão valente, & tão ligeira
Se mostra nas batalhas & atrevida,
Que mata, sem ter ferro, & obra com ira,
Movendo só o ar, que ela respira.
951

Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 3, fl. 98v.
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 4, 98v.
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Cócito é conhecido como o rio das Lamentações da Eneida e, na Divina Comédia, como um rio
congelado onde permanecem os maiores traidores.
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Tão arrugada velha parecia,
Que se tem por certíssima verdade,
Que de Apolo a Cúmea bem vencia
Com Hecuba Troiana na idade.
Tanto que o mundo apenas florescia
Quando a Adam em pena de maldade
Que fez, por afeição tão indiscreta,
Lhe coube por desdita, ter tal neta.
Isenta, fera, dura, portentosa
Um corvo alfange seu rijo afilava,
Que feroz os cabelos & espantosa
A quem a estava vendo arrepiava;
E pela boca atroz, quanto espaçosa
Duas grandes bisarmas vomitava,
Uma Perseguição tinha por nome
A outra Consumpção, que as vidas come.955

Os

traços

compositivos

usados

na

caracterização

desta

figura

fantasmagórica, que representa uma personificação do próprio Diabo, fazem
confluir as características das várias criaturas odiosas do mundo clássico e do
medieval.956 A acumulação de traços grotescos e de adjetivos, como nas expressões
«grande boca» aberta, «loba voraz» e «carniceira», ossos à vista, pele enrugada,
cabelos arrepiados e «boca atroz», constrói uma imagem tenebrosa e perturbadora,
capaz de causar arrepio naqueles que a imaginassem. O Fantasma vomitava ainda
pela boca dois outros fantasmas, o da Perseguição e o da Consumpção. São estes
que, apoderando-se da alma dos soldados, perseguem e matam os inocentes,
causando dor e destruição por onde quer que passassem.
A interferência direta de Lúcifer no plano real ocorre no Canto II do
Memorial dos Milagres, em que se narra o episódio da tentação de Cristo no deserto.
Aí, paganismo e cristianismo complementam-se, para apresentar ao leitor uma
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Memorial da Infância, 1639, Canto VIII, est. 4-7., fls. 113-113v.
Veja-se, por exemplo, o seguinte excerto do Inferno de Dante (IX, 34-42): «Deslembro o que
mais disse: o pensamento/Da torre altiva ao cimo chamejante,/Que os olhos me prendia, estava
atento./Lá o aspecto se erguia horripilante/De fúrias três; de sangue eram tingidas,/Feminis no
meneio e no semblante./De hidras verdes mostravam-se cingidas,/Cerastes, serpes cada uma
tinha/Por coma, em torno à fronte entretecidas». Ou ainda como Virgílio descreve as harpias na
Eneida (III, 225-229): «Monstro maior, nem divinal flagelo,/ Nem peste mais voraz brotou da
Estige:/ Tem laxo imundo ventre e garra adunca/ Aves nojosas, com divinos rostos,/ Magros, pálidos
sempre e esfomeados».
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visão do universo dominado pelo mal. Neste episódio, inspirado no Concílio
Infernal da Gerusalemme Liberata,957 Lúcifer convoca o «mau bando falaz de seus
sequazes» a um «conselho horrendo» e a sua voz tenebrosa faz estremecer as
estruturas do profundo abismo.
Eis que naquele abismo tenebroso,
Caverna imunda, escura, triste e cega
Se ouviu um trovão fero e temeroso
Cujo horrendo tremor n’alma se emprega;
Ali donde o brilhante sol fermoso
E a lua argentada nunca chega,
Ali donde com lanças vão tirando
Que em fogo de alcatrão se estão queimando;958

Os brados de Lúcifer são tão altissonantes que se fazem sentir por toda a
gruta escura («larga gruta atordoada»), provocando tremor no cão Cérbero e
fazendo parar o fluxo dos rios Aqueronte e Cocito. Mais uma vez temos aqui uma
marca inconfundível da adesão de Pimentel ao imaginário infernal da Eneida e da
Divina Comédia.
Nesta lúgubre, triste e vil morada
Em cessando o trovão fero e disforme
A formidável voz desentoada
De Lúcifer soou mais que ele enorme;
Ficou a larga gruta atordoada
Tremeu o cão Cérbero que não dorme.
Aqueronte e Cocito se pararam
As três filhas da Noite se assomaram.959

Ainda no Canto II dos Milagres, Soror Mesquita Pimentel refere o nome
dos vários espíritos malignos que pertencem ao reino infernal de Lúcifer, que para
o seu Concílio Infernal convoca Belzebu (Gula), Asmodeu (Luxúria), Leviatã
(Inveja), Camós, Moloc, Astarte e Beemote. Segue-se um diálogo entre Lúcifer e
Belzebu, que era «o mais principal do negro bando», em que ambos debatem sobre
a legitimidade da santidade de Cristo enquanto filho de Deus. É interessante notar
957

Vê-se aqui, claramente, uma relação com o episódio do Concílio Infernal narrado no Canto IV
da Gerusalemme Liberata. Sobre o diálogo com esta obra, falaremos mais adiante, no Capítulo 3,
item 3.2.
958
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 25, fl. 123.
959
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 26, fl. 124.
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que, aí, a figura do Diabo se desdobra em personagens com nomes que estabelecem
entre si relações de sinonímia. O diálogo entre eles possibilita a perceção do
dinamismo da maquinação diabólica de Lúcifer ao mesmo tempo que expressa a
proliferação do mal. No discurso do diabo é possível sentir toda a expressão da sua
cólera, motivada pela inveja e despeito de ter sido precipitado dos céus. No final do
diálogo, Mesquita Pimentel descreve o momento em que o ministro dos danados
entra no campo de batalha, onde entrará em confronto com Cristo no deserto. Jesus
vence e envia Lúcifer de volta para o seu «reino triste escuro», representando-o
como figura animalesca de cascos e cabeça fendida.
Com ímpeto e braveza sem medida
Se vai para a prisão triste e escura
C’os cascos e a cabeça bem fendida
No peito atravessada a seta dura.
Vendo cura não ter sua ferida
Contra o Céu Lúcifer brada e murmura
Fernético e irado blasfemando
E mil chagas de fogo vomitando.960

Embora Lúcifer permaneça na «prisão triste e escura» para onde foi lançado,
ele fomenta a ruína e a destruição das almas, provocando doenças, levando à morte
e à danação eterna. Como já se referiu, a representação das suas várias facetas é
manifestada através da personificação dos vários pecados e vícios que acometem
os humanos. No Canto V do Memorial dos Milagres, por exemplo, o pecado aparece
personificado como o dragão horrendo com corpo de serpente, rosto de leão, peito
de símio, cabeça de víbora e couro de ouriço, características que evocam toda uma
galeria de imagens demoníacas e assombrosas fornecidas pelos antigos e referidos
nos bestiários medievais. Esse monstro, representado como o causador das
enfermidades que acometem o paralítico curado por Jesus perto da entrada do
templo de Jerusalém, é descrito da seguinte maneira:
Tremulento, iracundo e arrogante
Horrível, portentoso, formidável
Descobria o pestífero sembrante
Cifra de fealdade inexplicável;
960
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Chamas de vivo fogo crepitante
Lançava pela boca inexorável
E por todas as partes exalava
Faíscas em que todo se abrasava.
Entre tais labaredas despedia
Vibradas se cruéis e agudas setas
(...)
Tão mortífero anélito respira
Que corrompe ao ar e murcha as flores,
Seca as fontes, a vida às aves tira,
A tudo causa espantos e temores,
Perdas, danos mortais sempre conspira,
E por mostrar quais sejam seus lavores
Numa triste bandeira se enlutava,
A morte eterna tinha retratada.
(...)
Este monstro terrível e espantoso
À prova enfermidade acrescentava
Daquele paralítico penoso
Do qual se escreve e crê que em culpa estava;
Que o pecado mortal é tão danoso
Que não somente a alma sempre agrava
Mas é a sua malícia tão imensa
Que no corpo também causa doença.961

Veja-se que, para representar a figura do pecado, Mesquita Pimentel
combina numa só imagem vários atributos animalescos e diabólicos. Segundo C.
R. F. Nogueira, «a representação do elemento demoníaco (...) mesclando formas
humanas e animais contribuía para salientar a sua natureza bestial». 962 Nos
bestiários, por exemplo, a figura mais frequentemente utilizada para simbolizar o
Diabo é o dragão, pelo facto deste se encontrar associado à serpente. Mas, havia
também a hiena, o macaco, a sereia, o mocho (coruja), entre outros cujos traços
animalescos e bestiais foram incorporados ao imaginário diabólico. 963
Como parte do seu plano maléfico, Lúcifer está constantemente tentando
desviar a humanidade do caminho de Deus com paixões e luxúrias. Desse modo, a
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto V, 66-70, fls. 246-247.
NOGUEIRA, 2002: 66.
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ambição e a avareza, assim como outros pecados capitais retratados ao longo dos
poemas, assumem aspetos luciferinos. Para demonstrar como estes pecados haviam
levado à corrupção a alma de Mateus, o publicano, Mesquita Pimentel associa-os à
imagem do Diabo, atribuindo-lhes, desse modo, uma forte carga negativa,
potenciada por símbolos a ele tradicionalmente associados, como o fogo («Do peito
vivas chamas exalava») e a ave de rapina, já que algumas delas, como a coruja, por
exemplo, eram consideradas impuras.
A estatura tinha horrenda e feia
Tão hidrópica e feramente inchada
Que formiga parece a mor baleia
Para ficar com ela de angústia cheia
Não pode respirar de angústia cheia964
Que estava em mil incêndios abrasada
E quanto ardendo em fogo mais bebia
Mais se lhe acrescentava a hidropesia.
De tirania cinge a vestidura
Que sempre a crueldade ela aspira
Que guarnecida vai toda de usura
De impiedade, g[u]erra, ódio e ira;
Ufana triunfa tem de inveja escura
Negro branco adonde sempre tira
E num escudo que é cobiça fina
Leva pintada uma ave de rapina.965

A ambição é assim descrita pela sua tirania, crueldade, usura, impiedade,
ódio e inveja, emoções que afloram na alma dominada por ela. Ao personificá-la
como criatura repugnante, como «dragão fero que espanta», realçando o seu
discurso pela linguagem da emblemática,966 Mesquita Pimentel chama a atenção do
leitor para as consequências deste pecado, cujo conceito tenta definir.
Veneno do amor e da amizade
Autora da mentira e do engano
Mestra da traição e falsidade
Princípio fatal de todo o dano,
Azorrague e cutelo da verdade
Destruição mortal do ser humano
964

Erro do copista.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto VIII, est. 16-17, fls. 313-314.
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Ver a atenção que Isabel Morujão tem dedicado à presença da emblemática na obra de Soror
Mesquita Pimentel. Cf. MORUJÃO, 2014: 15-37.
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Causadora de toda a briga e guerra
E centro adonde o mal sem fim se encerra.
E tal como um dragão fero que espanta
Esta ambição voraz ao publicano
Lançava os cruéis dentes, a garganta
As unhas mais feroz ao peito insano;967

A Avareza é descrita nos mesmos moldes, referindo-se a ela como a «lázara
vil praga das gentes» que está sempre em vigilância com os seus vários olhos.
Associada a bens materiais, a Avareza contrapõe riqueza de posses a pobreza de
virtudes, simbolizada na imagem da árvore desfolhada, seca e quebrada, sinal
daqueles que se distanciam de Deus e do bem:
Estava cheia de olhos compitentes
A sua vigilância assaz impuros
Que ter mais olhos de Argos bem parece
Para espreitar os lanços de interesse.
Era a sua estatura mui mirrada
Representando assim desta maneira
Um árvore sem fruto desfolhada
Cercada de secura e de lazeira;
Estava tão tolhida e entrevada
Que uma só parte sã não tinha inteira
E sobre estar assi tão abatida
Toda da vil miséria vem vestida.
(...)
Traz uma grande trunfa de temores
Em larga cabeleira de receios
Porque seus pensamentos traidores
Cercados sempre estão de mil enleios;
E em lugar de rosas e de flores
Que da cabeça são ricos arreios
Vem nela entremetidas por façanha
Muitas e muito vis teias de aranha.968

Mesquita

Pimentel

constrói

alegorias

e

emblemas

para

expor

figurativamente um pensamento ou preceito moral. Através dessas imagens,
procura criar uma atmosfera de medo, apresentando diante dos olhos do leitor
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figuras caracterizadas como criaturas horrendas e grotescas que suscitam a reflexão
sobre o pecado, o inferno e o Diabo. A inveja é também outro pecado capital
denunciado pela autora, descrita como abutre que roía as entranhas dos judeus («O
abutre da enveja ali se ceva/Em seus peitos, roendo-lhe as entranhas»), causandolhes tormentos maiores que os sofridos por Tântalo, Tício, Íxion e Sísifo no Tártaro
virgiliano.
Conforme se conclui pela demonstração exposta, é precisamente ao
paganismo que Soror Mesquita Pimentel vai buscar inspiração para representar
Lúcifer e os seus agentes. Uma das criaturas que aparece mais frequentemente nos
seus Memoriais é o dragão. Embora em algumas culturas (como a asiática, por
exemplo) a figura do dragão tenha uma conotação positiva, no Ocidente Cristão o
dragão passou a comportar uma forte carga negativa, sendo geralmente usado para
representar o mal e o caos. É sobretudo na Idade Média que a figura do dragão
abunda nos textos, aparecendo ora representado como serpente, ora como réptil com
asas de morcego e patas de leão, com o corpo revestido de escamas, cauda longa e
afilada, a cabeça ornada por chifres e boca grande e aberta, por onde cospe fogo.
Gaston Duchet-Suchaux e Michel Pastoreau afirmam que «le christianisme
médieval est obsedé par le dragon: il incarne toutes les forces du Mal, menace les
hommes pêrcheurs, sert d’attribut à Satan et aux ennemis de Dieu». 969 No
Apocalipe de S. João, o dragão é mencionado em várias passagens. Em algumas
delas, ele é referido justamente como antiga serpente do Éden970: «Foi expulso o
grande Dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a
terra habitada — foi expulso para a terra, e seus Anjos foram expulsos com ele»
(Ap 12,9). Ambos, serpente e dragão, representam desse modo a personificação de

DUCHET-SUCHAUX; PASTOREAUS, 2002: 62.
«Foi expulso o grande Dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda
a terra habitada — foi expulso para a terra, e seus Anjos foram expulsos com ele» (Ap 12,9).
«Vi então um Anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do Abismo e uma grande corrente. Ele
agarrou o Dragão, a antiga Serpente — que é o Diabo, Satanás — acorrentou-o por mil anos e o
atirou dentro do Abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as
nações até que os mil anos estivessem terminados» (Ap 20,1-3).
«Apareceu então outro sinal no céu: um grande Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres
e sobre as cabeças sete diademas; sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para
a terra» (Ap 12,3-4).
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Lúcifer e, por isso, Mesquita Pimentel investe em várias estrofes para retratar a sua
figura em caracteres assaz grotescos, que provêm não só da tradição bíblica, mas
também da arte e do imaginário medieval, conforme se vê, por exemplo, no Canto
I do Memorial da Paixão, onde surge a imagem de um dragão com sete cabeças,
conforme a imagética do Apocalipse: «Apareceu então outro sinal no céu: um
grande Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete
diademas; sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a
terra» (Ap 12, 3-4).
Veloz a vem seguindo um furmidável
Dragão cuja cerviz traz enroscada
Na cabeça qual torre inexpugnável
Vinha a da Hidra ao vivo retratada;
Era tão protentosa e admirável
Que para ser a ela comparada
Como temos por cousa já sabida
Vinha em sete cabeças repartida.
Por cujas bocas chamas abrasadas
Com estrépito horrível vai lançando
Figuras mais de mil mal assombradas
Na região do ar se vão formando;
Com a dura cerviz as prateadas
Fontes, que dão cristal, ia açoutando
Cujas ondas em círculos luzindo
Para queixar-se, as bocas vão abrindo.971

Aí vemos também o dragão associado a outras figuras mitológicas da
Antiguidade, como a Hidra, por exemplo, personagem da mitologia grega que
possuía o corpo de dragão e várias cabeças de serpente. No Memorial da Paixão, o
dragão aparece perseguindo uma mulher serrana, 972 que retrata o estado de uma
alma que vivia presa aos amores mundanos e ao pecado («O Argel de apetites em
que escrava/Havia tantos anos que vivia»). Estes causavam-lhe cegueira («Porque
era cega e nada via»), impedindo-a de conhecer o verdadeiro amor, ou seja, o amor
divino. Aqui, o dragão representa o próprio Lúcifer, causador do pecado em que
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 56-57, fl. 306.
A mulher serrana, que no Memorial da Paixão representa uma peregrina ou caminheira (por isso,
o cajado), pode ser perspetivada como uma alegoria da alma. Vide item 3.5. neste mesmo capítulo.
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mantinha presa a serrana. Seu objetivo é prendê-la com as suas garras («Eis que as
unhas quer meter neste passo/Para levar nas garras, a serrana»), impedindo a sua
salvação. No entanto, Cristo salva-a do Dragão e, a partir de então, ela passa a
enxergar e a conhecer a verdade, livrando-se assim da perdição do pecado. Desse
modo, Mesquita Pimentel pretende demonstrar o poder transformador do amor de
Deus, face a qualquer prisão interior ou exterior da humanidade, significada no
texto por Lúcifer e as suas várias formas e nomes. Neste episódio concreto, a
antropomorfização do mal e a sua ação direta no plano histórico visa certamente
levar o leitor a refletir sobre o pecado, pela mediação da voz da Serrana (I, 61-66),
em primeira pessoa («Meus vícios os ouvidos me taparam/Por que de vossa voz
ficasse alheia/(...)Meus cegos apetites me ligaram/Com aquela fortíssima
cadeia»973).
Mais adiante, no Canto III, a narradora descreve a Inveja em figura de
harpia:
Depois que o bom Jesus orado havia
Mais que o ligeiro vento caminhando
À morada vem da Cítia fria
O veneno do peito derramando
Esta tão infernal infame harpia
Mais de cinco mil anos esperando
Estava por esta hora presumida
Por ver que contra o céu fora atrevida.
Trazia os dentes esta arrenegada
Todos cheios de mofo descobertos
Os olhos pera estar mais afeada
Lá em duas cavernas encobertos
Na infernal cabeça desgrenhada
Víboras e lagartos muito espertos
Que na língua lhe dão que traz fendida
As dentadas com que ela tira a vida.974

Tal qual uma harpia, cujo nome significa «agarradora» e se representa como
uma ave de rapina com corpo e seios, a Inveja arrebata as almas dos humanos,
afligindo-as com sentimentos perniciosos. As víboras e lagartos na cabeça são
imagens também associadas a figuras da mitologia clássica, entre as quais estava a
973
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conhecida Górgona Medusa, que possuía a cabeça repleta de serpentes. Nas estrofes
seguintes, vê-se claramente que a Inveja é a personificação de Lúcifer:
Esta que foi nascida em ricas telas
E que antes de tentar o Pai primeiro
Cobiçou pera si as luzes belas
Que viu ter o belíssimo luzeiro
Esta que escureceu tantas estrelas
E converteu em abutre carniceiro
Luzbel anjo fermoso e de tanta arte
Nos abismos lançando a terça parte.975
Esta que no pomar foi disfarçada
Fingir com falso peito alto trânsito
E logo à traição tomou a espada
Com que matou de um golpe o mundo junto;
(…)976
Abrasada em furor vem coxeando
Comendo as mãos com iras e amarguras
Nos cegos fariseus vinha lançando
Uns molhos de cruéis espinhas duras;
(…)977

Mais adiante, no Canto VI, um fantasma horrendo acompanha Judas até ao
local onde ele viria a suicidar-se. Mesquita Pimentel descreve o fantasma como uma
«vã fúria medonha» em cuja vista se vê o «inferno aberto». Os traços grotescos que
caracterizam esta figura, que se autodenomina Desesperação quando interpelada
pelo discípulo traidor, contribuem para avivar na mente do leitor devoto uma das
faces do mal, que, por sua vez, provém do Diabo («O monstro que é ministro dos
danados»).
Com pestíferos olhos indignados
De cor funesta e pálida coberta
Uns dentes lhe mostrou arreganhados
E logo a negra boca toda aberta
Dous femininos peitos tão mirrados
Mostra no seco seio descoberta
Que até a pele tinham consumida
E a sustância já toda perdida.
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O carcomido rosto se mostrava
Em a própria figura de caveira
E no medonho aspecto declarava
Ser já chegada a hora derradeira;
Com mui terrível voz alto gritava
Porque com pena atroz e carniceira
Com venenoso dente, um bicho horrendo
O peito e coração lhe está doendo.978

É a Desesperação que entrega a Judas o laço com o qual ele tira a sua própria
vida («E dando-lhe um nó cego muito estreito/A alma lhe arrancou do triste peito»),
para vivificar mais fortemente o tormento interior sentido por Judas, por ter traído
o Mestre. E deste modo se assinala pedagogicamente o preço da deslealdade e da
traição, sendo a morte o «castigo que merece um fementido». A imagem
fantasmagórica da Desesperação serve assim para causar uma maior impressão e
impacto na sensibilidade no leitor.
Toda a trama dos Memoriais é nutrida com estes episódios de natureza
alegórica, sem os quais não haveria o conflito necessário para a construção da fábula
heroica. De facto, eles contribuem especialmente para adensar os movimentos de
antagonias, pelos quais se constrói a ideia de vitória e de triunfo de Cristo. Veja-se
como, para realçar o triunfo do herói divino, Mesquita Pimentel expressa a ira de
Luzbel:
Luzbel atado ao carro que encareço
Em que a sacra Justiça ia assentada
Mostrando vai furor horrendo expresso
Vertendo pura inveja requeimada;
Porque a sentença aqui de seu processo
Estava já de toda averiguada
Em ficar (sendo o homem redemido)
Seu império de todo destruído.979

A última figuração do inferno é dada na obra já pela certeza da ressurreição,
quando Cristo morto desce ao inferno, ao «pego mais profundo»:
(…)
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Abaixa o sumo Deus omnipotente
Com sua força mais fortalecida
A quebrantar a dura infernal porta
Depois que a morte eterna teve morta.980
(…)
Entra com seus triunfos realçados
E com glória suprema e esquisita
Os ferrolhos abriu de diamante981

A narradora descreve o limbo como uma prisão triste e sombria, um lugar
de sofrimento e escuridão, realçando a dor que se encontravam os que estavam
ausentes de Deus («Assim os que naquela escuridade/Sofreram com tromento tão
horrível/Estímulos de sua saudade/Porque ausência de Deus é insofrível»). 982 A
morte de Cristo representa, assim, o triunfo sobre o pecado e sobre a morte («Foi
do inferno e morte triunfando»), pois finalmente estava consumada a redenção da
humanidade e o plano salvífico de Deus. Daí os semas da libertação, da rotura do
estado de prisioneiro: «quebrantar», «abriu», etc.
Ao longo da narrativa dos três Memoriais, em que foram várias e sucessivas
tentativas de Lúcifer impedir a concretização dos planos de Deus, a obra encerra
sob o signo do triunfo. Lúcifer, várias vezes derrotado, assiste definitivamente ao
seu fracasso. A primeira de suas derrotas ocorreu quando ele foi lançado à escuridão
eterna por se ter rebelado contra Deus. A segunda, aquando da Encarnação de
Cristo. A terceira, pela resistência de Cristo às tentações no deserto. A quarta, na
Paixão e crucifixão de Cristo. A quinta, na descida de Cristo ao inferno («Deixou o
limbo escuro despojado/Ficando encarcerado o cão raivoso/Que dali invejava ser
privado/Do mantimento que é mais saboroso»).983 E a sexta, por fim, no momento
da ressurreição de Cristo.
Diríamos, portanto, que a presença do elemento demoníaco nos Memoriais
da religiosa de Évora se configura como o elemento perturbador que enriquece a
narrativa, alimentando o conflito entre as duas forças oponentes: o bem e o mal. A
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constante intervenção luciferina na horizontalidade da ação épica atende, por este
modo, à exigência do maravilhoso verosímil, conforme recomendava Torquato
Tasso, pois ao fazer intervir na ação do poema o demoníaco, esta representação do
sobrenatural não falta, porém, à verdade pregada pelo cristianismo, antes conduz a
uma leitura teológica que fundamenta o projeto salvífico da Redenção, concretizado
na morte de Cristo. Se este é o evento central da história, logo a presença de Lúcifer
fazia-se tão necessária quanto a presença do Filho de Deus. De facto, enquanto
antagonista de Cristo, Lúcifer apresenta um papel também preponderante ao longo
da narrativa. Sendo ele representado como a «oposição fundamental, dialeticamente
relacionada com o ethos dominante, ao qual se opõe virtualmente», 984 Mesquita
Pimentel concede-lhe a audácia que convinha, tornando possível construir o
conflito que tensiona toda a trama épica, pois quanto mais força Lúcifer tivesse,
mais se realçaria o triunfo de Cristo, de Deus e do Amor.

3.5. As personagens alegóricas

A personificação das virtudes teologais e cardinais ocupa um espaço
importante no plano do maravilhoso ao longo dos três Memoriais de Soror Mesquita
Pimentel. Conforme já tivemos a ocasião de sublinhar, a intervenção do
sobrenatural não se concretiza, nestes poemas, por meio de entidades mitológicas
pertencentes ao maravilhoso pagão, mas sim ao maravilhoso cristão. Para além da
figura de Deus, dos anjos e também de Lúcifer e dos seus agentes (representados
na figura dos vícios e pecados), o maravilhoso em Mesquita Pimentel é também
preenchido por uma larga profusão de alegorias que reenviam para as virtudes e
atributos de Deus. Com efeito, a Prudência, a Justiça, a Fortaleza, a Esperança, a
Caridade, para além de outras virtudes cristãs, surgem amplamente personificadas
ao longo dos Memoriais, assumindo, por vezes, um caráter interventivo que põe em
contacto direto o plano do real e o plano do maravilhoso. Elas não figuram no
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interior do homem cristão, tal como se vê na Psychomaquia de Prudentius,985 mas
atuam no plano físico e material onde atuam Cristo e as demais figuras que se
encontram a ele associadas, sendo, em alguns casos, capazes de interagir com estas,
falando-lhes, tocando-lhe, estabelecendo assim uma conexão real com o mundo
terreno.
Nas palavras de Flávio R. Kothe, «a personificação alegórica ocorre quando
noções abstratas e coletivas aparecem como personagens capazes de falar e agir». 986
Assim, as virtudes teologais e cardinais que vemos personificadas em diversos
textos de cunho religioso não só aparecem caracterizadas com atributos físicos, mas
proferem ainda discursos que, geralmente, veiculam uma mensagem ética e moral.
Neste sentido, o uso da alegoria ultrapassa o nível da construção das personagens
para apresentar um sentido mais profundo, configurando conceitos que deverão ser
reconhecidos e compreendidos pelo leitor/interlocutor fora do âmbito exclusivo da
diegese. Considerando que o seu significado nem sempre aparece de maneira clara,
para se compreender a mensagem subjacente à alegoria é necessário «saltar o fosso
que existe entre o significado primeiro, aparente, e aquele significado outro, mais
verdadeiro».987
É sabido que a personificação de ideias teológicas e morais teve grande
fortuna no teatro medieval, de que temos como exemplo as obras de Gil Vicente,
dramaturgo do século XVI mas expressando ainda a cosmovisão medieval em que
foi formado. Tal como outros géneros,988 a poesia épica também não deixou de
incorporar na sua estrutura a antropomorfização de figuras abstratas de valores
ético-religiosos. Não esqueçamos, para além da já referida Psychomaquia de
Prudencius, obras como a Divina Comédia de Dante e a Elegíada, de Luís Pereira
Brandão, ou ainda o Naufrágio de Sepúlveda, de Jerónimo Corte Real. Nestes
poemas, assim como nos de Soror Mesquita Pimentel, as figuras alegóricas não são
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estáticas e mudas, mas convertidas em prosopopeias que se movimentam dentro da
cena e ganham voz. Bruno Méniel distingue ambas deste modo:
Comme le poète épique fait une part aux questions
philosophiques et morales, mais qu’il est hostile à l’abstraction,
il utilise assez souvent des figures telles que l’allégorie ou la
prosopopée. L’allégorie donne forme concrète aux débats
interieurs des personnages et permet aux options morales qui
s’offrent à eux de s’incarner. (…) La prosopopée est surtout
utilisée pour donner corps à des entités abstraites et les faire
parler.989

Nas suas Instituições Oratórias, Quintiliano definiu a prosopopeia como
uma figura de pensamento que serve para mover os afetos. Segundo o autor, as
prosopopeias «personificam os seres insensíveis, ou sejam físicos, ou morais, e se
introduzem a falar no nosso discurso».990 Por meio delas, «se nos permite trazer do
céu os deuses, e evocar dos túmulos os mortos para falarem. As mesmas cidades, e
povos mudos por meio d’elas recebem voz». 991
Nos seus Memoriais, Soror Mesquita Pimentel recorre à prosopopeia para
fazer falar um vasto número de virtudes, que se encontram largamente
personificadas ao longo dos poemas. Em discurso direto, elas explicam o
significado e a função dos seus atributos e, mais do que representar conceitos,
intervêm no texto como agentes da ação, dirigindo-se a outras personagens. As
virtudes cardinais e teologais, em contraposição aos sete pecados capitais — que,
como vimos no tópico anterior, personificam o mal e Lúcifer — aparecem
geralmente caracterizadas como donzelas e senhoras majestosas e sublimes, que ora
surgem para expressar um conceito mais profundo, ora para acompanhar, confortar
e amparar Cristo, Maria e José nas suas trajetórias.
Logo no Canto I do Memorial da Infância deparamo-nos com a
representação alegórica do Amor, da Misericórdia, da Justiça e da Verdade, que
debatem no «sumo tribunal da divindade» o destino de Adão (I, 66-96), que havia
pecado contra Deus após comer o fruto da árvore da Sabedoria. Neste episódio,
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cada uma delas argumenta em defesa ou a favor da condenação de Adão. Aí,
Mesquita Pimentel aborda, através das falas destas alegorias, conceções teológicas
que expressam a sua visão de Deus, visão essa que se encontra em conformidade
com a representação de Deus no Novo Testamento e com a ortodoxia católica do
seu tempo. As figuras do Amor, da Misericórdia, da Justiça e da Verdade
representam os vários atributos de Deus («Que sendo nas pessoas dividida/É um só
Deus, só uma Majestade») 992 e como estes estão relacionados e se completam numa
só unidade. Quando, no final do concílio, a decisão final favorece os partidos da
Justiça e da Misericórdia, evidencia-se desse modo a ideia de que em Deus não só
existe justiça, mas também misericórdia («Determino que em balanças mui
perfeitas/Fazer que fiquem ambas satisfeitas»). 993 Ambos os sentimentos, que em
Deus são considerados inseparáveis, segundo a doutrina da Igreja, 994 possuem igual
medida e um não pode ser compreendido sem o outro, pois, conforme expressa
Mesquita Pimentel, «Junta a Justiça com a Misericórdia/Para sempre sem fim terão
concórdia».995
A vitória do Amor Divino elucida assim a conceção teológica do amor
misericordioso de Deus, pois na sua infinita misericórdia, foi capaz de perdoar o
pecado cometido pelo homem. Nesse sentido, Mesquita Pimentel apresenta Deus
como justo e simultaneamente misericordioso, mas, acima de tudo, amoroso. A não
condenação de Adão à morte constitui, desse modo, uma prova do imenso amor de
Deus para com a sua criatura. 996 Se assim como refere S. Tomás de Aquino, «na
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Na sua Suma Teológica, S. Tomás de Aquino refere, por exemplo, que «a obra da justiça divina
pressupõe sempre uma obra de misericórdia e se funda sobre ela. (...) Assim, em toda a obra de Deus
aparece, como sua raiz primeira, a misericórdia. A força desse princípio se encontra em tudo o que
dele deriva» (AQUINO, 2001: 436).
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De acordo com esta perspetiva, poderíamos discordar do seguinte comentário feito por Christina
Ramalho a este episódio do Memorial da Infância, a propósito da representação de Deus: «No
entanto, no poema de Pimentel, será um Deus capaz de ouvir a voz da ‘Misericórdia’ e,
principalmente a do “Amor divino”, não punindo Adão, por isso, com a morte após o “pecado
original”. Pimentel, assim, valoriza os laços de Deus com o Amor, o que, em plano século XVII
também se pode considerar uma ousadia criativa, dadas as circunstâncias inquisitoriais então
presentes no mundo ibérico» (RAMALHO, 2018: 66). A valorização da figura do Amor enquanto
personagem não configuraria uma ousadia criativa, pois, aí, a figura do Amor representa um dos
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justificação do ímpio a justiça aparece, pois relaxa as faltas em razão do amor, que
o próprio Deus infunde por misericórdia»,997 logo ao amor é conferida uma posição
cimeira nas obras de Deus (e na obra de Mesquita Pimentel) enquanto justificação
da sua justiça e misericórdia. Não esqueçamos também a importância que a virtude
do amor possuía no pensamento e na obra de S. Bernardo (pai espiritual da
religiosa), sendo este um tema transversal aos seus sermões, cartas e tratados. 998
Nesta perspetiva, será o amor de Deus, materializado na figura de Cristo, o
herói das epopeias de Mesquita Pimentel. É o Amor (personagem alegórica) quem
conduz o «exército» das virtudes, pois é ele o capitão («E sobre um cisne puro as
rédeas de ouro/Levava um capitão mais refulgente» 999). Em vários momentos, ele
aparece figurado com as vestes de um guerreiro, com escudo, viseira e espada. No
Canto XIII do Memorial dos Milagres, em que se narra o episódio da ressurreição
de Lázaro, o Amor surge ao lado da Misericórdia, representado com um «arco de
diamante e de ouro fino». E, ao contrário da imagem fixada pelo imaginário
pagão,1000 «não mostrava figura de minino», «Mas tinha uma estatura de
gigante/Que assim gerado foi de Deus amante». 1001 Contrariamente a Cupido, o
Amor Divino não despertava os homens para o amor carnal e mundano, mas
ressuscitava as almas espiritualmente mortas com as suas «setas amoladas»,
infundindo-lhes o amor a Deus.
Na arquitetura da narrativa, as personificações do Amor e da Misericórdia
aproximam mais do leitor o entendimento da essência e natureza de Deus. Quer o
Amor quer a Misericórdia são representadas na sua elevação suprema, salientadas
pela narradora com expressões como «rara excelência», «suma deidade», «alta
potência». Enquanto atributo de Deus, a Misericórdia é incompreensível ao

atributos de Deus e, de certo modo, ele próprio, aproximando-se assim da conceção que desde há
muito se encontrava arraigada ao ideário cristão, como também o era no período em que viveu
Mesquita Pimentel.
997
AQUINO, 2001: 437.
998
No seu Tratado sobre o Amor de Deus, por exemplo, o abade de Claraval esclarece os «motivos,
graus, medida e obrigação do amor de Deus».
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O Amor (Cupido) é geralmente representado como um menino pequenino vendado, de feições
angelicais, trazendo arco e flechas.
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entendimento humano e, por isso, é impossível traduzi-la mesmo pela mais
«retórica eloquência».
Não alcança mortal capacidade
Nem cabe na retórica eloquência
Nem compreendem conceitos mais discretos
Seu encómios, elogios e epitetos.1002

Ao representar alegoricamente a coroação do Amor Divino pela
Misericórdia, que põe sobre a sua cabeça uma «coroa triunfante» e uma «palma
gloriosa», a narradora pretende significar o triunfo do Amor de Deus, prova da sua
misericórdia.
Pois na restauração maravilhosa
Do mundo em que o triunfo a ele fica
Entre tudo o que nele resplandece
Mais a misericórdia o engrandece.1003

É deste modo que Soror Mesquita Pimentel busca representar, de forma
mais clara, a profundidade destes conceitos, que terão a sua expressão mais sensível
no desenvolvimento da narrativa, a partir da Encarnação e Nascimento do Menino.
Entretanto, as várias virtudes e atributos divinos que aparecem personificadas ao
longo do Memoriais ultrapassam o plano conceptual para configurarem o plano
maravilhoso destas epopeias. Em substituição dos deuses pagãos, a poeta recorre à
figura das virtudes para ocupar o plano sobrenatural.
Com efeito, enquanto n’Os Lusíadas a providência divina é representada
por Júpiter,1004 nos poemas de Mesquita Pimentel esta é representada pela própria
Providência. No Memorial da Infância, é ela que abre o Canto II, no âmbito de um
Concílio no qual apresenta a Deus (que aparece acompanhado pela Sapiência) o
plano que havia traçado para a redenção do pecado de Adão: «Hei decretado saia
do Cordeiro/Sangue sacro, inocente, humano e puro».1005 A Providência representa
aqui a ordenação suprema, tal como refere S. Tomás de Aquino: «é próprio, com
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efeito, da providência ordenar as coisas a seus fins». 1006 Se n’Os Lusíadas, Júpiter
é o pai dos deuses, nos Memoriais de Mesquita Pimentel a Providência também
ocupa um lugar central («A Providência, a quem tudo se inclina»), sendo aquela
que conhece o passado, o presente e o futuro («No presente obrando por
essência,/No futuro com meu destino eterno,/E do passado à terra recordando/As
grandezas que sempre fui traçando»). 1007 Diríamos assim que, no plano histórico
(horizontal), a ação se desenvolve sob o «impulso» da Providência. No seguimento
da narrativa, após Deus aferir e deliberar o plano da redenção humana por ela
traçado («Seja pois este, e é conveniente,/Porque sou Deus que amo
sumamente»),1008 será a Sapiência a apresentar, num longo discurso de louvor, as
perfeições de Maria (II, 17-36), que receberá em seu ventre o Verbo de Deus,
conforme os desígnios da Providência.
É interessante notar o modo como Soror Pimentel descreve a divina
Sapiência. No Canto IX do Memorial da Infância, aquando do regresso da Família
Sagrada a Nazaré após o desterro no Egito, ela aparece personificada na figura de
uma dama de «rosto refulgente», «crespa madexa de ouro» e vestida com «rica
pedrarias». É no «sacro monte do Parnaso» que a poeta a situa, local da famosa
fonte da Castália, consagrada a Apolo.
Quando do sacro monte do Parnaso
Sobe globos de luz aparecendo
Vinha uma bela dama que do Ocaso
As espaldas jamais pode ir temendo:
E na Castália fonte em campo raso
Com rica vara de ouro revolvendo
A água foi, que em cristais se dilata,
Fazendo tornassóis de fina prata.
Vinha esta singular e excelsa dama
Vestida de mui rica pedraria,
Com rosto refulgente mais que a chama
Da claríssima lâmpada do dia.
E se querem saber como se chama,
Digo que em língua grega diz Sofia,
A latina declara Sapiência,
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Unida ao ser de Deus com existência.1009

Para dignificar a figura da Sapiência, a narradora refere que esta possuía
uma «coroa rica e preciosa», «gravidade de rainha» e «majestade imperiosa». A
narradora descreve que, ao «sonoroso e doce movimento» da sua «sacra mão»,
saíam de dentro da fonte «mil ninfas de beleza peregrina» que louvam e aplaudem
a Sapiência com harpas e violas. A alusão direta ao Parnaso e à fonte Castália
permite-nos relacionar esta figura da Sapiência com Apolo, deus da sabedoria na
mitologia greco-latina. Assim como, em Homero, Apolo aparece representado no
Monte Parnaso tocando a sua lira e presidindo ao coro das musas, em Mesquita
Pimentel a «voz divina» da Sapiência é acompanhada por um «coro soberano» de
onde se ouviam «sete vozes», cujo canto «Vencia na doçura a melodia/Dos ígneos
Serafins a Hierarquia». 1010 Mesquita Pimentel procurou deste modo enaltecer a
Sabedoria de Deus, a quem tudo se inclina. Aí, as ninfas aparecem a adorar e a
enaltecer a Sapiência com «danças e coreias», entoando-lhe cantares com suas
harpas («As harpas cristalinas temperaram/E com vozes divinas lhe cantaram») e
ornamentando-a com «grinaldas», «rosas de ouro», «mil flores», «pedras de
riquíssimos valores», «finíssimos cendais».
A sugestiva referência ao imaginário mitológico pagão, embora pareça
inadequada à primeira vista, possui, na verdade, um significado simbólico, que é
justificado de imediato por Mesquita Pimentel através do discurso da Sapiência. Ao
«sacro monte Parnaso» onde figura a Sapiência equivale, neste episódio, o «Parnaso
sacro monte de Cister».1011 As ninfas são as virgens («Nestas ninfas, belíssima
Maria,/Já vem muito ao vivo retratadas/ As Virgens encerradas, que ele cria»), 1012
as sete vozes são as «sete Missas sacras e divinas» e os heróis dos esquadrões «São
os divinos ramos florescentes,/Que desta sacra planta hão de ir brotando». 1013
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Para além destas personagens alegóricas, que são atributos de Deus, outras
virtudes também aparecem alegorizadas aos longos dos três Memoriais. Algumas
delas contribuem para enfatizar aspetos teológicos, como a pobreza de Cristo e a
sua humildade. No Canto III do Memorial da Infância, em que se focaliza o
episódio da ida para Belém para o cumprimento do edito de César, a narradora relata
que José avista no interior de uma «casa débil, pobre estância» uma senhora
(alegoria da Pobreza) vestida humildemente («Vestida uma mulher de sarja parda:/
humilde, mansa, alegre e mui serena») 1014 que trazia presa aos seus pés «três
gigantas feras, estupendas», representando os pecados da Gula, da Cobiça e da
Soberba. Ao realçar a ira e a revolta que estas tais gigantas manifestam por se verem
presas à senhora Pobreza, Mesquita Pimentel sublinha o valor inestimável desta
virtude cristã e identifica expressivamente os pecados que obstam à manifestação
desta virtude nos seres humanos:
E pois estou já posta em tanta alteza,
Errará quem pobreza for chamando
A mim, que estado tenho de riqueza,
Pois Deus, de pobre estado há de ir tomando
Daqui me nasce já a fortaleza,
Com que aqueles três vícios vou pisando,
Que no mundo enganado mais dominam,
E todos os pecados originam.1015

A Pobreza é saudada com alegria por José, que lhe pede para ir na sua
companhia. Repare-se que, aqui, esta personagem alegórica, pertencente ao plano
do maravilhoso, interage com o santo José. É através da sua voz que a poeta realça
o estado de humildade em que sempre viveu Jesus, antes mesmo do seu nascimento,
pois assim já estava destinado.
Já antes de Deus ter mundo criado,
Que vos seguisse agora nestes passos
Estava em sua ideia decretado,
Para ele vir nascer entre meus braços:
Para ficar com eles tão ligado,
Que até prender os seus na cruz com laços,
Dos meus jamais na vida não se aparte,
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E esteja neles sempre em toda a parte.1016

Mais adiante, no Canto IV, também a Caridade aparece junto ao presépio
(«estava no presépio coroada») aquando do nascimento do Menino Jesus. É ela
quem anuncia a todas as nações a Boa Nova, exortando a todos (e ao leitor) a que
busquem a Deus, sejam eles magros, perdidos, famintos, desconsolados,
desalentados, cegos ou pobres (IV, 49).
(…)
Busquem todos a Deus com a alma pura,
Pois seu divino peito com largueza
A todos dá lugar nascido sendo,
E por todos despois se irá rompendo.1017

No Canto VII, aparece a Paciência para consolar e confortar José, cansado
e desesperançado a caminho do Egito. Ela é representada em «trajes de mulher com
rosto claro/Vestida muito alegre e prazenteira/Toda de verde, a modo de
monteira».1018 Mas esta alegoria transporta consigo alguns signos da Paixão
(«cruz», «chaga») e do triunfo («coroa», «grinalda», «candeias»), prefigurando o
desenlace narrativo finalíssimo e convocando a representação pagã de Minerva.
Tinha uma larga cruz posta às espadas,
Nela encravada e já em chaga feita
A sua esquerda mão, e de esmeraldas
Uma rica coroa mui perfeita;
Valia mais que de ouro mil grinaldas,
E na divina e forte mão direita,
Que é rara em obrar altas impressas,
Grão cópia de candeias muito acesas.
E como tudo quanto ela toca,
O juízo mortal suspende e admira,
Um grande cadeado traz na boca,
Que escassamente mostra que respira;
A justa suspensão toda provoca,
Em tudo ao alto Céu mostra que aspira,
Sua vista alivia a todos e consola,
Ambos os pés tem posto numa bola.1019
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Tirando o cadeado da boca, a Paciência dirige-se a José, animando-o para
que se mantenha firme na sua jornada, pois «quem mostra em me ter
perseverança/A coroa da glória sempre alcança». 1020 Através do discurso da
Paciência (VII, 45-52), Mesquita Pimentel sublinha o significado e a importância
desta virtude cristã, ressaltando assim que todos aqueles que esperam com paciência
e perseverança em Deus alcançam as glórias futuras.
No Canto III do Memorial dos Milagres, as quatro virtudes cardinais
(Justiça, Prudência, Fortaleza e Temperança) aparecem a acompanhar a Virgem
Maria no episódio das bodas de Caná. Estas figuras alegóricas são descritas como
belas donzelas, trajadas com «cândidas e ricas vestiduras», «cintas d’ouro
delicadas» e nas «mãos de neve», ramos de louros (símbolo da vitória). Todas elas,
individualmente, proferem um discurso em que explicam aquilo que cada uma
representa. Desse modo, ficamos a conhecer a definição e essência de cada uma
dessas virtudes que acompanhavam Maria:
Dos braços de marfim todas fizeram
Um trono pricios[ís]simo quadrado
E nele com aplauso receberam
A Virgem concebida sem pecado.
Com ela para as vodas se vieram
Adonde todas as quatro exercitaram
Seus actos dando a Deus louvor e glória
Como bem claramente diz a história.1021

Ainda no mesmo Memorial dos Milagres, no Canto VII, Mesquita Pimentel
representa a Liberalidade e a Potência, consideradas atributos divinos. Ambas
acompanhavam Cristo no deserto e presenciara o milagre da multiplicação dos pães
e peixes com os quais ele alimenta a multidão dos seus seguidores. A Potência é aí
representada como força criadora, pois Deus, na sua potência soberana «Fabricou
as esferas superiores/E pôs sobre as dez orbes eminentes/O seu jardim de pórfidos
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lucentes».1022 Alguns signos do poder, como o tridente, por exemplo, são usados
para representar esta figura, superlativamente adjetivada:
Tinha na mão ebúrnea o seu tridente
De ouro puro finíssimo esculpido
Mais claro, mais fermoso, mais luzente
Que o Sol vindo das ondas ascendido1023

A Liberalidade, por sua vez, é descrita como graciosa («Alegre, festival e
mui fermosa»), sendo caracterizada como uma figura luminosa e vestida com as
cores da Primavera («Tinha da Primavera a vestidura»). Ainda assim, não deixa de
ser representada como «soberana», por ser um atributo de Deus («É de Deus
atributo ostentativo»).
No Canto XI, para melhor exaltar a figura da mulher cananeia como
exemplo feminino de fé e perseverança, Mesquita Pimentel introduz na narrativa a
alegoria da Perseverança, que surge entre um coro de donzelas que vinham em
seguimento de Cristo («Outro coro o seguia mais lustroso/Aos humanos olhos
invisível/De cândidas, belíssimas donzelas,/Que eclipses feria[m] as estrelas») 1024.
Estas donzelas, que representam as várias virtudes, são descritas com «esplêndidos
vestidos», «brancas vestiduras», «trajes de virtude», trazendo coroas de flores
(«capelas») adornadas com cravos, jasmins e frescas rosas e nas palmas, pedras
preciosas. Entre elas, a Perseverança vinha em pé sobre um trono revestido de
«pedraria esplêndida bril[h]ante» e de «marfim cândido». Ao referir que a
Perseverança se ligou «mui fortemente a Cananeia/Que vem seguindo a Deus muito
chorosa», a narradora sublinha, desse modo, que foi a fé e a perseverança da
Cananeia que lhe permitiram alcançar a graça de Deus, pois mesmo sendo ignorada
por Cristo, ela não desistiu do seu intento, conforme assim se expressa na voz da
própria Perseverança: «Pois nenhum a coroa eterna alcança/Senão tendo no bem
perseverança».1025
Sou das vertudes todas firme emparo,
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Sou defensão de toda a santidade,
Sou filha da constância e penhor caro,
Sou escudo da paz e da verdade,
Sou vigor do esforço único e raro,
Sou nó da perfeitíssima amizade,
Sou coroa da vida verdadeira,
Sou do prémio sem fim medianeira.1026

No Canto VIII do Memorial da Paixão, Mesquita Pimentel retoma as
personagens alegóricas que vimos anteriormente representadas no Canto I do
Memorial da Infância, aquando do Concílio Celeste: a Justiça, a Paz, a Verdade, a
Misericórdia e o Amor, descritas como damas belíssimas, que aparecem sentadas
em carros reluzentes, representando o cortejo triunfal que segue a Cristo no seu
caminho até o Calvário. De facto, embora o Memorial da Paixão tenha sido o
primeiro na ordem de redação, confirma-se nesta retoma a perfeição formal da obra,
que, encerrando circularmente com as alegorias definidoras da essência de Deus,
confirmam que nada foi um acaso e passam ao leitor a mensagem do forte e
incomensurável poder do amor de Deus. É natural, por isso, que os três Memoriais
apresentado conjuntamente para edição, o que se deduz da autorização de Fr.
Arsénio da Paixão.
Mas entre esta desonra e vitupério
Um carro triunfante aparecia
De resplandor enchendo o hemisfério
As rutilantes luzes que trazia:
(…)
Uma dama belíssima sentada
Em rico trono vinha, oh raro excesso
Com rica diadema coroada
Cujas pedras divinas não tem preço;
A Divina Justiça era chamada
E vem riscando as culpas de um processo
Que Adão a Deus mortal tinha entregado
Pois que já vem pagar por seu pecado.1027

A narradora descreve com pormenor a sumptuosidade das vestes e adornos
que trazia cada uma destas damas, utilizando vocábulos que remetem para o campo
semântico do belo e do luminoso, como «luzeiros», «sol de estrelas», «púrpura»,
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«rosa», «jaspe», «jasmim», «neve», «prata». Também é com grande riqueza de
detalhes que ela descreve o cortejo triunfal e os carros em que seguiam cada uma
das alegorias. No primeiro carro vinha a Justiça e a Paz. Esta abraçava e beijava o
rosto da Justiça, que, trazendo uma espada de diamante, vinha vestida de «roxa
púrpura» e banhada de «neve e carmesi». Noutro carro, de «verdes esmeraldas
fabricado» e «rédeas de ouro», vinha a Misericórdia sentada num «alto assento
precioso» ao lado da Verdade, que mostrava «majestade de rainha».
Entre estas alegorias, a figura do Amor se destaca por seu caráter bélico,
apresentando características que permitem associá-lo à imagem de um guerreiro:
«Vai de cristal armado e a viseira/É toda de jacintos fabricada».1028 Mesquita
Pimentel descreve-o como um «capitão mais refulgente» que, sentado sobre um
«cisne puro»,1029 vinha cintilando faíscas dos olhos, trazendo aos ombros uma
bandeira esmaltada de safiras. Na descrição da bandeira, vemos retratados alguns
símbolos da Paixão, como a cruz de oliveira matizada de tíria e o cordeiro amarrado.
Abaixo da cruz vê-se ainda o prisioneiro Adão, cujas «lágrimas vivas» iam sendo
limpas pelo «cordeirinho rubicado». A imagem do cordeiro, representação de
Cristo, a enxugar as lágrimas de Adão significa a reconciliação do homem com
Deus através do sacrifício do seu filho. A remissão do pecado de Adão e a morte
do cordeiro evidencia, assim, a vitória do Amor Divino sobre a morte e sobre o mal,
personificado, como se viu, na figura de Luzbel, que vinha atado ao carro da Justiça,
consumido de fúria e inveja («Luzbel atado ao carro que encareço/Em que a sacra
Justiça ia assentada/Mostrando vai furor horrendo expresso/Vertendo pura inveja
requeimada»).1030
A introdução destas alegorias configura, neste Canto VIII do Memorial da
Paixão, uma espécie de analepse em que se recupera o episódio do pecado de Adão
do Memorial da Infância para contextualizar o plano Redentor de Deus e justificar
a missão de Cristo.
Que como lá a Justiça e Paz divina
1028

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 30, fl. 458v.
O cisne, além de estar associado à luz e à pureza, é aqui resgatado como uma referência à
mitologia grega, relativamente a Apolo, cujo carro era puxado por cisnes brancos.
1030
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 32, fl. 459.
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A Verdade e sem par Misericórdia
Tiveram uma batalha cristalina
Porque em ser salvo Adão houve discórdia
Dando-lhe o Amor atracção peregrina
Com que morrendo Deus tenham concórdia
Agora que ele vai a cruz levando
Vão elas nos seus carros triunfando.1031

O recurso aos carros triunfais pretende exaltar a figura do herói Jesus Cristo
e afirmar o seu triunfo, tal como Dante procedeu na sua Divina Commedia. De
facto, como refere Jacob Burckhardt:
Puede ser que Dante vea en el carro un símbolo esencial del
triunfo, y hasta puede haber ocurrido que su poema mismo haya
estimulado en la práctica semejantes cortejos, cuya parte formal
procede del antiguo triunfo de los emperadores romanos. En todo
caso la poesía y la mitología participaron, de buen grado, en toda
esta imaginería simbólica.1032

Ainda no Memorial da Paixão, nomeadamente no Canto IX, vemos
personificadas as alegorias do Juízo Divino e da Morte no momento em que Cristo
está prestes a expirar na cruz. O Juízo Divino aparece representado como varão
«severo, forte e majestoso» cuja presença faz abalar os montes. A Morte, por sua
vez, é descrita com traços grotescos:
E logo com sembrante temeroso
Desgrenhada uma fera aparecia
Fera mas de mulher tinha figura
Porque mulher a fez ser fera e dura.
Vem sem olhos em (quantos?) viventes
Em este mundo triste são gerados
Carne sem pele tem que os descendentes
De Adão mortal em terra faz tornados;
Tremendo está de frio, bate os dentes
Até os olhos mostra congelados
Porque tira o vigor da natureza
Com um mortal desmaios de frieza.1033

1031

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 27, fl. 457v.
BURCKHARDT, 1982: 323.
1033
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 76-77, fl. 491.
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Segue-se então o momento em que o Juízo Divino entrega à Morte a espada
da Justiça. Mesquita Pimentel não só representa plasticamente estas duas figuras,
como lhes concede um longo discurso de modo que quase se poderia dizer que elas
se tornam personagens na ação. Como a Morte temia dar o «golpe penetrante» em
Cristo, tirando assim a sua vida, o Juízo Divino entrega-lhe a «espada refulgente»
da Justiça para que, com ela, possa apartar a alma de Cristo do seu corpo. A Morte
humilhada e rendida gostaria de não ter de executar o golpe final sobre Cristo: «A
Morte entre temores humilhada/Dando um sentidíssimo gemido/Lançou do peito a
voz sumida e fria/E banhando-se em lágrimas dizia».1034 Toda esta cena imprime à
obra um visualismo didático-espiritual, que permite ao leitor contemplar melhor a
morte de Cristo e senti-la mais dolorosamente.
É nesse mesmo sentido que a narradora introduz, no Canto I do Memorial
da Paixão, uma alegoria da alma, personificada na figura da mulher serrana 1035 que
surge sendo perseguida por um dragão (personificação do pecado/Lúcifer). A alma
representa o ser humano, que depois de ter andado perdido, preso pelas «garras» do
pecado (dragão), é finalmente resgatado por Cristo.
Eis que as unhas meter quer neste passo
Para levar nas garras a serrana
Quando Cristo Jesus estende o braço
E lha tira com força soberana.
Foge o dragão, e desatou-se o laço
Da cadeia cruel que traz tirana
O rebuço caiu (oh coisa rara)
Que logo viu a Deus com vista clara.1036

A vitória sobre o dragão e a libertação da mulher serrana prefiguram, neste
episódio, a vitória final sobre o pecado, pois é a partir daí que Cristo vai entrar na
1034

Memorial da Paixão, Canto IX, est. 84.
A mulher serrana, no Memorial da Paixão, pode ser perspetivada como uma caminheira ou
peregrina, daí o «cajado de cana» nas mãos. Nesta perspetiva, podemos entendê-la como uma
alegoria da alma. Recorde-se que no Auto da Alma, de Gil Vicente, o Anjo se dirige à alma dizendo:
«Planta sois e caminheira,/que ainda que estais, vos is/donde vistes./Vossa pátria verdadeira é ser
herdeira/da glória que conseguis:/andais prestes» (GIL VICENTE, 1984: 177). Esta alegoria da alma
também surge noutros momentos da Paixão, como, por exemplo, no momento da prisão de Cristo
no Getsémani (Canto IV) e no momento em que se encontra preso à coluna (Canto VII). Vide Parte
III, Capítulo 5, item 5.4.
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sucessão de acontecimentos que tornarão real a salvação. A salvação da alma
(serrana), libertada das garras do dragão (pecado), constitui uma alegoria e,
simultaneamente, um procedimento narrativo de mise en abyme,1037 que replica,
ilustra, explica e evidencia o tema central que se concretiza ao longo dos três
Memoriais: a redenção do homem e o «triunfo do divino amor», que é o subtítulo
desta longa epopeia. Tal procedimento é utilizado para que os leitores melhor
entendam e sintam a força e a mensagem do texto. Conforme se pode observar,
Soror Maria de Mesquita Pimentel recorre a uma ampla galeria de imagens
alegóricas ao longo dos seus poemas épicos. Para além de cumprir deste modo os
requisitos do maravilhoso, exigidos pelo código do género, elas contribuem
também para a prossecução dos fins didáticos e formativos que a obra visava. Com
efeito, os processos de personificação utilizados pela poeta investem no poder que
a imagem é capaz de apresentar na prossecução desta finalidade, uma vez que as
prosopopeias morais de caráter ético-religioso, pela força imagética e capacidade
comunicativa que apresentam, desempenham um papel fundamental na
mobilização dos sentidos e na transmissão de mensagens que a palavra, só por si,
teria dificuldade em expressar.

1037

Segundo o Dicionário de narratologia, este procedimento de representação refere-se a uma
narrativa em que se observa «a própria narrativa ou um dos seus aspectos significativos, como se no
discurso se projetasse ‘em profundidade’ uma representação reduzida, ligeiramente alterada ou
figurada da história em curso ou do seu desfecho. Criada por A. Guide no seu Journal (onde se dava
o exemplo de mise en abyme que é a cena da comédia no interior do Hamlet de Shakespeare), a
expressão e o conceito que designa relacionam-se com um procedimento de sintaxe narrativa como
o encaixe (v.), e também como a representação de um nível hipodiegético (v.) a partir do nível
diegético (v.)» (REIS; LOPES, 1987: 225-226, grifos do autor).
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Capítulo 4 - Diálogos intertextuais: a confluência dos
modelos de Camões, Tasso e Ariosto

4.1. Camões
De todos os modelos épicos que Soror Mesquita Pimentel demonstra
conhecer e aplicar na sua obra, Os Lusíadas constituem o principal modelo de
eleição. De facto, várias são as reminiscências do poema camoniano nos Memoriais
da religiosa de Évora, desde o reaproveitamento de vocábulos e de versos
decalcados, até à imitação de episódios paradigmáticos, como o concílio dos deuses
olímpicos e marítimos e a ilha dos amores, por exemplo. Considerando que uma
comparação aprofundada entre as epopeias de Soror Mesquita Pimentel e Os
Lusíadas de Camões seria, por si só, um tema para outra tese, mencionarei alguns
exemplos que permitem mensurar a dívida da obra de Mesquita Pimentel para com
o vate português.
Logo no Canto I (est. 65) do Memorial da Infância, o verso «Oh caso
estranho, grave e não cuidado», epifonema que encerra a narrativa do momento em
que Adão e Eva comem o fruto proibido e que marca a introdução do Concílio
Celeste, anuncia uma influência inequívoca d’Os Lusíadas de Camões,1038 apenas
com alguma mutação da posição das palavras no verso e som a substituição de
«grande» para «grave». A semelhança que entre estes versos se estabelece
demonstra uma deliberada intenção da autora em imitar o poeta português. As
coincidências e diálogos são imensos, sendo várias as passagens que permitem
constatar uma aproximação particularmente fecunda entre os Memoriais e o poema
camoniano. No entanto, nos poemas da religiosa outros são os motivos e o
enquadramento do seu canto épico, assim como outras são as musas que temperam
a sua lira. Soror Mesquita Pimentel recorre a outras deidades, substituindo as
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N´Os Lusíadas, lê-se «Oh caso grande, estranho e não cuidado» (II, 30).
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tágides de Camões por figuras cristãs, invocando Deus, a Virgem e os santos,
adequando assim um dos requisitos que se impunham no campo do maravilhoso.1039
A nível do reaproveitamento vocabular e expressivo, é interessante observar
como a representação cosmográfica dos Memorias também se aproxima d’Os
Lusíadas: «olímpica morada», «olimpo luminoso», «céu fermoso», «assento
cristalino», entre outros, estabelecem uma estreita relação com a descrição do
universo e do plano celeste feita por Camões. Isto não quer dizer, contudo, que as
reminiscências camonianas presentes nos poemas de Mesquita Pimentel
signifiquem uma adesão da perspetiva mitológica adotada por Camões. Enquanto
este apresenta em seu concílio dos deuses olímpicos, por exemplo, as figuras de
Júpiter, Baco, Vénus e Marte, no Memorial da Infância quem ocupa estas posições
são as alegorias do Amor, da Justiça, da Misericórdia e da Verdade, que debatem
«num pleito de argumentos que em tudo faz reviver a disputa entre Marte e Vénus,
no Canto I de Os Lusíadas».1040 Assim como no poema de Camões surgem quatro
deuses (Júpiter, Baco, Vênus e Marte), em que Baco é o oponente e os demais são
os adjuvantes, também no Memorial da Infância vemos personificadas as alegorias
da Justiça, do Amor, da Misericórdia e da Verdade. Aí, é a Justiça que assume o
papel de oponente, posicionando-se a favor da condenação de Adão à morte. Apesar
da evidente simetria estrutural entre o concílio dos deuses olímpicos camoniano e
o concílio celeste narrado por Mesquita Pimentel, neste último é o Amor quem
aparece entronizado («De rico diadema coroado/No soberano trono o Amor
divino»), substituindo a majestosa figura do deus Baco.
Ainda para este mesmo Memorial da Infância, o episódio da Ilha dos
amores, que se estende pelos Cantos IX e X d’Os Lusíadas, serviu de inspiração a
Soror Mesquita Pimentel na sua representação do paraíso. De facto, no Canto I
(estrofes 38 a 48) do Memorial da Infância, este diálogo é evidenciado no
reaproveitamento de imagens, na repetição de rimas, no decalque de versos e na
recuperação processos estilísticos, de modo a representar, segundo Isabel Morujão,
«um mundo idílico, que recobre, no entanto, finalidades diversas num e noutro
1039
1040

A propósito da invocação, vide Parte II, Capítulo IV, item 4.2.2.
MORUJÃO, 2013: 177.
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poema».1041 Com efeito, conforme demonstrado por Morujão, ambos os paraísos
são terrenos. Contudo, enquanto n’Os Lusíadas a Ilha dos Amores «é o remate de
um movimento ascensional, que coroa e premeia aqueles que arriscaram a vida por
causas colectivas e superiores», no Memorial da Infância, «a mesma geografia
poética percorre a descrição do paraíso, mas para dar início a um movimento de
queda: o pecado dos homens». 1042 Veja-se, no quadro abaixo, alguns exemplos que
demonstram o quão intencional e expressivo é o reaproveitamento do episódio no
poema de Mesquita Pimentel:

Memorial da Infância

Os Lusíadas

Em a tapeçaria bela, e fina,1043
Que cobre o pavimento fresco e ameno,
Aquela fermosura tão divina
Se vê, que está ornando o Céu sereno,
Ali com viva graça peregrina
Mostra este paraíso que é terreno,
Estes rubis do Ceo, e pedras finas
Na beleza das flores, e boninas.
(I, 38)

Pois a tapeçaria bela e fina
Com que se cobre o rústico terreno,
Faz ser a de Aqueménia menos dina,
Mas o sombrio vale mais ameno.
Ali a cabeça a flor Cefísia inclina
Sôbolo tanque lúcido e sereno;
Florece o filho e neto de Ciniras,
Por quem tu, Deusa Páfia, inda suspitas.
(IX, 60)

Clóris com Flora andando em competência
Sobre o lisonjear das belas cores,
As madeixas do sol por excelência,
E os risos da Aurora poem nas flores:
Mostravam de Amalteia a eminência
A bizarria e luzidos primores
Avassalando as luzes dos planetas
As cândidas belíssimas mosquetas.
(I, 39)

Pera julgar, difícil cousa fora,
No céu vendo e na terra as mesmas cores,
Se dava às flores cor a bela Aurora,
Ou se lha dão a ela as belas flores.
Pintando estava ali Zéfiro e Flora
As violas da cor dos amadores,
O lírio roxo, a fresca rosa bela,
Qual reluze nas faces da donzela;
(IX, 61)

Ali Pomona os frutos de doçura
Produzia por arte mais gostosos,
Maçãs de rubicunda fermosura,
Peros reais, belíssimos, lustrosos:
As cerejas purpúreas na pintura,
(...)
(I, 45)

Os does que dá Pomona, ali Natura
Produze, diferentes nos sabores,
Sem ter necessidade de cultura,
Que sem ela se dão muito milhores;
As cerejas, purpúreas na pintura;
(...)
(IX, 58)
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A fermosa romã, que aparecendo,
Logo o rubi seu preço ia perdendo.
(I, 45)

Abre a romã, mostrando a rubicunda
Cor, com que tu, rubi, teu preço perdes;
(IX, 59)

As amoras, a quem a néscia gente
Afirmão dar-lhe a cor dos amadores,
(I, 46)

As amoras, que o nome têm de amores;
(IX, 58)

A descrição do paraíso em Mesquita Pimentel sugere uma intrincada harmonia
com a deleitosa Ilha dos Amores de Camões. Ambos são aprazíveis, conforme se percebe
pela recorrência de adjetivos que realçam a beleza, a harmonia, a frescura e o
deleitamento dos espaços paradisíacos. No entanto, conforme observa Isabel Morujão, a
representação da natureza do local n’Os Lusíadas «centra-se fundamentalmente no
excesso e na exuberância que marcam a generosidade da ilha» 1044. Já no Memorial da
Infância, embora Soror Pimentel recupere a mesma imagética da natureza camoniana, «as
descrições sofrem um acréscimo de sentido, determinado pela orientação cristocêntrica
do poema».1045 Neste caso, enquanto no poema de Camões o verso «as amoras, que o
nome têm de amores» remetem para o contexto do amor profano, na Infância esta
perspetiva é reencaminhada e corrigida por Soror Pimentel para o contexto da Paixão de
Cristo:
As amoras, a quem a néscia gente
Afirmam dar-lhe a cor dos amadores,
Aqui representam claramente
As almas a quem Cristo deu as cores:
Porque encravado em cruz, qual delinquente,
Vertendo o sangue seu com tantas dores,
Todas estas amoras escolhidas
Foram deste licor sacro tingidas.1046

1044
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A cuidada pormenorização dos elementos que compõem o jardim do Éden
apresenta, como vimos, um razoável paralelismo com a descrição da Ilha dos Amores.
Passagens como estas são reveladoras do conhecimento que a autora tinha do poema
camoniano, bem como da sua intencionalidade em plasmar a sua narrativa em torno de
episódios bem construídos ainda que, para produzir uma mensagem diferente.1047
Outro episódio que faz suspeitar uma relação da obra de Mesquita Pimentel com
Os Lusíadas é o concílio dos deuses marítimos, narrado no Canto VI do Memorial dos
Milagres. Ainda que a narradora não desenvolva todo o episódio do concílio, limitandose apenas à narração do momento em que as entidades marítimas são convocadas pelo
anúncio da trombeta de Tritão, este episódio apresenta uma evidente relação intertextual
com a narrativa do Canto VI do poema de Camões. A similaridade estrutural (ambas
ocorrem no Canto VI) reforça e indica o diálogo.
Com efeito, no Canto VI do Memorial dos Milagres, o correlato com Camões e
com o episódio do concílio dos deuses marinhos surge nas estrofes 49-60, quando Cristo
caminha sobre as águas para ir ao encontro dos seus discípulos, que temiam a tempestade.
Assim como n’Os Lusíadas Baco é recebido por Neptuno (VI, 14) e Tritão, por ordem do
deus do mar, convoca os outros deuses marinhos (VI, 18-19), também no Memorial dos
Milagres a presença de Cristo no reino de Neptuno (VI, 49) é anunciada por Tritão, a
mando de Proteu (VI, 51-52). Vemos ainda a mesma correspondência na trombeta de
Tritão (VI, 52-53).
Memorial dos Milagres

Os Lusíadas

Ao reino de Neptuno foi presente
(VI, 49)

Entre no reino d’água o Rei do vinho
(VI, 14)

Saltando aqui e ali, leve e ligeiro
Foi acordar Tritão alvoroçado
Dizendo que o monarca verdadeiro
Nos paços de cristal já tinha entrado;
E pois ofício tem de pregoeiro
Se mostre aqui mais destro e afinado
E sem tardar o filho de Salácia

Julgando já Neptuno que seria
Estranho caso aquele, logo manda
Tritão que chame os Deuses da água fria,
Que o mar habitam dua e doutra banda.
Tritão, que de ser filho se gloria
Do Rei e de Salácia veneranda
Era mancebo grande, negro e feio,
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É possível, através destes cotejos, perceber a fortuna de leitura dos episódios da epopeia camoniana e
entender o que os leitores da época mais valorizavam.
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A trombeta tocou com eficácia.
(VI, 52)

Trombeta de seu pai e seu correio.
(VI, 16)

Sua formada voz altissonante
Ouvida foi por todo o ondoso argento
E viu-se logo ungido em um instante
O ilustre e real ajuntamento
(VI, 53)

A voz grande, canora, foi ouvida
Por todo o mar, que longe retumbava.
Já toda a companhia, apercebida
Dos Deuses pera os paços caminhava
(VI, 19)

Vinham Tétis rainha ninfa rara
Com a bela Anfitrite que esquecida
Do amor que lhe o Delfim solicitara
(VI, 57)

Anfitrite, fermosa como as flores,
Neste caso não quis que falecesse;
O delfim traz consigo aos amores
(VI, 22)

Para além destes pontos de encontro, Mesquita Pimentel também faz uso da
clássica imagem do reino subaquático, 1048 habitado por Neptuno e pelas Nereidas, por
tritões e sereias. No entanto, embora enumere o mesmo catálogo dos deuses que atendem
à chamada de Neptuno n’Os Lusíadas (Tritão, Proteu, Nereu, Anfitrite, Dóris), no Canto
VI do Memorial dos Milagres este episódio apresenta, no entanto, outra função. Em
Camões, os deuses marinhos são convocados pelo rei dos mares, a pedido de Baco, com
o objetivo de dificultar a viagem da esquadra de Vasco da Gama no caminho para as
Índias. Já no Memorial dos Milagres, os deuses e todas as outras criaturas marinhas são
convocados diante da presença de Jesus para que nele reconhecessem a sua grandeza,
sendo esse o principal motivo do ajuntamento destas deidades («Ao reino de Neptuno foi
presente/Para que lhe humilhasse o seu tridente»).1049 No Memorial eles não dificultam o
herói, antes se lhe rendem e o celebram, fazendo por este modo o maravilhoso pagão
colocar-se ao serviço da mensagem cristã. Não se trata, portanto, de um concílio, como
n’Os Lusíadas, pois não há nenhum debate ou assunto em causa entre os deuses. Estes
apenas se reúnem para acolher e celebrar a presença de Cristo no reino dos mares. Ao
acalmar a «temerosa tempestade», que então afligia os seus discípulos, Cristo dá mostras
do seu grande poder, rebaixando Neptuno da sua posição de rei. Desse modo, para fazer
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Já presente em Virgílio, que Camões, por sua vez, usou como fonte de inspiração para a descrição do
reino de Neptuno.
1049
Memorial dos Milagres, 2014, Canto VI, est. 49, fl. 273.
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evidenciar a majestade do filho de Deus diante daqueles que eram considerados, para o
Cristianismo, falsos deuses, Soror Mesquita Pimentel coloca-os numa posição de
inferioridade em relação à figura de Jesus, fazendo Neptuno e toda a sua companhia
reconhecerem a sua superior majestade:
(...)
Neptuno de tal bem não ignorante
Seu tridente inclinou (alto portento),
Cristo adorou, lançando-se dos peitos
Que a eles seus poderes são sujeitos.
O fecundo oceano que apregoa
Que de cristo o poder no mar se estende
Lhe humilhou a riquíssima coroa
Em lhe beijar seus pés somente entende. 1050

O episódio do Concílio dos deuses marinhos, narrado n’Os Lusíadas, constituiu,
como se vê, o pano de fundo sobre o qual Soror Mesquita Pimentel contruiu a sua
narrativa, nesta passagem em específico, em que «mil ninfas Náiades», tritões e sereias
festejam Cristo com «mil danças», ao som do «doce instrumento de Favónio». Se, à
primeira vista, este episódio poderia parecer faltar à regra do decoro aos olhos de alguns
críticos e censores, a solução adotada por Mesquita Pimentel — de colocar os deuses da
mitologia clássica greco-latina numa posição inferior àquele que, para a sua religião, era
considerado o único e verdadeiro Deus — faz adequar, harmoniosamente, o maravilhoso
pagão e o maravilhoso cristão, sem que estes se confundam. Desse modo, para além de
demonstrar a liberdade criativa e imaginativa da autora, este episódio permite-nos
concluir que Soror Mesquita Pimentel dominava conscientemente as convenções quanto
à inserção do maravilhoso no género épico.1051
Nas estâncias 20 e 21 do Canto VI d’Os Lusíadas, a repetição anafórica do verbo
«vir» na 3.ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo («vinham») também é
adotada por Soror Mesquita Pimentel nas estrofes 55 e 57, do Canto VI, com a mesma
intenção: introduzir a figura das deusas e deuses marinhos que atendem ao anúncio da
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto VI, est. 53-54, fl. 275.
Recorde-se, para este efeito, as recomendações de Torquato Tasso e dos críticos seiscentistas
relativamente ao emprego do maravilhoso pagão, de que tratamos no Capítulo 2 da Parte I desta dissertação.
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trombeta de Tritão («Vinham vertendo pérolas e auroras/(...) As damas deste paço e as
senhoras»; «Vinham Tétis rainha ninfa rara/Com a bela Anfitrite que esquecida»). A
autora segue ainda a mesma estrutura camoniana, apresentando de seguida a
caracterização das deidades, com as suas vestes e ornamentos. No entanto, ao transpor
essas figuras mitológicas para o seu poema, Mesquita Pimentel confere-lhes outra
dimensão. Estas não intervêm na ação, como no poema camoniano, em que elas usam da
sua beleza para seduzir os ventos e acalmar a tempestade que se segue ao concílio. Nos
Milagres, este poder é conferido a Cristo e, por isso, as deusas e ninfas surgem aí como
apoteoses do filho de Deus, prática poética comumente usada para representar
simbolicamente a glorificação ou divinização do herói.1052
Neste sentido, ao contrário de como pretende Fabio Mario da Silva, que considera
haver, neste episódio do Memorial dos Milagres em particular, uma «aparente quebra de
decoro por essas figuras eróticas estarem expostas para adorar Cristo, símbolo maior do
cristianismo»,1053 a representação das musas junto de Jesus, fazendo confluir num mesmo
plano a mitologia pagã e a cristã, não resulta como falta à regra do decoro. Antes, tal
representação configura, como já se referiu, uma apoteose do herói, pois aí os deuses, as
ninfas, as sereias e os tritões curvam-se perante Cristo, reconhecendo a sua divindade
como única e verdadeira. 1054 Sob esse ponto de vista, diríamos que não houve uma
intenção de Soror Mesquita Pimentel em, nos termos de Fábio Silva, «amenizar essa
imagem pagã», ao vesti-la de «pérolas e auroras», uma vez que a presença dessas figuras,
colocadas numa posição de inferioridade perante Cristo, contribuem para realçar a sua
divindade. Para além disso, a sequência descritiva das «damas» e «senhoras», neste
episódio do Memorial dos Milagres, aproxima-se da estrutura narrativa adotada por
Camões, pois ele assim também procede no episódio do Concílio dos deuses marinhos,
no qual a religiosa evidentemente se inspirou. De facto, nas estrofes 21 e 22 do Canto VI,
Camões descreve Anfitrite «vestida de uma camisa preciosa» e com «uma delgada

1052

ALVES, 2001: 590.
SILVA, 2017: 19.
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Isso também nos leva a discordar de Silva, que considera que «apesar de a autora tentar camuflar a
vertente erótica, vestindo as deusas, as cenas das danças amorosas e rejubilosas do amor em Cristo poderiam
ter sido uma afronta para alguns censores mais severos» (SILVA, 2017: 21), até porque, como já ficou visto
no Capítulo 3 da Parte II, o Memorial dos Milagres obteve as licenças de impressão.
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beatilha». No entanto, muito embora prevaleça, nestas descrições, a beleza e formosura
das deusas («corpo cristalino», «fermosas como as flores»), nos Milagres esta mesma
beleza e formosura, ainda que revestida de uma certa polidez e luminosidade, não se
encontra ausente no retrato destas figuras («bela Anfitrite», «belíssimas sereias»).
No tratamento deste episódio, o significado que Soror Mesquita Pimentel atribui
ao amor é, no entanto, diferente daquele que Camões apresenta em seu poema. A figura
de Anfitrite — que n’Os Lusíadas remete para o mito greco-latino de que ela havia sido
persuadida por um delfim a casar-se com Neptuno, de quem havia fugido — é recuperada
pela religiosa de Évora, mas Mesquita Pimentel introduz o mito de Anfitrite sob a
perspetiva do amor divino: «Com a bela Anfitrite que esquecida/Do amor que lhe o
Delfim solicitara/Ao de Cristo esteve só rendida». 1055 Também as estrofes 59 e 60 dos
Milagres retiram ao episódio camoniano o poder das ninfas de seduzir os ventos para que
eles aplacassem a sua fúria. Aí, o furioso Bóreas é substituído por Favónio (Zéfiro, no
seu equivalente grego), vento brando do Oeste. Ademais, Mesquita Pimentel atribui nova
significação à dança das ninfas, deslocando o sentido erótico que, em Camões, o episódio
inequivocamente representa, para o contexto cristológico, de forma a construir uma
retórica do louvor. Com efeito, todos os esforços são voltados para o Deus-humano.
Assim, o canto sedutor das sereias (com suas «vozes suavíssimas orfeias») serve para
fazer «novos passos de garganta» para louvar e engrandecer a figura do herói Jesus Cristo.
A cena é criada para demonstrar como todos se regozijam diante da presença do filho de
Deus. Se, em Camões, os deuses ficam subjugados à beleza e aos encantos das «ninfas
amorosas», no Memorial dos Milagres são elas e todas as deidades marinhas que se
rendem ao amor ardente de Cristo, conforme expressam os seguintes versos:
Em doce incêndio o mar estava ardendo
E quantas deidades nele estavam
A formosura e luz do Senhor vendo
Dentro nas mesmas ondas se abraçavam;
Ele nelas o mar ia estendendo
Cujas divinas chamas se atiçavam
Que não puderam nunca dele as fráguas
Apagar largos rios, mares de águas.1056
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto VI, est. 57, fl. 276.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto VI, est. 60, fl. 277.
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Soror Mesquita Pimentel não perde ainda a oportunidade de se mostrar
conhecedora da obra de Camões relativamente ao episódio da tempestade, topos bastante
enraizado na tradição épica. No entanto, enquanto n’Os Lusíadas a tempestade ocorre
posteriormente ao Concílio dos Deuses no mar, no Memorial dos Milagres esta antecede
o ajuntamento dos deuses marinhos, no momento em que os apóstolos navegavam no mar
da Galileia.1057 É evidente que a poeta não pretendeu imitar este episódio em toda a sua
macroestrutura, mas não deixa de ser interessante observar o reaproveitamento de
imagens, vocábulos e rimas, como se vê no seguinte excerto:
Memorial dos Milagres
Nisto o soberbo Éolo imperioso
De sua esfera cândida de prata
Ao Áquilo feroz impetuoso
A cadeia fortíssima desata;
Começa de sair mui furioso
Com seu voraz alento fere e mata
Lutando com as ondas argentadas
Que deixa com seus golpes encurvadas.
(VI, 48)

Os Lusíadas
Já lá o soberbo Hipótades soltava
Do cárcere fechado os furiosos
Ventos, que com palavras animava
Contra os Barões audaces e animosos.
Súbito, o céu sereno se obumbrava,
Que os ventos, mais que nunca impetuosos,
Começam novas forças ir tomando,
Torres, montes e casas derribando.
(VI, 37)

De acordo com Hélio Alves, «para a definição do heroísmo e virtude da
personagem, tornava-se necessário transformar a tempestade numa ocasião em que se
demonstram as qualidades positivas do herói». 1058 Nesse sentido, embora no Memorial
dos Milagres a tempestade remeta à perícope bíblica que ainda há pouco referi, dir-se-ia
que o reaproveitamento do episódio da tempestade marítima contribui também para a
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A narrativa deste episódio centra-se na cena do milagre de Cristo a andar sobre as águas, relatado em
Mt 14:22-33, Mc 6:45-52 e Jo 6:16-21. Segundo os evangelistas, após alimentar a multidão de seguidores
no deserto, Cristo despediu-se dos seus discípulos, enviando-os de barco até à outra margem, e ficou para
trás, para orar. À noite, enquanto navegavam, eis que uma tempestade apanha o barco onde estavam os
discípulos, que temem naufragar. Pouco tempo depois, eles avistam, no escuro, Cristo a caminhar sobre as
águas. Os discípulos viram-no e ficaram com medo, achando que era um fantasma. Porém, Cristo acalmouos dizendo para não temerem. O evangelho de Mateus regista ainda a reação de Pedro, que pede ao Mestre
que lhe permitisse ir ao seu encontro. Pedro segue em direção a Jesus, caminhando sobre as águas por um
instante, mas, ao sentir um vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Logo Jesus lhe estende a
mão e, após entrarem no barco, o vento acalmou.
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legitimação heroica de Jesus e do seu poder, capaz de governar as forças da natureza ao
acalmar a força dos ventos.
Cenas como a que atrás descrevi ilustram claramente que os deuses da mitologia
clássica greco-latina não eram para Mesquita Pimentel mais do que ficções, servindo
apenas de figuras de ornamento e de deleite. Conhecedora da tradição épica e consciente
do valor estético que os deuses da antiguidade ainda, naquela altura, conferiam a esse
género literário, a autora preferiu não extinguir por completo a presença da mitologia
pagã das suas obras, tal como fizera Lucano, 1059 mas antes harmonizá-la com o sistema
cristão. Neste sentido, ao contrário do que acontece nas grandes epopeias de matriz
clássica e renascentista, em que os deuses se situam no plano da ação e intervêm nos atos
dos homens, nos Memoriais estes servem como contraponto para mais realçar os valores
e as verdade do Cristianismo. Assim, deuses como Neptuno, Éolo, Vénus, entre outros,
não só ocupam uma posição de inferioridade em relação a Deus e a Cristo, mas assumem
também, em vários momentos, marcas abstratas representativas dos fenómenos naturais.
Segundo C. M. Bowra, «esse era o sistema seguido no século XVII quando Boileau
identificava Minerva com a prudência, Vénus com a beleza, Júpiter com o trovão e
Neptuno com o mar».1060
É quase sempre sob a máscara da personificação mitológica que Soror Mesquita
Pimentel, seguindo o exemplo de Camões, descreve os fenómenos da natureza e o
movimento dos astros, associando a força dos ventos a Bóreas, o Sol a Febo ou a Apolo,
a Lua a Délia, entre outras figuras da mitologia greco-latina que servem ainda para ilustrar
a passagem do tempo, para descrever transição entre o dia e a noite, o transcurso dos anos,
etc. Veja-se, por exemplo, o modo como, no Memorial da Infância, se refere ao anoitecer,
durante a jornada de José e Maria à Belém: «As asas já desprega a noite escura/E Febo
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«É certo que Lucano evitara os deuses na sua Farsália, mas foi censurado por Petrónio, não sendo o
exemplo seguido. Era de esperar que o épico apresentasse uma descrição completa da vida: se pusesse de
parte os deuses, não atingiria o seu fim. Podia também não alcançar o tom épico, para o que os deuses de
Virgílio contribuíram sem dúvida» (BOWRA, 1950: 126).
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está no mar vendo a largueza/A feia escuridade só assiste/Vestindo de temor o mundo
triste» (III, 71).1061
No Memorial dos Milagres, encontramos igualmente alguns exemplos
elucidativos do uso da mitologia greco-latina para demarcar a progressão temporal e o
enquadramento cronológico dos acontecimentos. 1062 Para exprimir a idade de Cristo, que
no início da narrativa dos Milagres já contava trinta anos, Soror Mesquita Pimentel toma
como referência o movimento astronómico do Sol (que é aqui simbolizado na figura de
Apolo) e o número de vezes em que se movera de oriente para ocidente.:
Três vezes dez Apolo esclarecido
Desenlaçou as tranças do cabelo
E passou o seu curso alto e sabido,
Andando de um em outro paralelo;1063

O uso de perífrases da astronomia mitológica, consagrado desde os poemas
homéricos, encontra-se largamente expresso n’Os Lusíadas.1064 No seu poema, Camões
não só atribui designações mitológicas aos astros, como também recorre ao ciclo astral
do zodíaco para indicar diferentes períodos do ano. Com efeito, o poeta português assim
expressa a altura do ano em que ocorreu a batalha de Aljubarrota, que coincidiu com a
entrada do sol no signo de Virgem (14 de agosto):
Era no seco tempo que nas eiras
1061

Registre, ainda, outras perífrases semelhantes no Memorial da Infância: «Porque Érebo trazia a noite
escura,/e no reino de Tétis Febo entrava» (II, 434, fl. 18), «Sete vezes em carro reluzente/Fez o fermoso
Febo abril florido» (VIII, 78, fl. 125v), «Viram que doze vezes Grineo louro/Tinha bordado ao Peixe a
branca escama» (X, 5, fl. 143v).
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Para além deste, refira-se também o seguinte exemplo do Memorial da Infância:
Dez vezes quatro Délio rubicundo
Seguiu vertendo luz, sua carreira,
E outras tantas com modo mui jucundo
Prosérpina estendeu a cabeleira (VI, 56, fl. 89v).
A referência a Délio, um dos epítetos de Apolo, deus do Sol, é aqui resgatada como uma referência
temporal, servindo para indicar que já se havia passado quarenta dias («dez vezes quatro») desde o
nascimento de Jesus. Já a referência aos cabelos de Prosérpina (nome romano de Perséfone), deusa do
submundo e esposa de Hades, serve para fazer uma alusão ao cair do manto noturno, ou seja, ao anoitecer.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 22, fl. 93.
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Veja-se, por exemplo, os seguintes versos da estância 86 do Canto X d’Os Lusíadas: «Que, enquanto
Febo, de luz nunca escasso,/Duzentos cursos faz, dá ele um passo». Para uma visão mais aprofundada sobre
este assunto, vide PINHO, 1998.
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Ceres o fruito deixa aos lavradores;
Entra em Astreia o Sol, no mês de Agosto;
Baco das uvas tira o doce mosto.1065

De modo semelhante, também nos Memorias de Soror Mesquita Pimentel os
signos do zodíaco são amplamente utilizados. A compreensão que a religiosa demonstra
possuir sobre o zodíaco relaciona-se igualmente com a natureza do Sol e a posição que
ele ocupa em relação às constelações e signos do zodíaco correspondentes. Desse modo,
para exprimir, por exemplo, as estações do ano em dado momento da narrativa, veja-se
como nos primeiros quatro versos da estância 39 do Canto II do Memorial da Infância, a
autora refere a época do ano em que se deu a Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria.
No tempo em que a Febea luz entrava
Com seus raios no Áries dourado,
E com seu fogo puro lhe abrasava
O líquido licor já congelado.1066

Note-se que a poeta não diz, de forma direta, que a Anunciação aconteceu no mês
de março ou que naquela altura era Primavera. Aqui, a estação do ano é por ela designada
perifrasticamente pelo período em que o sol se encontra em conjunção com o signo de
Áries (21 de março), que coincide com o início da primavera e o fim do inverno: o calor
dos raios de sol («com seu fogo puro»), fazia derreter o gelo da neve («abrasava o líquido
licor já congelado»).
Do mesmo modo, também nos seguintes versos a poeta emprega referências
astrológicas para se referir à idade em que se encontrava o menino Jesus quando foi
apresentado no templo: «Viram que doze vezes Grineo louro/Tinha bordado ao Peixe a
branca escama».1067 Veja-se que, aí, a idade de Jesus é computada pelo número de voltas
que Grineo1068 (um dos epítetos de Apolo, que por sua vez simboliza o Sol) havia
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Os Lusíadas, Canto IV, est. 27.
Memorial da Infância, 1639, Canto II, est. 39, fl. 14.
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Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 5, fl. 127.
1068
O termo Grineo encontra-se referido também na Eneida, sendo também utilizado como designação para
Apolo: «Grineu Febo a Itália, a Itália agora/As sortes lícias demandar me ordenam» (Eneida, IV, 378-379).
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completado ao redor da terra desde o nascimento de Cristo. O movimento periódico do
Sol serve, assim, para designar a passagem do tempo.1069
De modo semelhante, também no Memorial dos Milagres, o tempo é expresso por
meio de referências astrológicas, conforme se vê, por exemplo, nos seguintes versos:
Neste terrível tempo em que Aquário
Os seus dilúvios d’água vem lançando
E Oríon soberbo e temerário
A luz do belo Sol vai eclipsando.1070
Sabendo o leitor que a passagem do sol em Aquário ocorre entre os meses de
janeiro e fevereiro, logo ele associa esta referência ao período do inverno, no hemisfério
Norte. A referência à Oríon, 1071 a constelação mensageira da tempestade e que, no
hemisfério boreal, simboliza o inverno, é mais um exemplo elucidativo do conhecimento
que Soror Mesquita Pimentel possuía sobre as matérias astrológicas.
Tais referências astrológicas demonstram não só o conhecimento que Soror
Mesquita Pimentel possuía sobre esta matéria, mas também uma evidente influência da
poética de seu tempo. Fórmulas perifrásticas deste género foram consagradas pela
tradição greco-latina e, como demonstra S. T. Pinho, «são as preferidas por Camões (...)
em obediência à tradição clássica e como seria de esperar num discurso poético de ‘estilo
grandíloquo’ e de ‘som alto e sublimado’». 1072 Seria natural, pois, que Soror Mesquita
Pimentel tivesse lançado mão destas fórmulas e elementos compositivos que certamente
conheceu através do poema camoniano, como acabámos de ilustrar, embora a carga
1069

O mesmo recurso expressivo é também empregado na passagem em que Soror Mesquita Pimentel
exprime que nove meses já se tinham passado, desde a Anunciação e Encarnação até o nascimento do
Menino Jesus: «E nove vezes trinta seu dourado/Balcão se viram raios de sol fino,/E do Áries de ouro ao
remontado/Capricórnio enviou favor divino» (Memorial da Infância, Canto III, est. 65). No Memorial da
Paixão, também estas referências se fazem presentes quando a autora expressa, mais uma vez, a idade de
Cristo, agora com trinta de três anos: «A Terra trinta e três vezes lembrada/De dar esmaltes novos brotou
flores/(...) Outras tantas o sol volta foi dando/Do carneiro de prata ao peixe andando» (Memorial da Paixão,
B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 14, fl.295v).
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 14, fl. 120.
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Em Os Lusíadas, Camões também se refere a esta constelação zodiacal («Orionte»): «Do Orionte o
gesto turbulento», isto é, tempestuoso. Também na Eneida, a tempestade e o chuvoso Oríon agitam os
mares: «De o reter causas tece, até que as ondas/A invernada embraveça e Orion chuvoso/E, em destroço
os baixéis, embrusque o tempo»). Na tradição clássica, a aparição de Oríon está, portanto, relacionada com
violentas tempestades.
1072
PINHO, 1998: 1258.
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mitológica que transportam para a epopeia não constitua mais que ornamentação estética
e vinculações a códigos do género, que concedem «grandiosidade» à narrativa, sem afetar
o tema, o contexto e a mensagem cristã.
No entanto, nos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, o universo não é
representado do mesmo modo ou com o mesmo objetivo que n´Os Lusíadas, em que a
representação da máquina do mundo retoma os conceitos do sistema ptolomaico e exibe
conhecimentos controlados e fundamentados, adequados à narração de um jeito que
também ele rasgou novos conhecimentos. 1073

Memorial da Paixão
Enfim toda esta máquina do mundo
Etérea, elemental que fabricada
Foi do saber divino se jucundo
Na qual sua ciência é declarada
No mistério da Cruz pego profundo
Nesta morte de Cristo angustiada
E todos deram sinais de sentimentos
E os mortos ressurgiam dos moimentos
(IX, 94)

Os Lusíadas
«Vês aqui a grande máquina do Mundo,
Etérea e elemental, que fabricada
Assi foi do Saber, alto e profundo,
Que é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor este rotundo
Globo e sua superfícia tão limada,
É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende,
Que a tanto o engenho humano não se estende.
(X, 80)

Enquanto que n’Os Lusíadas vemos enumeradas as onze esferas que constituem
a região etérea, o céu de Mesquita Pimentel não é apenas geográfico e é só um: o céu
empíreo, ou seja, o lugar mais elevado dos paraísos, reservado aos anjos, a Deus e aos
santos e seres abençoados.
Outro signo de intertextualidade entre os Memoriais e Os Lusíadas fornecido por
Soror Mesquita Pimentel é o processo retórico da recusa, método favorito de Camões,
que recusou a matriz de Ariosto. 1074 Com efeito, a religiosa substitui o que é considerado
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Sobre a astronomia n’Os Lusíadas, consultar SILVA, 1915.
Recorde-se a estrofe 11 do Canto I, na parte em que Camões se dirige ao rei:
Ouvi, que não vereis com vãs façanhas,
Fantásticas, fingidas, mentirosas,
Louvar os vossos, como nas estranhas
Musas, de engrandecer-se desejosas:
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fabuloso e imaginário por aquilo que ela considera verdadeiro. Entretanto, na medida em
que declara recusar os modelos clássicos, Mesquita Pimentel assume, no entanto, o
código da recusa, tal como os seus predecessores.
Isto não são histórias fabulosas
Nem patranhas sonhadas de poetas
Douradas com tintas mais lustrosas
Dos pincéis singulares dos planetas;
Mas são verdades puras, numerosas
Tiradas lá das minas mais secretas
Da história do texto sacrossanto
Como agora veremos neste Canto.1075

Esta tomada de posição contra as histórias fabulosas cumpre a mesma função
assumida n’Os Lusíadas: a de reivindicar para a sua obra propósitos diferentes dos
praticados por outros poetas. Tal atitude atesta o respeito da religiosa pelos textos
sagrados e a sua intenção de se distanciar não só de outros poetas épicos, mas também de
todas as obras que construíram um universo de figuras heroicas meramente humanas.
Cale Cornélia, encubra a eloquência
E o conselho cesse de Antonina,
(...)
Cale de Cleopatra a grã potência
(...)
Cale de Dido a rara fermosura,
(...)
Tenha de Safo já fim a doçura
(...)
E cesse a ligeireza mal segura
Com que a Atalanta ao ar vago vencia,
(...)
Cesse já de Zenóbia a fortaleza,
Prodíg[i]o entre heroicas criaturas,
Nem a fama apregoe já a alteza
De suas celebradas aventuras

As verdadeiras vossas são tamanhas
Que excedem as sonhadas, fabulosas,
Que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro
E Orlando, inda que fora verdadeiro.
1075

Memorial dos Milagres, 2014, Canto IX, est. 5, fl. 345.
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(...)1076

Nestes versos, é notória a cumplicidade que o texto de Pimentel estabelece com
os versos camonianos «Cale-se de Alexandre e de Trajano» e «Cesse tudo o que a Musa
antiga canta». A sobrevalorização das virtudes da Cananeia em relação à outras figuras
femininas consideradas famosas e prodigiosas anula qualquer outra história anterior,
porque «da Cananeia a excelência/Sobre as mulheres raras mais se empina» (XI, 71). As
palavras «cale» e «cesse» fazem ecoar os versos de Camões: «Cesse tudo o que a Musa
antiga canta, /Que outro valor mais alto se alevanta», bem como algumas referências
femininas, como Cornélia e Dido fazem recordar Dante e Virgílio, respetivamente.
Conforme se pode observar, as várias redes de diálogos dos Memoriais com Os
Lusíadas são notórias e notáveis. Em suas obras, Mesquita Pimentel reaproveita alguns
dos episódios mais conhecidos do poema lusitano, índices mais do que suficientes para
concluir que Camões foi o principal modelo em que a poeta se baseou. Não é de
surpreender que Soror Mesquita Pimentel tenha recorrido ao poema camoniano, visto que
este era, em solo português, o primeiro e o mais extraordinário poema épico editado em
Lisboa em 1672.

4.2. Torquato Tasso

Ainda que bem menos expressivos que os d’Os Lusíadas, os ecos da
Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso nos poemas de Soror Mesquita Pimentel não
são difíceis de perceber. Com efeito, também entre a obra da religiosa de Évora e a de
Torquato Tasso se estabelecem algumas relações intertextuais, nomeadamente no que
respeita à imitação e ao reaproveitamento do episódio do Concílio Infernal. Este episódio,
que se encontra narrado no Canto IV da Gerusalemme, serviu de fonte para a construção
do episódio que antecede a tentação de Cristo no deserto, narrado no Canto II do
Memorial dos Milagres. Os paralelismos que se estabelecem entre ambas as passagens
não deixam dúvidas de que Soror Mesquita Pimentel não só conhecia o poema italiano,
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto XI, est. 71-73, fls. 430-431.

383

como pretendeu também filiar a sua obra, por meio da alusão intertextual, ao modelo
épico de Tasso.
Os Evangelhos Sinóticos 1077 apenas referem que, após ter sido batizado por João
Batista no Jordão, Cristo, movido pelo Espírito Santo, seguiu em direção ao deserto da
Judeia e lá permaneceu em jejum durante quarenta dias e quarenta noites, período no qual
foi tentado três vezes pelo Demónio. Ora, embora não ultrapasse os limites da narrativa
neotestamentária, a religiosa de Évora recria este episódio de maneira algo extraordinária,
introduzindo, no seu início, uma espécie de Concílio Infernal inspirado na epopeia de
Tasso, cuja presença se faz sentir particularmente nos caracteres monstruosos que
marcam a aparição de Lúcifer na ação e no seu discurso indignado, quando convoca a sua
legião de demónios.
Com efeito, no Conselho Infernal narrado no Canto IV da Gerusalemme Liberata
de Tasso, Plutão (nome adotado por Tasso para indicar Lúcifer) convoca nas profundezas
inferiores um «concilio orrendo», para impedir o sucesso do empreendimento dos
cruzados. Também no Canto II do Memorial dos Milagres Lúcifer convoca o «mau bando
falaz de seus sequazes» para um «conselho horrendo» para debater a divindade de Cristo
e planejar a sua batalha contra o filho de Deus. Desde logo é notória a semelhança do
adjetivo e da sua posição face ao nome. Torquato Tasso começa por descrever o aspeto
aterrorizante de Satanás, a quem todos os outros temem: olhos vermelhos («rosseggian
gli occhi»), barba grande e espessa («gl’involve il mento e su l’irsuto petto/ispida e folta
la gran barba scende»), boca suja de sangue que se abre como uma caverna («e in guisa
di voragine profonda/ s’apre la bocca d’atro sangue immonda»). Ainda que a narradora
dos Memoriais não dedique tantos versos à descrição de Lúcifer, a sua figura não é menos
perturbadora que a descrita por Tasso, sendo sugestivas as retomas de termos, traços e
lugares:
Eis que naquele abismo tenebroso,
Caverna imunda, escura, triste e cega
Se ouviu um trovão fero e temeroso
Cujo horrendo tremor n’alma se emprega;
Ali donde o brilhante sol fermoso
E a lua argentada nunca chega,
Ali donde com lanças vão tirando
1077

Mt 4:1-11, Mc 1:12-13 e Lc 4:1-13.
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Que em fogo de alcatrão se estão queimando;1078

O Diabo de Mesquita Pimentel mantém, aí, a mesma majestade do solene Plutão
de Tasso. Assim como na Gerusalemme Liberata (IV, 3) a sua entrada é anunciada por
um «rauco suon de la tartarea tromba», no Memorial dos Milagres (II, 25) a entrada de
Lúcifer é antecipada por um «trovão fero e temeroso» que causa «tremor n’alma», do
mesmo modo que a «tartarea tromba» faz tremer («treman») «le spazione atre caverne».
Tasso refere que a voz tenebrosa de Plutão-Lúcifer abalava o abismo («e ne tremàr gli
abissi»), de modo que todos silenciavam e até os rios infernais paravam o seu curso.
Mentre ei parlava, Cerbero i latrati
Ripresse, e l’Idra se fe’ muta al suono;
Restò Cocito, e ne tremàr gli abissi,
E in questi detti il gran rimbombo udissi1079

Igualmente, também no Memorial dos Milagres os brados de Lúcifer se fazem
sentir por toda a gruta escura («larga gruta atordoada»), provocando tremor no cão
Cérbero e interrompendo o curso do mesmo rio Cocito e do Aqueronte.
Nesta lúgubre, triste e vil morada
Em cessando o trovão fero e disforme
A formidável voz desentoada
De Lúcifer soou mais que ele enorme;
Ficou a larga gruta atordoada
Tremeu o cão Cérbero que não dorme.
Aqueronte e Cócito se pararam
As três filhas da Noite se assomaram.1080

A recuperação de vocábulos como abismo («abissi»), caverna («caberne»), tremor
(«treman»), entre outros que semanticamente remetem para o barulho do som, como
estrondo («rimbombo»), gritos («stridendo»), trovão/raio («folgor») permite-nos
aproximar a descrição do concílio infernal feita por Soror Mesquita Pimentel da narrativa
de Torquato Tasso. Em ambos os poemas, tais vocábulos projetam a visão infernal e
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 25, fl. 123.
Gerusalemme Liberata, Canto IV, est. 8.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 26, fl. 124.
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sombria do reino do submundo, onde triunfa Satanás. O aspeto perturbador deste episódio
faz-se ainda sentir nas palavras da religiosa de Évora, que assim refere em tom de
lamento: «Ai triste como o vou sutilizando» (II, 33), que também faz ecoar o verso «ahi
quanto a ricordalo è duro» (IV, 10), da Gerusalemme Liberata.
Assim como no poema italiano Plutão-Lúcifer, para excitar a ira dos demônios e
justificar o motivo do concílio, recorda que Deus os havia lançado no abismo infernal
para dar lugar ao «l’uom vile e di vil fango in terra nato», 1081 no Memorial dos Milagres
a cólera de Lúcifer é motivada pela inveja e despeito de ter sido precipitado dos céus, de
modo que na abertura do seu discurso ele recorda, com ressentimento, a sua expulsão do
paraíso celeste e o facto de Cristo ser «tão endeusado». Satanás argumenta que a presença
de Cristo na terra punha em risco o seu império e, por isso, teme que a sua altiveza seja
destruída («Só pera destruir nossa altiveza/E pôr em impropério nosso estado» 1082).
Consumindo-me estou de inveja e ira
Porque não só quis Deus precipitar-me
Daquele alto lugar que possuíra
Se não quisera dele deserdar-me,
(Mas tanto contra mim males conspira)
Ai que não sei se chegue a declarar-me
Que cuido já na terra determina
De nosso grande império ser ruína.1083

Onde Soror Mesquita Pimentel parece inovar em relação ao Concílio Infernal de
Tasso é na parte em que Lúcifer dialoga com Belzebu, «o mais principal do negro bando»
(II, 33). Ao longo de dezanove estrofes (II, 33-52), ambos aparecem, no texto português,
a debater sobre a legitimidade da divindade de Cristo, enquanto filho de Deus. Lúcifer
está convencido de que Jesus é verdadeiramente o filho de Deus, no entanto, Belzebu
tenta convencê-lo do contrário, apontando as fragilidades de Cristo. Para ter a certeza,
Lúcifer decide então tentar Cristo no deserto, pondo à prova a sua fortaleza e divindade:
Porém hei-de fazer disso pesquisa
E ver o que daí se me resulta
Pera saber se é Deus ousei tentando
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Gerusalemme Liberata, Canto IV, est. 10.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 32, fl. 127.
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Novas traças e enganos maquinando.1084

Se na Gerusalemme Liberata a intenção de Lúcifer é proteger o seu império, pois
a expansão dos cristãos fazia reduzir o número de almas destinadas ao inferno, no
Memorial dos Milagres Lúcifer teme também que o reinado de Cristo na terra culmine no
fim do seu império e na sua completa expulsão do mundo («E se Deus é de majestade
suma/E quis à Terra vir por maltratar-nos,/E quer que o nosso império se consuma/Pera
também do mundo despojar-nos»1085). Assim, para além do desejo de recuperar as honras
que perdeu, o ódio por Deus e seu filho é o motivo comum que leva tanto o Diabo de
Tasso como o de Mesquita Pimentel a dar início a uma série de acontecimentos com a
intenção de causar a destruição e ruína entre os cristãos.
Para alcançar o seu intento, em ambos os poemas, o ministro dos danados utiliza
todas as ferramentas do engano para perseguir seus fins de perdição. Na Gerusalemme,
no final do Concílio Infernal, os demónios saem para a terra, sendo comparados a uma
grande e ameaçadora tempestade que escurece o céu e perturba o mar e a terra («come
sonanti e torbide procelle/che vengan fuor de la natie lor grotte/ad oscurar il cielo, a portar
guerra/a i gran regni del mar e de la terra» 1086). Eles tentam corromper e dividir os
cruzados utilizando as «armas do engano». É aí que entra a figura da bela Armida, que é
enviada ao campo de batalha pelo seu tio Idraònte, o rei de Damasco, com a missão de
distrair os cavaleiros cristãos, seduzindo-os com a sua beleza e sensualidade. No
Memorial dos Milagres, por sua vez, após dialogar com Belzebu, Lúcifer irá utilizar
também a sua artimanha para tentar Cristo no deserto. Mesquita Pimentel descreve a
entrada de Satanás no campo de batalha. Se na Gerusalemme foi a bela Armida a «arma»
usada para enganar os cruzados, nos Milagres as armas («três fortes lanças») utilizadas
por Lúcifer são, entretanto, a gula, a vanglória e a ambição, com as quais tentará, sem
sucesso, «vencer ao triunfante». A partir de então, a poeta começa por narrar as três
tentações de Cristo nos moldes de uma grande batalha épica, 1087 em que Lúcifer tenta,
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 48, fl. 132.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto II, est. 49, est. 132.
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Gerusalemme Liberata, Canto IV, est. 18.
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Embora o relato deste episódio seja aqui recriado com detalhes de grande riqueza imaginativa, Soror
Mesquita Pimentel não deixa de seguir a narrativa dos Evangelhos, sobretudo o de Mateus e o de Lucas,
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obstinadamente, atingir Cristo com as lanças que traz armado. Cada uma dessas lanças
representa, simbolicamente, uma tentação.
A aparição da figura de Lúcifer no Concílio Infernal do Memorial dos Milagres
incorpora à narração um plano sobrenatural que abandona o padrão das epopeias clássicas
e o maravilhoso pagão de Virgílio e Camões, para incorporar o maravilhoso de Tasso,
habitado pelos anjos e demónios do Cristianismo. Embora nos Evangelhos o Diabo nunca
apareça descrito, neste episódio em particular, a poeta desenha um retrato daquele que é
o verdadeiro antagonista de Cristo na batalha do Bem contra o Mal, entre o Céu e o
Inferno. É a intervenção diabólica de Lúcifer que irá mover os acontecimentos da trama
épica e justificar a missão salvífica de Cristo enquanto oposição ao seu poder.
Soror Mesquita Pimentel assimila assim as inovações de Tasso, ao nível do
maravilhoso cristão, o que não quer dizer que a influência do poeta italiano sobre a sua
obra esteja limitada ao episódio que acabamos de analisar. Somente uma abordagem mais
abrangente e aprofundada de ambos poemas nos permitiria identificar e analisar as várias
relações possíveis entre os Memoriais e a Gerusalemme Liberata, objetivo este que não
caberia no espaço deste trabalho. Consideramos, no entanto, que o reaproveitamento do
Concílio Infernal tassesco nos dá uma amostra de como Mesquita Pimentel enriquece a
narrativa bíblica com quadros e temas tradicionais, como assim fizeram os seus
precedentes épicos. Exemplos como este ilustram não só a vitalidade criadora de
Mesquita Pimentel, mas demonstram também o manancial de referências épicas que esta
religiosa conhecia e dominava.

4.3. Ariosto

Entre as múltiplas relações intertextuais que os poemas de Soror Mesquita
Pimentel nos permitem desvelar, destaca-se também o Orlando Furioso. Não sabemos,
todavia, se algumas referências que a sua obra deixa perceber são produto de uma leitura

nos quais a autora se baseia para descrever as tentações, os detalhes das conversas entre Jesus e o Diabo e
o momento final em que os anjos, após a saída de Lúcifer, dão algum sustento para Jesus.
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de primeira ou de segunda mão, já que também Camões e Tasso,1088 assim como outros
poetas seus contemporâneos, tiveram em Ariosto uma fonte de inspiração.
Se para Camões, conforme sublinha Isabel Almeida, «não era lícito (...) exibir a
loucura com a qual o narrador de Orlando Furioso brinca com leveza», 1089 também e
sobretudo para Mesquita Pimentel seria inapropriado tomar como matéria de um poema
épico de assunto religioso o imaginário medieval e cavaleiresco celebrado numa obra
como o Orlando. Afinal, o espaço ideológico penetrado por Ludovico Ariosto não
poderia, pois, ser incorporado pela religiosa de Évora num poema sobre a vida de Cristo,
cujo heroísmo patenteia dimensão e contornos diferentes dos tematizados no romanzo
ariostesco (e na generalidade da poesia épica de matriz clássica e renascentista). Afinal
de contas, o tipo específico de herói cavaleiresco que Orlando representa (o paladino) é
algo incompatível com o modelo de herói cristão que, a partir de finais do século XVI, o
contexto contrarreformista e o poema de Torquato Tasso viriam a sedimentar.1090
No entanto, isso não impediria que a autora adotasse do poeta italiano alguns
processos. Aquele em que se verifica de forma muito evidente o influxo de Ariosto é, por
exemplo, a forma como a narradora encerra cada canto ao longo dos três Memoriais,
interrompendo a narrativa como que para «recobrar o fôlego» para a retomar no canto
seguinte. Tal característica assinala uma influência direta do autor do Orlando que, no
final de cada canto, suspende a narração para lhe dar continuidade no canto seguinte:
Ben si spezzò, ma tanto la sostenne,
che ‘l suo favor la liberò da morte.
Giacque stordita la donzella alquanto,
Come io vi seguirò ne l’altro canto.1091
Poi ch’ella fu di nuovo domandata
chi l’avea trata a sì infelice sorte,
Incominciò con umil você a dire

«(...) observa-se de facto que o Orlando Furioso é o mais importante modelo poético d’Os Lusíadas, a
par da epopeia virgiliana. (...) Pormenorizando, podemos apontar, como exemplos do influxo estrutural do
Furioso n’Os Lusíadas, pelo menos a estrutura de conteúdo e o modo de representação do Canto terceiro e
grande parte do quarto, as cavalarias do sexto e as pinturas dos heróis preparadas no sétimo e descritas no
oitavo» (ALVES, 2001: 334-335).
1089
ALMEIDA, 2008: 39.
1090
A propósito deste assunto, vide Parte I, Capítulo 3.
1091
Orlando Furioso, Canto II, est. 76.
1088
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Quel ch’io vo’ all’altro canto differire.1092

É interessante observar a polivalência e a expressividade que este recurso à «pena
cansada» de Ariosto assume nos poemas de Soror Mesquita Pimentel. De facto, a
narradora encontrou neste recurso uma mais valia, atribuindo-lhe uma importância
enorme, porque lhe permitia, entre outras coisas, recobrar o fôlego («E eu me deixo ficar:
porque entretanto/Possa alento cobrar para outro canto»1093), preparar-se para outro canto
(«Me quero preparar para outro canto»1094), rezar e meditar em Cristo («Quero silêncio
ter deixando o canto»;1095 «Quero tomar alento pera ao pranto/Que então devo fazer
deixando o canto»1096) e, consequentemente, levar também o leitor à contemplação e
meditação. Por ser uma narradora mulher, tal estratagema também serve à explicitação
da sua incapacidade (ou, talvez, indignidade) de tratar de temas mais exigentes. Nesse
sentido, mais do que assinalar o fim do canto, este mecanismo de encerramento ariostesco
adquire, em Soror Mesquita Pimentel, um carater mais dinâmico e expressivo que varia
conforme a narrativa avança ou de acordo com o tema focalizado.
Um exemplo bastante elucidativo desta variação expressiva é a mudança de ânimo
da narradora ao longo dos três poemas. No Memorial da Infância, a transição de um canto
para o outro é muitas vezes marcada por um certo entusiasmo, pressa, ânimo... em cantar
os triunfos do Amor Divino («E eu que outro triunfo sacrossanto/Quero já começar, deixo
este canto»1097). Entusiasmo que, entretanto, vai escasseando à medida que avança a
narrativa dos Memoriais, convertendo-se em uma relativa solenidade ao tratar dos seus
Milagres («Quero o plectro deixar e me levanto/Para aplicar a voz a novo canto»1098) e,
posteriormente, em choro ao relatar a dolorosa Paixão de Cristo: «Nossas culpas mortais
eu com pranto/Vou em seu seguimento e deixo o canto»;1099 «Quero por dar motivo a
novo pranto/Dar fim a este meu inculto canto». 1100
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Orlando Furioso, Canto IV, est. 72.
Memorial da Infância, 1639, Canto IX, est. 97., fl. 142.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto XI, est. 78, fl. 432.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 86, fl. 114.
1096
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 80, fl. 471.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto II, est. 122, fl. 346v.
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Outro procedimento da obra de Ariosto que podemos descobrir nos poemas de
Mesquita Pimentel (e que também foi usado frequentemente por Camões) são os
epifonemas, em que a voz da poeta frequentemente surge em meio à narração para
introduzir uma reflexão moral. Em Camões, estas aparecem normalmente, com exceção
do Canto II, no final de cada canto. Recorde-se, por exemplo, o famoso episódio do Canto
IV, em que Camões, através da figura do Velho do Restelo, censura a ambição humana e
os seus males, que poderiam trazer consequências nocivas para Portugal (95-104). Aos
olhos de vários críticos, este tipo de «intervenção» era prejudicial à narração. José
Agostinho de Macedo, a propósito da estrofe 140 do Canto III, criticou Camões por ter
interrompido «o interessante fio desta narração, tão interessante para o Rei de Melinde,
que não queria perder uma palavra, e começa o Poeta um daqueles sermões com que
costuma ou principiar, ou acabar seus Cantos, e que nenhuma relação ou ligação tem com
a ação principal, erro que nasceu em Camões da servil imitação de Ariosto». 1101 De facto,
Ariosto assim procede em vários momentos do Orlando Furioso, interrompendo a
narrativa para expor o seu posicionamento diante dos factos narrados, abarcando vários
temas, «desde aqueles que remetem aos acontecimentos históricos contemporâneos ao
autor até assuntos referentes à subjetividade humana».1102
Quer tenha sido este um influxo direto do Orlando Furioso ou mediado pelos
Lusíadas, a prática de tais epifonemas nos Memoriais não deixa de ser uma herança do
modelo de Ariosto. Com efeito, Soror Pimentel interrompe em vários momentos a sua
narrativa, ora com reflexões que refletem a sua condição de religiosa e a mentalidade do
seu tempo, ora comparando-se a algumas personagens e desejando ocupar o lugar delas.
Pimentel critica o «amor cego e mundano», a «nossa ingratidão», o pecado que deu morte
a Cristo. No Canto III do Memorial da Paixão, a narradora medita sobre a passagem em
que Cristo, no monte Getsémani, encontra os discípulos a dormir, ao invés de vigiarem
com ele. Aí, ela chama a atenção para o facto de que nós (incluindo-se a si mesma)

1101

O autor acrescenta ainda que «nunca, ou raríssimas vezes deve o Poeta na Epopeia ou falar de si, ou
misturar, com suas reflexões ao que vai representando. Virgílio foi muito parco, e apenas em dois lugares
introduziu estas reflexões (...)» José Agostinho de (MACEDO, 1820: 201-202, grafia atualizada)
1102
CORRÊA, 2014: 103. (grafia atualizada)
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também estamos a dormir, permitindo a entrada do pecado, quando na verdade
deveríamos orar e vigiar, assim como fez Cristo pela nossa salvação.
Neste mistério fica declarado
A quem quiser ter bom conhecimento
Quanto de nos salvar Deus tem cuidado
E nós da salvação esquecimento,
Pois que quando ele está mais desvelado
Por nos dar do pecado vencimento
Então dormimos nós mais descuidados
No sono dos deleites e pecados.1103

Noutras passagens, sobretudo naquelas em que o episódio narrado pede um maior
encarecimento, a voz da narradora assume o lugar discursivo num tom particularmente
afetivo, em que expressa um ardente desejo de Deus. De facto, ela anseia estar em sua
companhia, tocar nas suas mãos 1104 e beber das suas lágrimas, como no momento em que
Cristo chora a morte de Lázaro:
Oh mil vezes ditosa eu, se pudera
De bruços, doces lágrimas, colher-vos
E por matar a sede vos bebera!
Oh quem pudera, lágrimas, beber-vos!
Oh quem divinas palavras tivera
O dom celestial de merecer-vos
Pera que mais que neve alva ficasse
Quando convosco culpas lamentasse!1105

1103

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto III, est. 160, fl. 156.
Veja-se, por exemplo, a seguinte estrofe do Memorial da Paixão, em que a narradora, através da voz
de uma «alma arrependida», expressa o seu desejo de beijar as mãos de Cristo, aquando da sua prisão no
monte Getsémani:
1104

Com o desejo dele ponho a boca
Perdoai-me, Senhor o atrevimento
Nestas divinas mãos que me provoca
Em esta ocasião meu sentimento;
E se sempre adorá-las se me toca
Por ter de quem vós sois conhecimento
Sofrei também tratá-las com brandura
Que em vossas mãos está minha ventura. (IV, 296, fl. 390)
1105

Memorial dos Milagres, 2014, Canto XIII, est. 56, fl. 482.

392

Também no Canto I do Memorial da Paixão, por exemplo, ela deseja ocupar o
lugar do jumento que carrega Cristo na sua entrada triunfal em Jerusalém:
Ó animal mil vezes venturoso
Pois leva tão divino caminhante
A respeito subido e precioso
É bem que a tua dita te levante;
Sem ter comparação és mais ditoso
Que aquele do enganoso, e cego amante
Quando passando o mar levava Europa
Mais que o signo que o Sol em Março topa.
Se tu tiveras alma, eu me trocara
Por ti, quando tal sorte me coubera
Oh se tão doce peso em mi levara
Que glória, que descanso recebera.1106

Poderíamos dizer também que a multiplicidade de ações que caracteriza os
poemas de Soror Mesquita Pimentel se aproxima, de certo modo, da liberdade de
composição de Ariosto,1107 na medida em que ele diz pretender cantar várias ações (e não
apenas uma, como exigia o código do género1108): «le donne, i cavallieri, l’arme, gli
amore». Embora o objeto principal do canto épico de Mesquita Pimentel seja a vida de
Cristo e o «triunfo do amor divino», diríamos que essa mesma liberdade de composição
também lhe permite cantar, paralelamente à vida de Cristo, a vida e as virtudes da Virgem
Maria, a de Maria Madalena e a de outras personagens. Com efeito, alguns dos vários
episódios narrados ao longo dos três Memoriais não possuem uma relação orgânica com
a ação principal, que é a trajetória de Cristo para a redenção da humanidade. Embora as
personagens focalizadas pela narradora atuem na órbita de Cristo, Soror Mesquita
Pimentel demonstra querer dar espaço e voz destacadas a estas «mulheres venturosas»,
conforme se vê na seguinte estrofe:

1106

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto I, est. 30-31, fl. 299v.
Recorde-se que Ariosto, conforme já foi sublinhado na Parte I desta dissertação, tomou algumas
liberdades de composição narrativa em relação ao código do épico, na medida em que a sua obra é marcada
por uma multiplicidade de personagens e de ações. Tal multiplicidade de ações, embora já verificáveis nas
obras de Homero e de Ovídio, foi impulsionada, no século XVI, pela canonização do Orlando Furioso. Cf.
ALVES, 2001: 562.
1108
Ou como assim entendia a crítica coeva, já que, conforme ficou visto na Parte I, a unidade de herói e a
unidade de ação eram preceitos distintos.
1107
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Oh não guardemos, musa, para tarde
(Se dos homens cantastes tanta glória)
Das mulheres o bem, que é bem se guarde,
Por séculos eternos na memória.
Cantemos, musa, já que o peito arde
Por cantar os triunfos e vitória
Que entre as obras de Cristo e seus poderes
Tiveram as ditosíssimas mulheres.1109

Assim, sobretudo no Memorial dos Milagres, figuras femininas como a mulher
samaritana (IX, 22-54), a mulher apanhada em adultério (IX, 56-79), Maria Madalena
(todo o Canto X) e a mulher de Cananeia (XI, 40-70) assumem um particular relevo ao
longo da narração.1110 Naturalmente que os episódios em que estas figuras femininas se
encontram inseridas estão relacionados com a história da vida de Cristo. No entanto, tais
episódios bíblicos, ao serem transpostos para a moldura do épico, permitem aproximar a
obra de Soror Mesquita Pimentel do modelo de Ariosto, na medida em que também ela
celebra múltiplas personagens. Se, neste sentido, Os Lusíadas teriam beneficiado do
paradigma orlandino, permitindo a Camões «cantar por extenso D. Afonso Henriques,
Inês de Castro e até os ‘feitos’ de personagens obscuras como o Magriço ou Pero
Rodrigues do Alandroal»,1111 também os Memoriais de Soror Mesquita Pimentel tiram
partido deste tipo de canto plural caucionado por Ariosto. A vida de Maria Madalena e a
de outras mulheres dos Evangelhos constituem-se como modelos que servem também,
paralelamente à vida de Cristo, à demonstração de condutas exemplares, uma vez que
elevam e se impõem como paradigmas de fé, amor e perseverança.
Embora consideremos que muitas das escolhas adotadas pela autora dos
Memoriais não tenham sido feitas com a intenção de imitar necessariamente o modelo
épico de Ariosto, isso não quer dizer que a obra não partilhe com este alguns dos mesmos
processos formais. Muitos desses processos, popularizados pelo autor do Orlando
Furioso, encontram ressonância no poema de Camões e de outros poetas
contemporâneos,1112 de modo que é difícil adivinhar as origens dos influxos ariostescos
1109

Memorial dos Milagres, 2014, Canto IX, est. 1, fl. 343.
A propósito destas figuras femininas, falaremos mais detalhadamente a seguir, no Capítulo 5.
1111
ALVES, 2001: 336.
1112
De facto, na Elegíada, Pereira Brandão emprega alguns dos procedimentos compositivos do Orlando
1110
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que se verificam nos poemas de Soror Mesquita Pimentel, já que estes indiciam uma
contaminação de várias obras.

Furioso. A este propósito, Hélio Alves refere que «reportada igualmente à tradição épica renascentista é a
opção pela organização em Cantos que se iniciam com axiomas de ordem ética. Este recurso organizativo,
modelado no Orlando Furioso de Ariosto, é abundantemente praticado na Elegíada: nada menos do que
dezasseis dos dezoito Cantos do poema possuem exórdio moral. A conclusão autorreferencial do Canto,
uma solução igualmente popularizada pelo poeta de Ferrara, encontra também eco em Pereira, já que as
alusões à ‘pena cansada’ e à transferência de certo tema para o Canto seguinte comparecem com grande
abundância (...)» (ALVES, 2001: 282).
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Capítulo 5 – As lágrimas femininas: uma retórica do silêncio

A partir da leitura de cada um dos Memoriais, é possível identificar uma grande
variedade de lágrimas presentes nas manifestações emotivas tanto da autora quanto das
suas personagens. Direcionando agora o nosso olhar sobre aquilo que aqui designamos
como uma «linguagem das lágrimas»,1113 destaquemos nestas obras a preponderância das
lágrimas femininas, que se alarga a diversas personagens: a Virgem Maria, que é
representada como a Mater Dolorosa ao ver o filho torturado e crucificado; Maria
Madalena, a pecadora arrependida que banha os pés de Cristo com o seu pranto copioso;
a viúva de Naim e a esposa de Jairo, que choram a morte dos filhos; a mulher cananeia,
que implora pela cura da filha; e a própria poeta, que também chora ao narrar a paixão de
Cristo, como se a expressão de suas lágrimas fosse uma forma de participar no sofrimento
do Redentor.
O significado que as lágrimas destas mulheres assumem ao longo dos Memoriais
são vários e diversos entre si. Algumas delas são lágrimas de contrição, compaixão, amor
e desejo de Deus, sentimentos da alma cristã justificados e explicados pela exegese bíblica
e pela imitação de Cristo. 1114 Outras, são lágrimas vertidas pela morte do filho, retomando
o topos do luto materno. Sobre este assunto, Anne E. Bailey refere que, «in the medieval
west, maternal grief retained its importance, and in early Christian writing it was
symbolised by the Old Testament matriarch Rachel weeping for the sons of Israel».1115
No entanto, ainda segundo Bailey, com o florescimento da devoção mariana no século
XII, «Rachel seems to have been equated with, and then supplanted by, the Virgin Mary.
At the same time gestures of grief, suffering and emotion were beginning to creep into
visual images of Mary at the Crucifixion». 1116

1113

A linguagem das lágrimas é aqui entendida não apenas na sua vertente fisiológica, mas nas suas
manifestações verbais (choro, gritos, lamentos e cantos de clamor) e não verbais, ou seja, através de gestos
corporais (como prostração, elevação ou bater de mãos, etc.), usados para expressar sentimentos e emoções
incomensuráveis.
1114
CANDOLO, 2002: 75
1115
BAILEY, 2013: 531.
1116
BAILEY, 2013: 531
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Na obra The ritual lament in Greek tradition, Margaret Alexiou refere que, no
período clássico, «the main responsibility for lamentation rested with the next of kin,
particularly the women». 1117 Estas mulheres ou figuras femininas enlutadas foram
largamente representadas na literatura grega. Nos poemas de Safo, vemos Afrodite e as
ninfas a lamentarem-se por Adónis; e Aristófanes, na Lisístrata, informa-nos que as
mulheres colocavam nos telhados imagens de madeira de Adónis para o lamentarem,
chorando e batendo no peito; em As mulheres troianas, de Eurípides, Hécuba e outras
mulheres lamentam, com grande pranto, a queda dos heróis troianos; na Ilíada, quase se
ouve ressoar o dolorido lamento de Andrómaca sobre o corpo de Heitor; e, na Odisseia,
Penélope inconsolável chora pelo marido ausente e Tétis e outras nereidas lamentam a
morte de Aquiles.
Nos Memoriais de Soror Mesquita Pimentel, o lamento colocado na boca de
mulheres, sejam elas mães ou não, expressa geralmente sentimentos disfóricos (dor,
desconsolo, tristeza, culpa, vergonha), provenientes da perda ou do arrependimento. No
entanto, a emotividade feminina que atravessa essas epopeias significa muito mais do que
expressões passivas de tristeza. As lágrimas e as lamentações das mães enlutadas e das
pecadoras arrependidas mostram-se especialmente poderosas, pois chamam a atenção de
Jesus e despertam a sua compaixão.
Antes de procedermos à análise destas lágrimas femininas, não deixa de ser
interessante observar o protagonismo que Soror Mesquita Pimentel confere a estas
mulheres e a outras, como a mulher samaritana, que, embora não apareça a chorar,
mereceu o apreço e a atenção de Jesus. Se, nos Evangelhos, a presença da Virgem Maria,
de Maria Madalena, da mulher samaritana e de tantas outras mulheres é marcada por um
quase silêncio, em que raramente ocupam o espaço discursivo, nos Memoriais da religiosa
de Évora elas protagonizam, no entanto, longas e enternecedoras estrofes. Não restam
dúvidas de que Soror Mesquita Pimentel pretendeu conferir um lugar de relevo às figuras
femininas, numa atitude para a qual não damos uma explicação assertiva, mas que
suspeitamos que possa ter o valor de argumento, para justificar e legitimar a sua produção
de autora. Se Cristo deu atenção às mulheres, ela, como mulher, deveria também ser

1117

ALEXIOU, 2002: 10.
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objeto de atenção, nos Memoriais que propõe à atenção dos leitores. Por outro lado,
conhecido o papel de subalternização da mulher no ordenamento estamental da sociedade
do Antigo Regime, os comentários e explicações da narradora relativamente à grande
atenção que Cristo deu às mulheres podem ser também uma forma de argumentar face a
um maior papel das mulheres nessa sociedade que as remetia ao silêncio. Pimentel
concede às mulheres com quem Cristo interagiu uma particular atenção, para fomentar
também a sua transformação em modelos de fé e de perseverança para os seus
contemporâneos.
Com efeito, na abertura do Canto IX do Memorial dos Milagres, evidencia-se uma
clara intenção de Soror Mesquita Pimentel em dignificar as mulheres. Se pela pena dos
homens sábios e instruídos muito já tinha sido dito sobre a glória alcançada pelo género
masculino, convinha cantar igualmente os «triunfos e vitória» daquelas a quem Cristo
havia devotado um amor especial:

Oh não guardemos, musa, para tarde
(Se dos homens cantastes tanta glória)
Das mulheres o bem, que é bem se guarde,
Por séculos eternos na memória.
Cantemos, musa, já que o peito arde
Por cantar os triunfos e vitória
Que entre as obras de Cristo e seus poderes
Tiveram as ditosíssimas mulheres.
Se o sábio Cicerão vivo transunto
Do claro engenho e trompa da eloquência
Fizera vivo em Roma um grande assunto,
Cifrando seu saber nele e ciência.
Se o facundo Demóstenes defunto
Que Grécia e cifra foi da sapiência
Com seu génio loquaz, grave, erudito
Deixara outro volume largo escrito.
Ambos, e cada qual, mais que esgotara
Todo o licor da fonte cabalina
E com suma eloquência destilara
Seu engenho e ciência peregrina.
Um nem outro, jamais não acabara
De declarar o quanto Deus se afina
Em fazer as mulheres venturosas
Entre as obras que fez prodigiosas.
398

Mas digo que se os anjos se ajuntaram
Que tem celestiais entendimentos
E unindo-os a coros despregaram
Seus divinos, loquazes instrumentos,
Nunca em romance ou versos acabaram
De dizer a riqueza e os aumentos
Daquele amor de Cristo sem segundo
Que mostrou às mulheres neste mundo.1118

No prefácio ao Memorial dos Milagres, Isabel Morujão já havia chamado a
atenção para essa vontade da narradora em «louvar, enaltecer e glorificar as
mulheres».1119 De acordo com Morujão, os comentários da poeta parecem «constituir uma
reivindicação, para as mulheres, de um tratamento mais justo e digno do que aquele a que
elas estariam, certamente, habituadas no século XVII». 1120 Nesse sentido, é nítida a
intenção de Mesquita Pimentel de dedicar às mulheres um espaço relativamente maior do
que o que lhes fora dado pelos grandes engenhos da Antiguidade. Se a eloquência dos
oradores gregos Cícero e Demóstenes, conforme sublinhado na segunda e terceira
estâncias, não foi capaz de lhes dar o lustre que lhes convinha, a narradora toma como
objeto do seu canto as ditosas mulheres que o discurso masculino silenciou.
Nos Memoriais, o que estas mulheres têm em comum não é apenas a virtuosidade
que lograram alcançar, mas as lágrimas que em cada uma delas (com exceção da mulher
samaritana) faz transbordar os sentimentos da alma. Como oportunamente se verá, essa
presença hiperbólica das lágrimas confere à narrativa um tom particularmente dramático
e sensível, amplificando não apenas as expressões de dor, alegria ou tristeza sentidas pelas
personagens, mas contribuindo também para uma progressão na intensidade do
dramatismo que visa, sobretudo, suscitar às lágrimas e comover (movere) o leitor.

1118

Memorial dos Milagres, 2014, Canto IX, est. 1-4, fls. 343-344.
MORUJÃO, 2014: 40.
1120
MORUJÃO, 2014: 36.
1119
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5.1. As lágrimas da Virgem Maria: compaixão e corredenção

Em virtude da progressiva humanização de que a representação da Virgem Maria
vai sendo objeto a partir de finais da Idade Média — sobretudo a partir dos escritos de S.
Bernardo de Claraval — a sua figura, gestos e atitudes passaram a adquirir feições cada
vez mais humanas, acentuando-se sobretudo o seu caráter maternal. 1121 Na literatura, essa
humanização traduz-se na afetividade (ternura, lágrimas, lamentos) que marca a sua
relação com seu filho Jesus. De facto, os gestos e atitudes, da Virgem — tal como se
percebe no Memorial da Infância de Cristo — enchem-se de ternura e afeição pelo
menino recém-nascido e, para além do sentimento de alegria que expressa nos vários
momentos da vida de Cristo, 1122 ela também sente todas as dores que ele sentiu desde a
sua infância até à sua morte. 1123
Ao longo dos três Memoriais, vários são os momentos em que a Virgem Maria
expressa, através das suas lágrimas, a «penetrante dor intensa» que atravessa o seu
coração em vários momentos da vida terrena de Jesus: na Circuncisão 1124; quando ouve a
profecia de Simeão 1125; na fuga para o Egito 1126; quando Jesus esteve perdido no
templo1127; no momento em que Cristo se despede para seguir a sua missão 1128; quando
encontra Cristo no caminho para o Calvário1129; quando Cristo é crucificado 1130; quando

1121

ROQUE, 2018: 115.
Esta essência maternal traduziu-se na caracterização dos seus estados da alma (alegria ou dor) em
função de passos da vi(n)da de Cristo. Assim, as sete alegrias da Virgem referem-se aos seguintes
momentos da vida de Cristo: a Anunciação, a Saudação de Santa Isabel, a Natividade, a Visita dos Reis
Magos, o Encontro de Jesus no templo, a Aparição de Cristo ressuscitado e ainda a Coroação à chegada ao
céu.
1123
As sete dores da Virgem (que, até ao século XIV, eram apenas cinco) referem-se aos seguintes
momentos da Infância e Paixão de Cristo: profecia de Simeão ou Circuncisão, Fuga para o Egito, Perda do
Menino no templo, Encontro com Cristo no caminho do Calvário, Crucificação e morte, Descida da cruz e
Sepultamento.
1124
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 24-26, fls. 69v-70; est. 66-85, fls. 76v-79v.
1125
Memorial da Infância, 1639, Canto VI, est. 83-93, fls. 94-95v.
1126
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 24-25, fl. 102; est. 34-38, fls. 103v-104v.
1127
Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 13-16, fls. 144v-145; est. 20-28, fls. 146-147.
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Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 28-34, fls. 95-97.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 41-49, fls. 461-463.
1130
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 57-59, fls. 486-486v; est. 96, fl.
496.
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ele é descido da cruz e entregue em seus braços1131; no momento do seu sepultamento 1132;
no dia em que Cristo ressuscita1133 e, por fim, quando ele ascende aos céus.1134
Para além de evidenciarem a centralidade que a figura da Virgem Maria ocupa na
obra de Soror Mesquita Pimentel, tais episódios sublinham a indissolúvel ligação entre
ela e seu filho Jesus.1135 Com exceção dos episódios da circuncisão, em que a Mãe de
Deus sofre e chora de saudades ao ver-se distante do Menino;1136 da despedida de Cristo,
que lhe pede licença para partir; 1137 da ressurreição, enquanto aguarda a volta do filho; 1138
e da ascensão, quando Cristo dela se despede; 1139 todos os outros episódios retratam as
sete dores que Nossa Senhora sentiu no decurso da vida de Jesus. Desde o seu nascimento
até a sua morte e ressurreição, tudo é visto através dos olhos chorosos de Maria, cujo
affectus materno encontra expressão nas lágrimas de dor, amor e saudade que inundam
toda a narrativa. Suas lágrimas expressam, assim, um relacionamento que vincula a dor e
o amor, pois ela não só é capaz de sentir em seu íntimo todas as dores que o filho de Deus
sentiu em sua carne, como também sofre nos momentos em que se vê apartada do seu
«doce amor».

1131

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 27-41, fl. 504-507v; est. 46, fl.
509.
1132
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 51-53, fl. 510510v.
1133
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 30-31, fl. 525v; est. 37, fl. 527.
1134
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 62-65, fl. 533v-534.
1135
De acordo com Isabel Morujão, «o cristocentrismo em que se inscreve toda a literatura conventual
feminina de natureza religiosa não poderia deixar de colocar a tónica nesta relação, realçando, em alguns
momentos, uma indissociabilidade tocante entre Cristo e sua Mãe» (MORUJÃO, 2013: 439).
1136
No Memorial da Infância, a Virgem sofre com ausência do Menino Jesus, no momento em que ele é
levado por José para ser circuncidado:
Tanto sente esta ausência, que não sabe
Senão chorar, ardendo em viva chama.
Teme que a vida se lhe acabe,
Se mais tardar o filho que tanto ama,
Achando um só brevíssimo momento
Mais largo que mil anos de tormento. (V, 67, fl. 76v)
«A Virgem nas palavras que lhe escuta/Sente um raio fatal ferir-lhe o peito/E com saudades d’alma
luta/Por não ver a mais pena Deus sujeito;/Mas como sua ausência lhe executa/ (...) Não pode mais sofrer,
pérolas chora» (Memorial dos Milagres, 1639, Canto I, est. 28, fl. 5v).
1138
«A mãe chora, suspira, teme e aguarda/Voar deseja o tempo em que consiste» (Memorial da Paixão,
B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 30, fl. 525v).
1139
«Vertendo uma corrente alabastrina/Com que a terra deixou fortificada/A seu filho querido a mãe
inclina/A vida em dose amor arrebatada/Fermosura do céu pura e divina/Lhe diz de saudades rodeada»
(Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 62, fl. 533v).
1137
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As lágrimas que abundam em versos de profunda sensibilidade expressam, nesse
sentido, a variedade de sentimentos experimentados pela Virgem nos vários momentos
que marcam a infância, a vida adulta e a paixão de Cristo. Considerando que não nos é
possível evidenciar, dentro dos limites deste trabalho, a pluralidade de contornos que a
figura de Nossa Senhora adquire nos poemas de Soror Mesquita Pimentel, limitamo-nos
a sublinhar, desse modo, os aspetos mais doloristas da Virgem — traduzidos nos seus
gestos e na afetividade (lágrimas e lamentos) que marca a sua relação com o filho Jesus
— e o modo como ela, por meio da oferta das suas dores, participa nos factos dolorosos
e no projeto salvífico como corredentora de Cristo.
A materialidade deste vínculo é realçada na forma bastante expressiva com que a
poeta descreve o sofrimento da Virgem no episódio da circuncisão, imprimindo nas
atitudes da Mãe de Deus o máximo de concentração dramática ao imaginar o corpo do
seu pequenino filho ferido pelo cutelo («Com coração de dores traspassado, /Porque a
pena, que ao filho ameaçava/Já nela seu rigor executava»1140). A narradora sublinha ainda
a dor que, nesse momento, maltrata o coração da Virgem ao ver-se afastada do seu doce
amor. Como não lhe era consentido sair «antes que a lei o seu prazo permitisse», ela sofre
com a ausência do Menino Jesus («Ausente sua luz clara e serena,/De sombra triste e
escura está cercada,/Na lapinha ficou com penas vivas/Rodeada de dores excessivas» 1141)
e suspira por ele a cada instante («Suspira a Virgem Mãe por seu querido/E pelo infinito
amor que sente,/Cada instante mil anos lhe parece» 1142).
O coração no peito lhe não cabe,
Em pérolas divinas se derrama,
Tanto sente esta ausência, que não sabe
Senão chorar, ardendo em viva chama.
Teme a Virgem que a vida se lhe acabe,
Se mais tardar o filho que tanto ama,
Achando um só brevíssimo momento
Mais largo que mil anos de tormento.1143
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Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 20, fl. 69.
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 26, fl. 70.
1142
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 66, fl. 76v.
1143
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 67, fl. 76v.
1141
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A dor dessa ausência é também retratada no Canto X da Infância, no momento em
que a Virgem aguarda José e o Menino no templo:
Sentia a diviníssima donzela
O coração de dores já ferido,
Contando d’esta ausência os momentos
Seu doces e amorosos pensamentos.
Julgava por eterno cada instante,
Que aquelas duas almas, que eram vida
De seu enternecido peito amante,
Tardavam de lhe dar glória comprida.
E com dor, que não tinha semelhante,
Pois de amor sem igual era nascida.
O coração mostrava seu efeito
Pelos olhos em lágrimas desfeito.1144

As lágrimas que Nossa Senhora verte nessas duas ocasiões são, sobretudo,
lágrimas de saudades. De facto, ela experimenta uma saudade tão intensa que a sua dor é
quase difícil de suportar. Diríamos, pois, que as suas lágrimas constituem, além de uma
expressão de intensa dor, uma expressão do seu imenso amor, um amor que corresponde
ao desejo de Deus. A ausência do objeto amado, isto é, Cristo, faz com que ela lamente a
sua separação e anseie pelo momento do reencontro.
Ainda relativamente ao episódio da circuncisão, as dores que o Menino sentiu no
seu corpo frágil são para a Virgem como uma ferida na alma. A narradora descreve a
lástima de Maria ao contemplar o corpo do Menino Jesus «esmaltado do sangue que o
tingia»:
(...)
Ela o toma nos braços ansiada
Da ferida do filho lastimada.
Tão grandíssima pena foi sentindo,
Que os suspiros a língua atropelavam,
Aos olhos palavras reduzindo
Riquíssimos aljôfares lançavam:
(...)
Quanto mais viu o corpo sacrossanto
1144

Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 9-10, fl. 144.
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Esmaltado do sangue que o tingia,
Tanto mais alargava a rédea ao pranto,
E desfazer-se nele, parecia:
Seu abrasado amor chegava a tanto,
Que as lágrimas divinas que vertia,
Desejava tornar em mantimento,
Para com elas dar ao filho alento.1145

Note-se a atenção que a poeta dedica aos traços mais humanos da Virgem,
fazendo-se realçar as lágrimas e os suspiros que emanam do seu peito materno e que
expressam a docilidade e instinto protetor de uma mãe, que deseja sofrer ela, em lugar do
filho:

O cutelo que assi vos causou choro,
A mim atravessou mais fero e bravo:
Se vós, filho, chorais, eu também choro,
E tivera por gosto e não agravo,
Que eu a dor padecera, e o tormento,
E que ficásseis vós da dor isento.1146

A sensibilidade que marca estes versos dá vazão a uma autêntica forma de
expressão devocional centrada nas dores de Nossa Senhora, em que repousam também a
unidade e a intimidade do relacionamento entre Jesus e Maria.
No Canto VII do Memorial da Infância, no episódio da fuga para o Egito, a
narradora concentra todo o dramatismo desta cena no momento em que Maria ouve de
José o anúncio do desterro:
Toca a rebate o assalto repentino
Da voz de São José, no sentimento
Do peito que feriu o amor divino,
E desmaiou-se a língua a seu acento:
Sobre o fermoso rosto do minino
As lágrimas lhe caem cento a cento,
(...)
A Senhora com pena, na qual sente
Do coração partir-se-lhe a metade,
(...)1147
1145

Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 70-72, fls. 77-77v.
Memorial da Infância, 1639, Canto V, est. 80, fl. 79.
1147
Memorial da Infância, 1639, Canto VII, est. 24-25, fl. 102.
1146
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Aí, a notícia transmitida por José é comparável a um raio que fere o coração da
Virgem, que teme a fúria de Herodes sobre o Menino. A narradora empresta à Virgem
um doloroso lamento (VII, 34-38), no qual, como se ignorasse o valor salvífico do
sacrifício de Jesus, questiona a Deus a razão de mandar «por tais caminhos/Um só filho
que tendes desterrado».
Mas se, por um lado, as lágrimas da Virgem são a expressão exterior da sua dor
interna, por outro, elas manifestam o gozo de uma alma que conhece a Deus e a ele deseja
estar unida («Saiam pois minhas lágrimas sem conto,/Publiquem esse excesso de querervos»). Veja-se o modo como a narradora evidencia, mais uma vez, a dor inconsolável que
a ausência de Jesus provoca no peito de Maria, que recorda as palavras de Simeão no
momento em que o Menino se encontrava perdido no Templo de Jerusalém:
Ai justo Simeão, sábio profeta,
Assi como de vós profetizada,
Assi já nesta ausência a mortal fera
Me tem o peito, e alma atravessada;
Não temo que a da morte me acometa,
Pois a d’esta saudade dilatada
A tal extremo chega o sentimento,
Que não dará lugar a mais tormento.1148

No Memorial dos Milagres, o mesmo «cutelo de dor» fere coração da Virgem no
momento em que Cristo se despede para cumprir a sua missão: «A Virgem nas palavras
que lhe escuta/ Sente um raio fatal ferir-lhe o peito/ E com as saudades d’alma luta» 1149.
Maria sofre por sentir, nesta despedida, não apenas a saudade de seu filho, mas a
proximidade do momento em que o veria entregue a cruéis dores. A narradora empresta
a Maria um dolorido discurso de despedida (I, 30-34): «Mas agora que vou
considerando/Apartar-me de vós, ó glória minha/Não posso neste mundo ter já
vida/Senão em dor e pena convertida» 1150.

1148

Memorial da Infância, 1639, Canto X, est. 26, fl. 147.
Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 28, fl. 95.
1150
Memorial dos Milagres, 2014, Canto I, est. 31, fl. 96.
1149
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Enquanto no Memorial da Infância se delineia a ideia de participação da Virgem
na reparação do género humano, por meio do seu consentimento na Encarnação, no
Memorial da Paixão a sua figura aparece associada à de Cristo não apenas em virtude da
sua maternidade, mas por haver compartilhado no Calvário, junto com o Redentor, a obra
da reconciliação. De facto, quase se estabelece na Paixão uma proporção entre a angústia
e o tormento da Virgem e os sofrimentos e tormentos de Jesus, construindo uma imagem
que projeta a convergência, num mesmo plano, da dor da mãe e do filho, em que a
compaixão de Maria se funde com a paixão de Cristo, tornando-a partícipe da redenção
divina em virtude do íntimo martírio que sentiu diante do martírio físico do seu filho na
cruz.
Com efeito, é particularmente no Memorial da Paixão que podemos vislumbrar
toda a profundidade teológica da participação de Maria no mistério da salvação pela oferta
das suas dores. Como se ouvíssemos ao longe o célebre hino Stabat Mater, neste poema
é possível sentir a vibração dolorista desse drama religioso nos mais sensíveis e
comoventes versos. Aí, Nossa Senhora é representada em sua imensa dor e angústia («Oh
como está de angústias combatida»), sentindo em seu peito, atravessado pela espada que
o velho Simeão profetizou, todas as dores que o filho sofreu na sua Paixão e morte.
A íntima agonia que transborda do seu coração materno é por ela diretamente
expressa através de dolorosas lamentações (ou prantos), ou seja, a Virgem Maria
comunica diretamente, de viva voz, a sua íntima dor e aflição diante do martírio de Cristo
na cruz. Essas lamentações — que apresentam uma singular afinidade com a tradição
literária do planctus medieval1151 — iluminam temática e expressivamente o sublime
tema da compaixão da Virgem que, na sua mais esplêndida transfiguração poética, reflete,
nesse Memorial, a fecundidade do pensamento mariológico de S. Bernardo e de seus
continuadores diligentes, especialmente os franciscanos, que, como já se referiu,
demonstravam uma profunda empatia pelo sofrimento de Cristo e da Virgem Maria na
Paixão.

1151

Vide Parte III, Capítulo 1, 1.2.
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Embora não haja nos Evangelhos Canónicos nenhuma referência às expressões de
tristeza e lágrimas atribuídas à Virgem nos momentos da Paixão,1152 os sentimentos por
ela experimentados no momento do sacrifício redentor de seu filho despertaram, a partir
dos séculos XI e XII, um crescente interesse teológico e devocional. Com efeito, é
sobretudo a partir desse período que se notará no Ocidente cristão,1153 uma maior
amplitude em torno da figura de Maria, observável sobretudo no interesse em retratar o
seu profundo sofrimento ao pé da cruz, sofrimento esse que manifesta não apenas a
dolorosa realidade do sacrifício de Cristo no Calvário, mas que projeta a intensa dor e
compaixão que ela sentiu diante da paixão e morte de seu filho, ao mesmo tempo que essa
união de sofrimento vai dando contornos à perspetiva monológica da Virgem como
corredentora. Santo Irineu de Lion, nos primeiros séculos do Cristianismo, refere-se-lhe
já como «causa salutis» (causa da nossa salvação).
O tema da compaixão da Virgem é iluminado pela abundante produção de
composições especificamente literárias dedicadas a explorar, descrever e comunicar a
conturbada e atormentada emoção materna da Virgem ao pé da cruz 1154. Entre os séculos
XII e XIV, notar-se-á um vasto florescimento da tradição literária do Planctus Mariae,
qual o famoso planctus ante nescia, de Godofredo de S. Vitor, o Maestae parentis Christi,
de Adam de S. Vitor, o Planctus de Cividale e o famoso Stabat Mater de Jacopone da
Todi. Constituindo, na realidade, todo um género, o Planctus Mariae, que antes constituía
uma composição independente, foi incorporado, com pouca ou nenhuma variação, no
drama da Paixão, constituindo mais tarde um tópico recorrente tanto na arte como na
literatura religiosa que, embora centradas na figura de Cristo na cruz, conferiam ao
lamento de Maria um ponto de grande sensibilidade.

1152

Só João relata a sua presença no episódio da crucifixão (João 19:25), dizendo que ela estava de pé, junto
à cruz, na companhia de sua irmã, de Maria de Clopas e de Maria Madalena. Aí, somente Cristo fala,
reservando-se a Maria um completo silêncio.
1153
Já no Oriente, o tema da compaixão da Virgem parece ter surgido com Máximo, o Confessor,
considerado o teólogo mais significativo do século VII. A ele se atribui a escrita de uma biografia medieval
- que sobrevive apenas numa tradução georgiana do século XI - em que apresenta uma meditação formal
sobre o envolvimento da Virgem Maria nos eventos da Paixão. O texto inclui quatro lamentações da Virgem
sobre a morte de Jesus. Conforme se pode perceber, o planctus mariae remonta aos inícios da Idade Média.
1154
STICCA, 2000: 95.
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A literatura passionista da Época Moderna comprouve-se em retratar as dores da
Virgem Maria na Paixão de Cristo e a saudade que sentiu após a sua morte. 1155 Nela
sobressaem os aspetos mais doloristas da Mãe de Deus, cujo sofrimento é retratado desde
o momento de seu encontro com Cristo a caminho do Calvário e da sua crucifixão e morte,
até à Descida de Cristo da cruz e o seu Sepultamento. A Virgem Maria surge, desse modo,
representada como a Mater Dolorosa, evocando o martírio que sofreu em seu coração, ao
assistir à dura Paixão e morte de seu Filho.
O amplo filão literário polarizado em torno das lágrimas e da compaixão que a
Virgem sentiu diante da morte de Cristo , para além de evidenciar uma manifestação do
extenso culto da Virgem naqueles séculos, demonstra a continuidade desse motivo
literário que, longe de estar esgotado, atravessa o Renascimento e as centúrias seguintes
por meio dos muitos autos, cantigas, orações e poesias em que se podem ouvir, na voz de
poetas, santos e crentes devotos, os gemidos e lamentos da Mater Dolorosa na Paixão e
morte de seu filho.
Na Península Ibérica, observar-se-á também, em muitas composições centradas
na paixão de Cristo, interessantes variações sobre o lamento e dor da Virgem diante do
martírio do Redentor. Na vizinha Espanha, podemos citar, por exemplo, o famoso Planto
o duelo que fizo la Virgen de la Passión de su Fijo Jesu Christu, de Gonzalo de Berceo 1156;
as Lamentaciones fechas para la Semana Santa, de Gómez Manrique1157; a Passión
trobada, de Diego de San Pedro 1158; entre outras composições mais tardias, como o longo
poema da autoria de María Joaquina de Viera y Clavijo 1159, intitulado A la Sagrada
Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo, no qual a Virgem profere um lamento junto à
cruz; e o Mystico Romance de la Dolorosa Passión de nuestro Señor JesuChristo, de
1155

Foi, de facto, vastíssima a literatura mariana, quer de tradição popular que de origem culta.
No Duelo que fizo la Virgen, de Gonzalo de Berceo (1190-1264), composição do século XIII sobre a
qual se tem acumulado uma significativa bibliografia, a Virgem Maria, dialogando com S. Bernardo, narra
a Paixão de seu filho de acordo com o que ela viu e sentiu.
1157
A peça Lamentaciones fechas para la Semana Santa inicia com um pranto da Virgem seguido de uma
fala de São João, que se dirige a ela e a Maria Madalena. Maria responde-lhe e a obra acaba com as palavras
do apóstolo. Para Fernando Lázaro Carreter, essas Lamentaciones «no son otra cosa que una versión
admirable del Planctus Mariae, oficio litúrgico muy antiguo y con abundantes versiones, mezclado con el
tópico del mensaje fatal». Cf. CARRETER, 1965.
1158
A Passión trobada é um longo poema em 264 quintilhas em que se narra a Paixão de Cristo. A propósito
dessa obra, cf. VIVIAN, 1964: 451-470.
1159
Sobre a obra de Maria Joaquina de Viera y Clavijo (1737-1819), cf. GALVÁN GONZÁLEZ, 2006.
1156
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Lucas del Olmo 1160, que narra o descimento da cruz e o lamento da Virgem com o filho
morto entre os braços. Já em Portugal, refira-se, por exemplo, as Laudes e Cantigas
Espirituais de André Dias1161, em que aparecem quatro prantos de Nossa Senhora - um
dos quais glosa o Pseudo-Bernardo no já citado Liber de Passione Christi; também o
pranto de Nossa Senhora no Descimento da Cruz de Frei António de Portalegre1162; e os
autos da paixão de Baltazar Dias 1163 e do Padre Francisco Vaz1164.
Esses e vários outros exemplos reproduzem de modo muito semelhante a dor e a
compaixão manifestadas por Maria no Calvário e, ainda que com algumas variações,
refletem a continuidade de textos literários e devocionais que proliferaram ao longo dos
séculos no Ocidente Cristão e que, conforme avançava o século XV, se iam popularizando
nos meios piedosos da época. Com efeito, ainda nas centúrias seguintes, não deixaremos
de vislumbrar a imagem da Virgem dolorosa e compassiva ao pé da cruz, a proferir os
seus longos e doloridos lamentos. Notadamente, muitas composições do período
continuaram a englobar, total ou parcialmente, nos textos sobre a Paixão de Cristo, o
tradicional Planctus Mariae. Aí se recolhem os lugares comuns, como as interrogações
retóricas da Virgem, a espada que lhe atravessa o coração, o desejo de morte, o sentimento
de desamparo..., etc., motivos que conheceram uma abundante tradição exegética e que
estiveram fortemente enraizadas na piedade popular Inserida, pois, nessa corrente antiga
e fortemente emocional, também Soror Mesquita Pimentel recupera, de certo modo, no
Memorial da Paixão de Cristo , a tradição literária que se desenvolveu em torno das
lágrimas e lamentos proferidos pela Virgem —manifestação de sua compassio – diante
do duro sacrifício de seu filho. Nessa obra, a presença proeminente de Nossa Senhora e a
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OLMO ALFONSO, s. a. Nessa obra, Lucas del Olmo recolhe o descimento da cruz e o lamento da
Virgem com seu filho nos braços, chamando a atenção pelo protagonismo que confere a essa personagem
e pelo tom doutrinal, manifestado nos versos que apelam à compaixão do leitor.
1161
MARTINS, 1951.
1162
PORTALEGRE, 1547.
1163
DIAS, 1613.
1164
O Auto da muito dolorosa Paixão, escrito no século XVI por Francisco Vaz de Guimarães, foi, talvez,
segundo Mário Martins S. J. (cf. MARTINS, 1951: 109), o auto mais popular de todo o teatro português,
tendo adquirido inúmeras edições sucessivas ao longo dos anos. A edição mais antiga deste auto data de
1593 e tem por título Obra novamente feyta da muyto dolorosa morte e paixão de nosso Senhor Iesu
Christo, a mais copiosa que até agora foy feyta, porque nella se tratan os mysterios e passos da payxão,
segundo a escreverão os quatro SS. Evangelistas. Feyta por hum devoto padre chamado Francisco Vaz
natural de Guimarães. Impressa em Évora por Manuel de Lyra. Ano de M.D.L.XXXX.III.

409

notável extensão de seus lamentos expressam, para além de uma piedade afetiva e didática
que se estendeu no Ocidente Cristão com o florescimento do culto mariano no século XII
– e que se prolongou nos séculos XIV e XV com a chamada devotio moderna1165 —, a
sobrevivência de uma antiga tradição estabelecida em torno do Planctus Mariae que,
graças ao impulso lírico e dramático do misticismo passional de Jacopone da Todi, vindo
de Itália, se fez propagar na Península Ibérica através das composições de, entre outros,
Gómez de Manrique e André Dias 1166.
Neste poema épico, as representações patéticas do sofrimento da Virgem e a
tensão dramática gerada pelo planctus chama-nos a atenção pelo facto de diferirem, em
alguns aspetos, da imagem austera e resoluta da Virgem de pé, junto à cruz, que surge
depois do Concílio de Trento. De facto, nas cenas da crucifixão posteriores ao Concílio
de Trento, poucas vezes, salvo algumas exceções, a Virgem aparece desolada de pé, junto
à cruz. Ocasionalmente, será Maria Madalena a que vemos atravessada e abrasada diante
do Cristo crucificado, ao passo que a Virgem Maria é representada sem lágrimas, pois se
repetiam as palavras de Santo Ambrósio: «Stantem illam lego, flentem non lego» (Leio
no Evangelho que ela está de pé, mas não que havia chorado). Muito representativas dessa
mudança de perspetiva em relação à atitude e comportamento da Virgem no momento da
crucifixão de Cristo são as representações da crucifixão de Roger van der Weiden (figura
6) e de Anthony van Dick (figura 7). Enquanto, na primeira tela, a Virgem Maria é
representada de joelhos, abraçada à cruz e a derramar rios de lágrimas, na segunda, quem
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Na Península Ibérica, a sensibilidade religiosa pós-Trento não se distancia do cristocentrismo do fim
da Idade Média. Com efeito, dir-se-ia que houve uma adaptação e reelaboração dos princípios básicos que
guiaram a piedade passionista medieval a partir da devotio moderna, que ratificou o conceito teológico da
humanidade de Cristo como centro da vida cristã. A mística de Santa Teresa ou a piedade de Frei Luís de
Granada, por exemplo, foram em muitos aspetos uma continuidade da cristologia de Santa Brígida, São
Bernardo, São Francisco de Assis, entre outros. Cf. VELANDIA ONOFRE, 2014: 72.
1166
As obras De planctu Virginis, De compassione e De mutua lamentatione Matris et Filii, de Jacopone
da Todi, encontraram grande repercussão fora da Itália, nomeadamente em Espanha e Portugal, através das
composições de, entre outros, Gómez de Manrique, em Llanto por nuestro Señor; e André Dias com as
suas Laudes e Cantigas Espirituais (1435). Dificilmente se poderá sustentar que houve qualquer influência
da obra de André Dias sobre os poemas de Soror Maria de Mesquita Pimentel. Contudo, há que ter em
conta a influência das cantigas e hinos, de matriz litúrgica, na literatura conventual feminina. Muitas delas
eram memorizadas, pelo que, se poderá sempre supor que os quatro prantos da Virgem, no Memorial da
Paixão, recuperam vestígios de uma tradição que, em Portugal, se fez propagar através das laudes do bispo
de Mégara e seus continuadores, visto que a maioria delas se destinava ao canto.
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ocupa essa posição é Maria Madalena. A Virgem, essa, encontra-se de pé, sem lágrimas,
a contemplar o filho na cruz.

Fig. 6: Rogier van der Weiden - The crucifixion

Fig. 7: Anthony van Dick - Christ crucified with
Virgin, Saint John and Mary Magdalene

A esse respeito, Vítor Serrão menciona que, em Portugal, as coisas se passavam
do mesmo modo, senão com maior rigidez e mais rigorosa vigilância: caso bastante
conhecido ocorreu com o painel Calvário, do primitivo retábulo da Igreja de Jesus em
Setúbal, onde o grupo choroso da Virgem e das Santas Mulheres, desfalecidas na sua dor,
foi oculto sob rigorosa repintura, sendo representadas as mesmas figuras de pé, hirtas e
firmes, dominando corajosamente o intenso sofrimento – como estipulavam os teólogos
de Trento1167.
No âmbito literário, ainda que o louvor e o culto da Virgem Maria se tenham
desenvolvido largamente em torno do seu sofrimento no Calvário, realçava-se sobretudo
o seu estoicismo perante a morte do filho. N’A Paixão de Jesus Cristo nosso Deus e
Senhor assim como escrevem os quatro evangelistas, de Jorge da Silva (1551), por
1167

SERRÃO, 1982: 114.
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exemplo, a imagem da Virgem que nos é representada é a de uma mãe que permaneceu
firme e resoluta ao pé da cruz. Apenas as lágrimas manifestavam a sua intensa dor:
Nesta hora lhe foy necesario ser chea de graça / lhe foy necesario toda
sua virtude e prudencia pera não fazer desatinos e grandes estremos os
quaes eu creo que ella não fez nem perdeo hũ ponto do que se esperava
de sua gravidade da sua constancia e grande sanctidade soo os olhos e
o coração pagavão a sua grande dor ho coração estava feito hũa fonte
de lagrimas da qual sayão dous rios que polos olhos corrião em grande
abundancia...1168

Se, pelas mesmas razões, após o Concílio de Trento se mandaram também retirar,
em Roma, muitos quadros representando a Virgem desmaiada no Calvário, bem como
algumas sequências do Stabat Mater foram suprimidas dos missais, perguntamo-nos se
estas estrofes de Soror Pimentel não terão justificado a censura inquisitorial, que terá
impedido a publicação do Memorial da Paixão, pois, do meu ponto de vista, aí se
apresenta uma perspetiva muito humanizada da mãe de Deus.
A figura da Virgem Maria que nos é apresentada no Memorial da Paixão não
corresponde, de facto, à imagem de uma mãe silenciosa e de gestos contidos, pois do seu
protagonismo sobressaem — na expressividade dolorista de seus lamentos — a sua
dimensão sofrente e compassiva. Mais do que uma simples espectadora, a Virgem
participa de forma intrínseca na Paixão de seu filho, sofrendo no coração o martírio que
ele sofreu na cruz. Como qualquer mãe humana, Maria chora as dores de Cristo e padece
de angústias («A Virgem mil angústias padecendo»). Mergulhada num abismo de dor e
num mar de lágrimas, ela proclama, junto ao sepulcro, o desejo de morrer com ele.
Vislumbramos, deste modo, uma espécie de Paixão da Virgem, que chora, suspira, geme
e padece na sua angústia maternal.
No primeiro dos seus quatro prantos (canto VIII, est. 43-47), a profundidade da
dor e compaixão de Maria é iluminada pela imagem metafórica da profecia de Simeão,
que havia anunciado, no episódio da apresentação de Jesus no templo, que uma espada
atravessaria a alma da Virgem. 1169 Nas estâncias precedentes (est. 36-41), vislumbramos
1168
1169

SILVA, 1551: 40.
No Canto VI do Memorial da Infância, Soror Mesquita Pimentel retrata assim as palavras do profeta
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as cenas da prisão de Jesus a partir dos olhos de Maria, que o seguem em sua via crucis.
Ao ver o filho amado «entre o povo desumano», padecendo tormentos e com o corpo
banhado em sangue, a Virgem sente o coração saltar dentro do peito; e nessa cruz de dor
em que se encontra encravada, a Senhora das Dores chora («Porque do mar de dor vinham
correntes/Por seus olhos de lágrimas ardentes 1170»), soltando do fundo da alma esta e
muitas mais lamentações:
Ai filho de minha alma, ai meu querido
Vai dizendo entre si a mãe querida
Que perdeis por ganhar mundo perdido
A vossa justa, [santa] e doce vida,
De vos ver, ó Deus meu, tão afligido
Minha alma está de penas tão ferida
Como vós só sabeis, pois estais nela
E penetrais a grande angústia dela.
Ai justo Simeão, sábio profeta,
Como vem rigoroso e afilado
O cutelo de dor, que como seta
Dentro no coração tenho encravado;
Como vem mais ligeiro que cometa
Este rigor por vós profetizado
A me matar com dores tão estranhas
Que me atravessa o peito e as entranhas.
Como trocastes, filho, estes meus braços
Com os quais vos liguei sendo nascido
E vos fostes meter nos duros laços
Dessa Cruz que levais tão afligido?
Ai, que meu coração se faz pedaços
E desfalece já de dor ferido
Que como em vós está tão transformado
Tudo o que padeceis tem vinculado.
Quando, vida desta alma, me deixastes?
Simeão:
Sabei, ó soberana Virgem Pura,
Que vossa alma santíssima sagrada
De uma espada de dor feroz e dura
Há de ser cruelmente atravessada:
Quando deste minino a fermosura
Nos rios de seu sangue for banhada,
Porque então por amor dando ele a vida,
Haveis por vós de sentir esta ferida. (VI, 83, fl. 94)
1170

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 42, fl. 461v.
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Quando em meu desemparo consentistes?
E quando estes meus olhos que alegrastes
Pudestes vós sofrer deixá-los tristes?
Meu bem, porque a morrer me não levastes,
Pois para vós tal morte permitistes
Que quem convosco sempre esteve unida
Também convosco dará fim à vida.
Olhos, lume dos meus, Estrelas puras
Que estais com sangue e lágrimas <cerrados>
Claros luzeiros, que deixais a escuras
Estes, em vossas dores eclipsados;
Olhos que eternizáveis as venturas
De quem em vos olhar punha os cuidados
Ai filho! E a dizer meu já não podia,
Que ficou na dição a língua fria1171.

Veja-se, nestes versos, marcados por interjeições de dor e por interpelações de
incompreensão, claramente retomadas de tópicos literários típicos do Pranto, que
retomam a incompreensão pelo sucedido e a falta de forças para lidar com a ausência do
filho amado, numa atitude algo desconcertante, na boca da Mãe de Deus, que conhecia o
destino de Jesus. As palavras da Virgem comovem e movem o leitor à compaixão, mas
são a expressão da angústia humana de uma mãe que chora a morte de um filho. Soror
Mesquita Pimentel sublinha o desamparo sentido por Maria ao longo de cinco estrofes,
em que agencia o realismo expressivo do planctus medieval. Neste e nos outros prantos,
como haveremos de ver, as interrogações retóricas, que adensam o dramatismo da cena,
expressam uma dor tão intensa, que deixam a impressão de que a Virgem Maria quase
parece ignorar o valor salvífico do sacrifício de Jesus. Entretanto, não podemos deixar de
considerar aqui a matriz teológica que essa narrativa obviamente reverbera: Para além de
demonstrar um extremado sentimento de compaixão ante o sofrimento de Jesus, o desejo
de morrer com ele realça, acima de tudo, o vínculo indissolúvel que liga a Virgem ao
filho.
No Canto IX, à medida que contemplamos as cenas realistas da crucifixão de
Jesus, vamos também acompanhando Maria, no seu pranto copioso. Nesse ponto, o olhar
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VIII, est. 43-47, fls. 461v-462v.
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dos fiéis não é apenas direcionado ao corpo de Cristo crucificado, mas alarga-se e
compreende a figura de Nossa Senhora, ao pé da cruz, em sua compaixão materna.
Estava ao pé da Cruz a mãe sagrada
Em que o Senhor está crucificado
Em outra cruz de dores encravada
Porque vê o que sofre seu amado;
O filho tinha n’alma angustiada
Tal como ave estar atravessado
Por união do amor está sentindo
Quantas dores a Cristo vão ferindo.
Ia membro por membro contemplando
Aquele sobre todos mais fermoso
E logo todo junto vai achando
Ser a forma e fegura de um leproso;
Do peito mil suspiros arrancando
Com ímpeto de amor afetuoso
O coração em lágrimas mandava
A seu Deus que na Cruz penando estava.
E todos os martírios tão cruentos
Todo o sangue que vê tão abundante
São pera ela cutelos de tromentos
Setas de dor aguda e penetrante;
Nunca a pena de quantos sentimentos
Se podem imaginar foi semelhante
Nem comparar se pode a menor parte
Daquela que na Virgem se reparte1172.

Veja-se que a evocação do pathos materno aparece aqui numa profunda relação
com a realidade física de Cristo, revelando a dimensão de um estado emocional quase
coparticipativo nos sofrimentos do Redentor: «Por união do amor está sentindo/Quantas
dores a Cristo vão ferindo»). Os espinhos, os pontapés, os cravos, a lança... todas essas
dores sentiram também a Virgem; se as feridas que ela vê no corpo de Jesus são também
as suas, a morte dele é, também, a sua morte
Se, na perspetiva do Frei Luís de Sousa, 1173 as lágrimas derramadas pela Virgem
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 57-59, fls. 486-486v.
Nas suas Considerações das Lágrimas que a Virgem N. Senhora derramou na Sagrada Paixão, Frei
Luís de Sousa escreve: «Chorou, e chorastes, e misturou com vossas lágrimas as suas, e assim foi bem, para
que da mesma maneira que na perdição do mundo se juntaram duas criaturas a procurá-la, assim a
restauração começasse por lágrimas das duas mais puras almas, que nele havia» (SOUSA, 1827: 09, grafia
atualizada).
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expressam uma associação de sua compaixão à Paixão de Jesus, os quatro prantos de
Maria que inundam o poema, bem como as suas largas manifestações de dor e compaixão
podem ser aqui perspetivados como uma extensão do martírio do crucificado, visando a
equivalência entre o martírio exterior de Cristo e o martírio interior da Virgem. Não deixa
de ser oportuno relembrar aqui as palavras de Frei Amador Arrais, que, nos seus Diálogos,
citando S. João Crisóstomo, escreveu que Cristo sacrificava a carne e a Virgem, a alma:
«Desejava ela entranhavelmente ajuntar o seu sangue ao de Cristo, e consumar com ele o
mistério de nossa redenção 1174». Os versos de Soror Mesquita Pimentel parecem
concordar com a noção da Virgem mártir perspetivada por Arrais, pois, ao desejar a
própria morte, Maria teve «excelentíssima vantagem a todo os mártires no desejo do
martírio (...) e por causa das dores veementíssimas que sofreu no coração em a morte de
seu filho1175».
De modo a realçar a intensidade da compaixão materna, Mesquita Pimentel
sublinha a lástima que Jesus sentiu ao ver o sofrimento de sua mãe, sofrimento esse que,
para ele, foi maior que todas as dores e tormentos que a morte lhe causava («Porque para
ele a pena e sentimento/De que via a Senhora trespassada/Está mais penetrante que o
tormento/Com que do corpo a alma é apartada» 1176).
É particularmente na cena da deposição (canto X, est. 26-28), quando Nicodemos
e José de Arimateia descem o corpo de Jesus da cruz, que Soror Pimentel narra, com
crescente emoção, a «penetrante dor intensa» da Virgem no momento em que ela recebe
em seus braços o corpo do filho morto. As lágrimas com que banha as chagas e feridas
de seu filho são particularmente enfatizadas:
O santíssimo corpo tão ferido
Por eles muitas lágrimas vertendo
Da cruz que é vida nossa foi descido
E nos braços da mãe o vão metendo;
Ela recebe neles seu querido
Cujas chagas mortais de perto vendo
Uma corrente o peito seu lançava
Pelos olhos de pranto com que olhava1177.
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Mantendo no regaço o corpo do filho, é a partir de seus olhos que passamos a
contemplar a imagem do Cristo morto. Aqui, o leitor é levado a meditar sobre as chagas
de Jesus através da perspetiva de Maria, que contempla o corpo do filho «membro por
membro» como se lhe enumerassem as partes gloriosas (olhos, cabelo, peito, boca). Essa
é sem dúvida a passagem mais pungente de toda a narrativa, pois, precisamente aqui,
resgata-se a cena da Pietà, uma das imagens mais comoventes da liturgia da Paixão.
Segue-se a partir daí o segundo pranto da Virgem – o mais longo de todos eles, com 12
estrofes.
Neste pranto, Maria retoma a série de interrogações retóricas definidoras do
género: «Quem vos cerrou, divinos olhos belos?»; «Quem arrancou a seus lindos
cabelos?»; «Quem vos escureceu, espelho claro?»; «Quem foi vosso rigor
desalentando?»; «Quem tornou vossa força enfraquecida?»; «Quem rasgou vosso peito
precioso?»; «Quem vos deu a beber, boca divina?». Por serem demasiado extensas para
a brevidade deste espaço transcrevo a estrofe que melhor expressa o desamparo da
Virgem Maria:
Que mão com desigual rigor violento
Vos deu estas mortais duras feridas
Que com tão grande dor e sentimento
Lavam lágrimas minhas repartidas?
Ai, que fazer sem vós, meu doce alento,
Entre penas e dores tão crescidas
Que hei de fazer sem vós, meu penhor claro,
Meu filho, meu esposo e meu amparo1178?

O vínculo unitivo entre Maria e Jesus é mais uma vez expresso a partir da
perspetiva da Virgem como mãe e esposa de Cristo, aspeto que reforça a ideia de
reciprocidade do amor e união com Deus própria de S. Bernardo 1179. Soror Mesquita
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto X, est. 35, fl. 506.
A metáfora da esposa (Sponsa Christi) é desenvolvida de modo particular nos Sermões de S. Bernardo,
que, ao comentar o livro do Cântico dos Cânticos, entende a união do amor com Deus como uma
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que é mútuo e íntimo. A qualidade dessa nova relação afetiva passou a influenciar o significado da
humanidade de Jesus, que ora é visto como pai, ora como filho, amigo e esposo. A respeito deste assunto,
Carla Bino dirá que «Questa femminilizzazione dell’affetto è evidente nelle metafore dell’amore coniugale
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Pimentel também se refere a Maria como esposa de Cristo, na primeira estrofe do Canto
X («Como viúva triste angustiada/Toda em rios de lágrimas banhada 1180»).
Continuando na cena da lamentação sobre Cristo morto, Maria busca consolo em
Deus: «Ó soberano Deus, ó Padre eterno/ Recebei minha dor tão esquisita» (...) «Recebei
no altar deste meu peito/ O coração em lágrimas desfeito 1181». Com o filho morto entre os
braços, a Mater Dolorosa continua o monólogo ferido: «Ai filho de minha alma que é
possível/ Que aqui vos tenho morto entre meus braços/ e que sofro uma dor tão insofrível/
Como é ver-vos estar feito em pedaços», suplicando a Deus para romper os laços dessa
sua prisão.
Junto ao sepulcro, a Virgem, inconsolável, «vai detrás vertendo/ Um rio de cristal
resplandecente1182» e profere um terceiro lamento:
Meu filho é de mirra unguento brando
Meu doce amor, meu Deus, meu bem perfeito
Onde melhor se pode ir encerrando
Pera poder dormir que no meu peito
Aqui quero ficar sempre chorando
[A sentir] da morte o golpe estreito
Deixa-me sepultada aqui com ele
Pois não posso viver ausente dele1183.

Tantas lágrimas chorava a mãe sagrada, que os anjos também a acompanhavam
com pranto. Quando Jesus é colocado na sepultura, a Virgem Maria «se parte
trespassada/ Daquela aguda dor de saudade»; e acompanhada pelas pessoas que dela se
compadecem, segue para o cenáculo onde passa a noite em «dores lastimada».
Já no canto XI encontramos o quarto e último lamento de Nossa Senhora (est. 62-

(affectio sponsae) e dell’amore materno (affectus maternus), ampiamente usate soprattutto per indicare
l’idea dell’unione con Dio arricchita del dato di uma reciprocità d’amore quasi fisica e certamente emotiva,
che si traduce in due gesti simbolici di forte fisicità intesi, per altro, nel loro essere reciproci, ossia il bacio
e l’abbraccio, molto spesso usati negli itinerari di ascesi mistica a un Dio che non è conoscibile, ma che è
accessibile perché ama e può essere amato». Nos conventos femininos, esse vínculo de amor era vivido
pelas mulheres consagradas à Deus como um matrimónio místico, em que se celebrava a união mística da
religiosa com o seu divino Amante. Por isso, elas eram ao mesmo tempo consideradas filhas e esposas de
Cristo. BINO, 2009: 200-201.
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65). Neste canto, é visível uma mudança na elocução do poema, que agora assume um
tom menos «lastimoso» e passa a ser de «celebração». É com «voz de alegria» que Soror
Mesquita Pimentel canta a ressurreição de Cristo. Em contraste, prevalece ainda o
profundo lamento da Virgem, que «Estava no seu pranto de amargura/ Com dor e saudade
d'alma viva. A narradora conta que Cristo, depois de ressuscitado, sai para visitar primeiro
a sua amada mãe, 1184 que em sua angústia humana aguarda a tão esperada hora da sua
ressurreição de seu filho
Passados os quarenta dias em que Cristo esteve ressuscitado, é chegado o
momento de sua ascensão. Acompanhado da Virgem e dos discípulos, o Senhor segue
para o Monte das Oliveiras e lá despede-se de sua mãe e esposa, chorando ele próprio um
rio de lágrimas caudalosas. Aqui, surpreendentemente, a Virgem Maria profere um quarto
e último lamento, «vertendo uma corrente alabastrina»:
Como poderei eu, filho, deixar-vos
Subindo ao estremo de querer-vos
E neste mesmo grau que soube amar-vos
E gosto se igualou também de ver-vos;
E como deixarei de acompanhar-vos
Pois sem ti como soube conhecer-vos
Que é deixar de vos ver tão insofrível
Como deixar de amar-vos impossível.
Mas como em apurar a [sapiência]
Estão de vosso amor o cumprimento
Fazei a[s] minhas dores resistência
Para convosco ter merecimento;
Sofrerei esta dor de vossa ausência
Que será para mim o mor tromento
Assi como me foi vossa presença
Motivo de gozar a glória imensa.
Meu Deus, adeus parti, filho querido
Adeus, ó filho (diz madre sagrada),
Adeus, doce prazer do meu sentido,
Lhe torna a mãe em lágrimas banhada;
Adeus que se moveu de amor ferido
Ó filho, diz, em vós fazei morada
E deu-lhe por remate neste passo
Com lágrimas de amor um doce abraço1185.
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Depois da subida de Jesus aos céus, «a virgem se foi com toda a gente/ Quais
pérolas vertendo cento a cento/Lágrimas de imortal contentamento 1186». Nesse momento,
as lágrimas que antes eram causadas pela dor e angústia diante da morte de seu filho,
convertem-se agora em lágrimas de glorificação pela missão cumprida por seu Filho.
Em sua essência temática e estético-literária, os prantos que acabámos de analisar
refletem, como já referido anteriormente, para além da continuidade de uma piedade
afetiva e didática que se estendeu no Ocidente Cristão com o florescimento do culto
mariano no século XII – e que se prolongou nos séculos XIV e XV com a chamada devotio
moderna –, a sobrevivência de uma antiga tradição literária estabelecida em torno dos
temas do Planctus e da Compassio Mariae, que, nutrida pela sensibilidade de Santo
Anselmo, alcançou sua mais forte expressão na pena de S. Bernardo e, posteriormente,
na indissolúvel afetividade de S. Boaventura, cuja influência na obra da Soror Mesquita
Pimentel já foi apontada n’alguns estudos feitos por Isabel Morujão 1187 a propósito do
Memorial da Infância de Cristo.
Entretanto, apesar da proeminência que a figura da Virgem adquire nesse
Memorial, não podemos perder de vista que a configuração cultural do espaço intramuros
da nossa religiosa de Évora não era literária, mas antes estritamente religiosa. Logo, ainda
que seu poema épico revele algumas contaminações literárias e, por vezes, rasgos de
inspiração própria, o elemento central do poema enquanto evento devoto e litúrgico é
antes a Paixão de Jesus e não a Compaixão de Maria. A contemplação e a descrição do
choro e do sofrimento da Virgem junto à cruz testemunham, no entanto, não só uma forte
devoção mariana de Soror Pimentel e da sua comunidade religiosa de S. Bento de Cástris,
bem como esclarecem algumas questões mariológicas, certamente comuns e debatidas no
seu tempo, associando Maria à devoção à Paixão de Cristo. Este centramento na Paixão
de Cristo é, alias, a outra vertente do Cristocentrismo que se difundiu a partir dos últimos
anos da Idade Média, pois, era lógico, como sublinha Sandro Sticca, que aquela mesma
sensibilidade espiritual que tinha sofrido com tanta intensidade ao meditar na Paixão do
Senhor, «conferisse alla Vergine um culto tutto particolare privilegiandone, nelle sue
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varie opere esegetiche, il sublime rango quale madre di Cristo e celebrandone la sua
sofferente maternità al momento della passione del Figlio» 1188.
Por essa via, poder-se-ia dizer também que o prolongamento poético dos lamentos
da Virgem funciona aqui como um elemento secundário, pois o importante é que, a partir
da perspetiva de seu padecimento e compaixão — agenciada com as imagens realistas e
fortes das torturas sofridas por Cristo e de suas chagas abertas a jorrar rios de sangue —,
que o leitor é convidado a contemplar e a meditar no sofrimento de Jesus e a vivenciar
esses momentos com tristeza e contrição. O modo como a religiosa de Évora narra a
Paixão de Jesus – apresentando uma contemplação afetiva de seu sofrimento a partir do
que Maria sente – busca estabelecer, desse modo, uma correspondência emotiva entre a
sua compaixão materna e a sensibilidade do cristão devoto, que, para além de se
compadecer do sofrimento redentor de Jesus, deveria também imitar a Virgem na sua
maneira de amar à Cristo 1189. Como refere Carla Bino, «mediante lo sguardo di Maria e
il suo modo di sentirei il Figlio, l’uomo viene fatto partecipare della relazione parentale
perfetta com Cristo»1190. Desse modo, ao contemplar a figura de Nossa Senhora em sua
dor e angústia materna, espera-se que o leitor devoto medite no seu sofrimento e
compartilhe da sua dor. É este o exemplo que Soror Mesquita Pimentel pretende
transmitir em seu poema. Através da representação das dores de Maria e do martírio de
Cristo, ela convida o leitor a vivenciar esses momentos com tristeza e contrição,
exortando por isso o leitor às lágrimas («Choremos estar presa nossa glória/ E vamos
perseguindo sua história» 1191).
As lágrimas marcadamente abundantes de Nossa Senhora ao longo dos
Memoriais não devem ser interpretadas como mera manifestação do sentimentalismo
humano e do amor natural entre uma mãe e um filho, mas como uma proposta
interpretativa da sua relação pessoal com Deus, baseada na reciprocidade do amor e no
caráter unitário e divino dessa ligação. Suas lágrimas são em tudo diferentes das
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derramadas por Maria Madalena, como veremos adiante, pois não são lágrimas de
contrição, mas de partilha/compaixão («Se vós, filho, chorais, eu também choro»).
Diríamos, desse modo, que as representações patéticas do sofrimento da Virgem e a
intensa expressão da sua dor expressam, invariavelmente, o valor dogmático da sua
corredenção. É claro que o papel de Maria, nesses poemas, não é expiatório no mesmo
sentido que o de Cristo, mas o seu ânimo interno aparece aqui perfeitamente orientado ao
sacrifício, pois, tal como escreveu Frei Amador Arrais, enquanto Cristo sacrificava a
carne, a Virgem, a alma: «Desejava ela entranhavelmente ajuntar o seu sangue ao de
Cristo, e consumar com ele o mistério de nossa redenção». 1192

5.2. As lágrimas de Maria Madalena

Se, na arte religiosa dos séculos XVI e XVII, a representação de Maria Madalena
prolifera tanto como «mirrófora» quanto penitente,1193 no campo literário, sacro ou
profano, notar-se-á uma visível preponderância das suas lágrimas 1194 numa clara sintonia
com a sensibilidade religiosa da época, que viveu intensamente a consciência do pecado
e a necessidade do arrependimento e conversão.
Na Península Ibérica existe uma larga fortuna literária da vida desta peccatrix, o
que demonstra a enorme popularidade alcançada por esta santa no Sul da Europa. A sua
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ARRAIS, 1974: 733.
O arquétipo de «pecadora penitente» forjado em torno de sua imagem prolifera na hagiografia e difundese através da arte e da literatura devota da Idade Moderna. Como uma segunda Eva pecadora, a figura de
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representação em Portugal, 1195 nesse mesmo período, não se distancia muito dos
contornos apresentados na Idade Média. 1196 Sem perder os traços arquetípicos de
pecadora, Maria Madalena será transformada num modelo de «santidade heroica»1197 de
central importância no contexto da Contrarreforma, convertendo-se em um símbolo
autêntico do arrependimento e de penitência para edificação dos fiéis.
É de surpreender, contudo, a escassa repercussão de uma das figuras mais
representativas da piedade barroca na literatura conventual feminina em Portugal no
período moderno, ainda mais se considerarmos a função modeladora assumida por grande
parte dessa literatura. 1198 Isabel Morujão refere que apesar de Maria Madalena ter sido
objeto de tratamento poético em quase todas as poetas, não se verifica uma grande
expansão ou qualquer assinalável recorrência nos exemplares de que temos
conhecimento.
É no Memorial dos Milagres que encontraremos alguns traços marcantes da
presença dessa santa. Um dos aspetos que irrompe com o que há de mais inesperado neste
poema é o protagonismo que a religiosa cisterciense atribui à Maria Madalena, já que,
nenhum outro texto conhecido da literatura conventual feminina confere a essa
personagem tamanho relevo. Neste Memorial dos Milagres, entretanto, Soror Mesquita
Pimentel dedica todo o canto X à «pecadora arrependida», que é amplamente focalizada
ao longo de 93 estrofes escritas em oitava rima, recuperando a tradição dramática que se
construiu em torno dessa figura feminina.
Da mesma forma que os diversos sermões e textos hagiográficos exploraram a
imagem de Maria Madalena no esplendor de sua beleza antes do arrependimento e depois
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Para o caso de Portugal, cita-se alguns exemplos como: Conversão e lágrimas da gloriosa Santa Maria
Magdalena e obras espirituais, de Diogo Mendes Quintela (1615); as elegias de Jorge da Silva e de
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a verter rios de lágrimas aos pés de Cristo, Soror Mesquita Pimentel também explora as
duas facetas de sua personagem, esboçando a imagem de uma mulher atraída pelo luxo e
vaidade para, em seguida, transformá-la em um modelo de amor e penitência para
edificação de seu público leitor, convocando, para isso, «os elementos persuasivos mais
eloquentes da época». 1199
À semelhança dos muitos textos de piedade e sermões produzidos naquela época,
no canto X de seu Memorial dos Milagres a poeta também irá explorar o motivo das
lágrimas para comover o leitor e, por essa via, colocá-lo diante da problemática do
arrependimento, conversão e penitência. Na medida em que desenvolve os afetos na
elocução de seu poema, a poeta mescla em sua linguagem alguns artifícios retóricopoéticos, recorrendo ao uso de metáforas, hipérboles e analogias para amplificar a
projeção dos afetos ao passo que louva a superioridade da beleza da santa Maria Madalena
e a grandeza de suas virtudes. Essa correlação, como oportunamente veremos, favorece a
receção da mensagem que pretende veicular. Primeiro, porque os afetos que o poema
suscita envolvem o leitor numa teia emotiva, causando-lhe comoção; e segundo, porque
a amplificação, enquanto artifício retórico, atinge a disposição do público pela admiração
que as imagens despertam, tornando-se particularmente um dispositivo de persuasão na
medida em que se assenta na sedução dos sentidos.
O argumento que antecede o canto antecipa o assunto de que se pretende dar
notícia: a vida e conversão de Maria Madalena. Ao longo das noventa e três estrofes que
o constituem, a «pecadora arrependida» aparece mergulhada num mar de amor e dor,
inundando todo o canto com as suas lágrimas; lágrimas de contrição motivadas pela dor
de seus pecados e pelo sentimento de culpa e arrependimento, mas que também
expressam o grande amor que sente por Cristo; lágrimas que a narradora toma para si,
fazendo-nos caminhar lado a lado com a pecadora arrependida e sentir com ela as suas
dores.
É com «voz de choro e de alegria» que a narradora começa a contar a história de
sua heroína. Após informar o leitor acerca da origem e filiação nobre de Madalena, a
autora passa ao lugar comum da humildade: «Não é de tosca mão tão alta empresa/ por
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ser digna de engenho sobre-humano/ que se afoga no mar de tal beleza»,1200 descrevendo
com pormenores as características físicas da pecadora, representando-a no auge de sua
beleza e formosura inigualáveis.
Mais adiante é referido o primeiro encontro de Maria Madalena com Jesus, que
estava a pregar no Templo. Com suas palavras e vista penetrante, Cristo repreendia suas
maldades de tal modo que Maria chorava e cobria-se com seu manto. Envergonhada e
com o peito trespassado de dor, a pecadora foge em direção a sua casa e, ao chegar a seus
aposentos, «o freio solta ao choro reprimido» e «com o coração rasgado de tormento/
despiu o seu riquíssimo vestido/ e ficou sem as joias preciosas/ mais ricas com as lágrimas
fermosas».1201 Banhada em lágrimas de arrependimento, Maria Madalena passa a
recriminar a vaidade e o «falso amor», inaugurando um monólogo que se prolonga por
cinco estrofes, condenando a si mesma por ter preferido as «imagens falsas e fingidas»
aos «verdadeiros bens». O peso de suas culpas é tão grande que deseja antes a própria
morte do que ter cometido algum pecado.
Em seguida, a narradora regressa para afirmar o estado de conversão de Maria
Madalena, agora, já desvestida dos adornos do mundo. Depois de ter com o mundo
«contas rematadas», a pecadora convertida toma um vaso de precioso unguento «e com
humilde traje logo parte/ para ir buscar de Cristo a melhor parte» 1202. Durante o percurso,
Madalena derrama suas lágrimas por todo o caminho por onde passa. Os pés, que antes a
conduziam velozmente por caminhos perigosos, parecem-lhe, naquele momento,
demasiado vagarosos, tamanho é o seu desejo de estar na companhia de Cristo. Interpela,
então, a seus pés: «Por que não is com asas, pés, voando/ por que vá mais depressa a Deus
chegando?»,1203 desejando que estes tivessem asas para que voando fizessem-na chegar
mais depressa à fonte de sua glória.
Segue-se, então, o episódio em casa de Simão, o fariseu. Aqui, a autora recria
quase textualmente a cena narrada em Lucas 7, 36-50. Entrando em casa do fariseu Simão,
Maria avista Jesus sentado à mesa e tamanha é a sua dor e culpa que «não ousa ver-lhe a
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face esclarecida/ mas encolhida vai, por detrás passa»1204. Daí em diante, é narrado o
momento em que Maria Madalena lava os pés de Jesus com suas lágrimas e seca-os com
seus cabelos: e «depois que com seu doce choro grave/ lavou a Cristo os pés divino
ofício», «os cabelos soltou, laço suave/ e por lhe dar de amor mais claro indício/ com este
ouro espalhado lhos limpava/ e infinitos ósculos lhe dava» 1205. Em seguida, derrama sobre
os seus pés o alabastro de perfume que traz consigo, «metida num incêndio tão ardente/
não fala uma palavra do que sente» 1206. O fariseu Simão, que estava a observar a atitude
de Maria Madalena perante Cristo e conhecia a má fama que ela tinha, «logo dentro em
si diz murmurando»1207 que se Jesus fosse realmente um profeta, ele certamente saberia
que aquela mulher que lhe lavara e beijara os pés era uma pecadora da cidade e, por isso,
«era razão que logo a despedisse/ e que estar a seus pés não consentisse» 1208.
A narrativa prossegue recriando o quadro da parábola dos dois devedores, presente
em Lucas 7, 41-42, no momento em que Jesus dialoga com Simão, comparando a sua
(ausência de) atitude com as ações de Maria Madalena, que terá todos os seus pecados
perdoados por amar a Cristo com tanto excesso. Madalena parte, então, enriquecida,
levando a situação narrativa ao desfecho com os comensais «olhando-se uns aos outros
admirados» e a perguntar quem é este homem que «tem em si cifrados/ os poderes de
Deus alto e celeste» 1209.
A leitura que este canto oferece permite-nos observar um particular dramatismo,
que se concentra, sobretudo, no momento em que Maria Madalena arrepende-se de seus
pecados e na cena do lavatório dos pés. A presença redundante e hiperbólica das lágrimas,
constantemente explorada pela poeta, intensifica a expressão da dor sentida pela
pecadora, emprestando à narrativa uma eloquência ímpar que apela ao pathos do leitor
devoto e provoca nele comoção pelo suscitar dos afetos. Maria Madalena não apenas
chora, mas «corrente de lágrimas lançava» 1210 e «cento de fio em fio lhe corriam» 1211. O
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monólogo ferido e prolongado da pecadora não deixa de demonstrar uma clara intenção
da poeta em captar a adesão de seu destinatário, exercendo sobre ele uma ação
transformadora na medida em que o faz meditar sobre a dor e sofrimento da personagem,
identificando-se com ela e projetando nela a si próprio.
Neste ponto, é interessante observar que o que antes motiva a conversão da
pecadora não é influência do amor que lhe havia inspirado Cristo, mas sim o temor de vir
a irritar a Deus e ser condenada a penas eternas. É evidente a intenção de despertar no
leitor cristão uma adesão emocional baseada no medo, pois a autora apresenta diante dele
a ira de Deus e o inferno a arder em fogo,1212 transformando o monólogo de Maria
Madalena e a dramatização de seu conflito interior em uma exortação, já que na medida
em que sua personagem recrimina a si própria, explicando a sua reprovável conduta, seu
discurso estabelece com o leitor devoto, em particular a mulher cristã, uma espécie de
admoestação, funcionando como exemplo e aconselhando todos os fiéis que se enredam
em caminhos semelhantes a envergonhar-se de seus pecados, chorar suas culpas e a
converter-se, assim como fez Maria Madalena. É de notar que, este tipo de construção,
baseada no medo, é algo característico das pautas religiosas impostas pelo movimento
contrarreformista, uma vez que não corresponde com a imagem evangélica da pecadora
que lavou os pés de Jesus, em quem o impulso afetivo resulta mais importante que o
temor.1213
Igualmente interessante é o ritmo demorado que a poeta confere a esta cena,
construindo uma espécie de gradação pelo intensificar do pranto. Algo semelhante pode
ser também observado no momento anterior à unção. Desde a entrada de Maria Madalena
na casa do fariseu até a unção propriamente dita, a sequência dos acontecimentos nos é
narrada com impressionante lentidão, prolongando-se por nove estrofes. Contudo,
importa destacar que esse alargamento não se dá a nível da progressão narrativa, mas na
expressão dos gestos e sentimentos de Madalena.
Aos pés do bom Jesus chorando estava
1212
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Humilde, vergonhosa e mui confusa,
Tal corrente de lágrimas lançava
Que parecia Bíblis ou Aretusa.
E quão forçosamente que chorava
Movida da divina infusa,
Porque vestia lágrimas tão belas
Que parece que o Céu chora as estrelas1214!
O vaso de alabastro já derrama
Nos pés que com seu pranto tem lavados
Nos quais se prende, enreda, enlaça, inflama
Despois que com doçura os tem beijados.
Nunca cessa de obrar quem muito ama
E em todos estes termos delicados
Metida num incêndio tão ardente
Não fala uma palavra do que sente 1215.

Veja-se que o que mais avulta nestes versos não são propriamente as ações de
Maria, mas a intensidade e riqueza expressiva dos seus sentimentos. Se nos relatos
evangélicos esta cena é narrada com uma certa economia, Soror Mesquita Pimentel, pelo
contrário, confere uma maior amplitude aos gestos de sua personagem, cujas lágrimas
emprestam um realismo particular e dramático à narrativa. Mas, não são apenas as
lágrimas de Maria Madalena que permeiam o texto. A narradora/poeta também chora a
dor de sua personagem, mas é um choro que ao mesmo tempo expressa alegria por saber
que ela, «porque soube chorar», encontrou consolo e perdão em Cristo. Não só isso: sua
escrita constitui uma prática de exercício espiritual através da qual a própria autora
trabalha o autoaperfeiçoamento e o exercício ascético tão preconizado pela cultura
monástica, cuja doutrina baseava-se no desapego do mundo e no desejo de Deus. Por esse
motivo, é possível identificar os próprios sentimentos da autora a permear o texto;
sentimentos de amor, devoção e comoção que se misturam às lágrimas de sua personagem
e adensam o dramatismo de sua história.
Para além dos movimentos afetivos que se observam em toda a narrativa,
sublinhe-se a dimensão visual deste poema, percebida principalmente na descrição física
de Maria Madalena antes de sua conversão e na sequência narrativa de suas ações, como
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numa espécie de exercício espiritual inaciano 1216. Tal qual um pintor, a narradora «pinta»
diante de nossos olhos um quadro da «santa pecadora» a partir da enumeração de suas
particularidades físicas, imprimindo uma certa vitalidade que salta à vista do leitor. Maria
Madalena aparece desenhada com «olhos de diamante» e longas «madeixas de ouro»;
A fronte tinha cândida e serena
Sobrancelha arqueada e assaz escura
Para mais realçar da Madalena
A cor do rostro igual, a neve pura;
Suas formosas faces de açucena
Em que a púrpura e neve mais se apura
O nariz que as divide era aquilino
Em que pôs natureza o pincel fino1217.
Sua boca que é qual rubim partido
Com perfilo sutil alionado
Admirando, descobre dividido
Rico nácar de pérolas guardado;
E não tinha valor menos subido
Em seu rostro perfeito e acabado
A barba de cristal linda, engraçada
Por esmalte no meio mui rosada1218.

A descrição da santa em seu estado de pecadora segue ainda por outras estrofes: a
garganta «de azuis e roxas veias se jaspeia»,1219 «as mãos são de marfim e pura neve», 1220
esboçando um retrato que segue a mesma verticalidade da composição clássica do retrato
feminino, cujo enfoque voltava-se para as partes nobres da mulher, como assim o fizeram
inúmeros poetas dos quais temos conhecimento através do Cancioneiro Geral de Garcia
de Resende. Desse modo, a poeta fornece ao leitor um material pictórico que encontra
expressão nos códigos tradicionais da representação feminina, utilizando-se de elementos
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naturais e preciosos (ouro, diamante, esmeralda, rubi, pérola e cristal) e de qualidades
(branca, neve, pura) para metaforizar a raridade da beleza e pureza da santa. Como se
demonstrasse o ut pictura poesis, Soror Mesquita Pimentel «pinta» a sua personagem de
modo semelhante aos inúmeros retratos pintados pela poesia da altura. Tal como aparece
em Góngora e Camões, «cabelos de ouro», «olhos de diamante», «pele branca» e «boca
de rubi» são metáforas que remetem a uma larga fortuna da tradição petrarquista e, ainda
que não desviem sua obra da tônica pedagógica cristã, imputam-lhe uma certa fruição
estética.
Não obstante, na medida em que retoma metáforas consagradas pela poética de
seu tempo, Soror Mesquita Pimentel não descura da lei do decorum horaciano, adequando
os seus versos ao tema e à função de sua obra ao passo que reveste a sua personagem de
uma indumentária cristã que se expressa por meio de metáforas colhidas nos campos
semânticos do luminoso (raios, luz, sol, estrelas, fogo, aurora). Nota-se, desse modo, uma
transladação do motivo poético da beleza feminina para o plano da religiosidade,
configurando uma forma de divinização de sua personagem e da matéria narrada em
atenção aos códigos que orientavam e moldavam a escrita religiosa.
É a partir daí que passaremos a observar de forma mais depurada e significativa
os vários recursos retórico-poéticos que incidem por trás da composição plástica do
retrato da santa e de alguns quadros narrativos. Configurando um método da amplificação
normalmente usado nos géneros epidíticos, a descriptio1221 adquire uma dimensão
pragmática importante para qualquer discurso que tem por fim o movere, justamente em
função do efeito perlocutório que essa composição exerce sobre o leitor. Ao representar
Maria Madalena desse modo, a autora faz com que sua imagem seja projetada diante dos
olhos do leitor pela força do ponere ante oculo, envolvendo-o em uma teia de sentidos
que se processa por meio de um exercício de imaginação. Os adjetivos que realçam a
beleza da santa Maria Madalena, além de reforçar a sua singularidade e raridade, têm a
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430

finalidade de louvar e engrandecer aquela que mais soube amar a Cristo, cabendo, pois,
à poeta amplificar tais virtudes, de modo a assinalar a sua superioridade. Para tanto, Soror
Pimentel recorre a metáforas, hipérboles e analogias para distinguir a sua personagem, de
modo a provocar no leitor admiração pela beleza que suscita, o que por sua vez faz
deslocar a imagem do que é representado para um plano onde, segundo Sócrates, «parece
mais admiravelmente maravilhoso do que antes». 1222
A contemplação de alguns quadros narrativos também contribui para a ilação
dessa função suasória. Os relatos que envolvem a personagem Maria Madalena abundam
em pormenores que iluminam os seus gestos com uma força plástica admirável, fazendonos acompanhar cada um de seus passos como se pudéssemos vislumbrar os
acontecimentos com o mesmo olhar da narradora. Será interessante enumerar alguns dos
sintagmas verbais que descrevem plasticamente a sua ação: «Na casa de Simão vai já
entrando»;1223 «Mas encolhida vai, por detrás passa»;1224 «Aos pés do bom Jesus
chorando estava»;1225 «o vaso de alabastro já derrama».1226 A articulação discursiva
destas cenas produz imagens que envolvem o leitor na narrativa e apela à interiorização
de uma presença. A vivacidade da descriptio de que fala Quintiliano, provoca a impressão
de presença do referente quase como se este pudesse ser colocado «ante os olhos».
Atrelada aos afetos e aos caracteres que lhes correspondem, a imagem representada
permite, desse modo, que o leitor construa na alma aquilo que não é possível captar pelos
sentidos. Por conseguinte, a plasticidade de algumas imagens oferecidas pela poeta, em
articulação com os afetos que suscita, acaba envolvendo o leitor na matéria narrada para
melhor comover os ânimos e persuadir.
Pode-se dizer ainda que o uso de tais adjetivos e metáforas serve para pôr em
perspetiva a imagem da pecadora antes e depois de sua conversão, produzindo um efeito
de contrastes que indicia a orientação retórica subjacente no discurso narrativo de Soror
Mesquita Pimentel. Na estrofe 23.ª, percebemos de forma mais explícita essa
intencionalidade:
1222
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Estrela celestial, se aqui me atrevo
A vos pintar com tinta negra e escura,
É porque firme intento na alma levo
De mostrar cedo a vossa fermosura;
As sombras como é certo e entender devo
Fazem resplandecer mais a pintura,
Tais nossas culpas são, e a sombra delas
Vos fará mais fulgente que as estrelas.1227

Veja-se que os adjetivos «negra» e «escura» produzem um efeito contrastivo em
relação ao discurso elogioso e «iluminado» com que a personagem é descrita. De acordo
com Sánchez Ortega, essa duplicidade de imagens «puede provocar em el espectador,
gracias a este contraste, uma impresión mucho más profunda»1228 na medida em que
emparelha elementos antitéticos para promover uma reflexão sobre o mundo das
vaidades. Do ponto de vista discursivo, trata-se de uma estratégia que pretende colocar o
leitor devoto diante de dois polos distintos: o pecado e o arrependimento. É por isso que
a narrativa se constrói dividida em duas partes: na primeira, Maria Madalena aparece
revestida de rica pedraria, ressaltando-se o seu estado de pecadora; já na segunda, após o
arrependimento e conversão, a santa é retratada sem nenhum adorno. A representação dos
traços físicos que ressaltam a sua beleza corresponde à imagem de uma mulher entregue
às vaidades do mundo e serve de pretexto para a sua posterior «desfiguração»,
provocando no leitor um maior efeito suasório no sentido de conscientizá-lo sobre a
fugacidade da beleza e os perigos que o «falso amor» oferece. Vale a pena retomar aqui
mais alguns versos:
Esta sua sem par rara beleza
A muita liberdade e poucos anos
Ser muito conquistada e ter riqueza
Causas assaz forçosas pera danos
Lhe foi ocasião para que presa
Ficasse com os laços dos enganos
E que tanto ao profano amor se desse
Que o divino amor de Deus perdesse1229.
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É a presença proeminente de Maria Madalena, ainda em seu estado de pecadora,
que irá imprimir no leitor o sentimento de contrição; «rara beleza», «liberdade», «poucos
anos» e «riqueza» são combinações que constituem um recorrente clichê dos sermões
penitenciais e chama a atenção para os perigos de gozar da beleza e formosura, pois a
beleza pode ser tão perigosa para a mulher que a possui quanto para o homem que a
contempla. Na medida em que «encena» ao leitor os costumes de Maria Madalena na sua
fase de pecadora, Soror Mesquita Pimentel esboça a personalidade de uma figura
feminina distante do universo moral e social valorizado pelo Cristianismo, bem como do
esquema normativo o qual deveria seguir a mulher cristã. O monólogo ferido e
prolongado de Madalena antes da conversão expressa o conflito interior de uma mulher
dividida entre o «amor sacro» e o «amor profano» que também constituiu um dilema para
as mulheres do Antigo Regime1230 e que, neste canto em particular, deixa entrever a
sobrevivência do estereótipo feminino da debilidade da mulher no discurso da religiosa
de Évora. Depois de ilustrar a vida dissipada de sua personagem, a autora passa a relatar
o processo de conversão que irá transformá-la de pecadora em fiel seguidora de Cristo,
constituindo um autêntico modelo de arrependimento e penitência.
O favor que Maria Madalena logrou alcançar junto do Filho de Deus e o especial
amor que Cristo a devotava são evidenciados na presença que a Madalena ocupa também
noutros cantos dos Memoriais. Ainda nos Milagres, no episódio da ressurreição de Lázaro
(Canto XIII), é a ela a quem Cristo manda Marta chamar, quando chega à Betânia («Lhe
disse que chamasse a Madalena/Que fazer o milagre então ordena» 1231). Aí, a narradora
dedica várias estrofes (XIII, 18-34) em louvor à Santa, que é exaltada como um
compêndio de virtudes:
Ela vai dilatando a caridade
Ela a fé fortalece a esperança
Ela sempre destila a suavidade
Ela todos os vícios d’alma lança;
Ela de gostos vis tira a vontade
Ela só do que é Céu faz ter lembrança
Ela é a devação e há tanto nela
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Que explicar-se não pode o menos dela.1232

Nesta cena, o encontro de Maria Madalena com Cristo é construído sob a mesma
imagética do seu primeiro encontro, em casa de Simão, o fariseu. Ao ver a face de Jesus,
Maria cai de joelho aos seus pés. No entanto, a Madalena já não é, aí, uma pecadora
arrependida, mas uma fiel seguidora de Cristo. Ao prostra-se diante dele, Maria
demonstra não somente a grandeza do seu amor («O coração com eles vai ligando/Com
mil laços de afectos amorosos»), mas a sua fé, a sua obediência e a sua humildade. Maria
Madalena surge, portanto, sempre ligada aos pés de Jesus («Não se sabe apartar dos pés
de Cristo»), de tal maneira que, inclusive no Memorial da Paixão, ela surge representada
aos pés do Redentor quando ele é descido da cruz.

Com os divinos pés doce laçada
De seus braços fazia a Magdalena
Lembrando-lhe que neles desatada
Se viu de toda a culpa e toda a pena
Deseja dentro n’alma dar-lhe entrada
Pois do mal a livraram que condena
Com tão grande triunfo tal vitória
Que neles alcançou ter toda a glória.1233

O tratamento poético dignificante que Soror Mesquita Pimentel concede à figura
de Maria Madalena demonstra, para além da intensidade da sua devoção, um interesse
em oferecer aos seus leitores, particularmente as mulheres, um modelo de virtude. Desse
modo, a poeta visa conduzir os fiéis à prática da perfeição cristã, sobretudo as mulheres,
que deveriam procurar aperfeiçoar suas próprias virtudes para que fossem exemplos por
excelência da mulher cristã perfeita.

5.3. As lágrimas de outras mulheres

Dotadas de uma profunda sensibilidade, as lágrimas femininas estendem-se ainda,
1232
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nestes Memoriais, a outras figuras emblemáticas do Novo Testamento. A Cananeia, que
aparece focalizada no Evangelho de Mateus (15, 21-28), surge no Canto XI do Memorial
dos Milagres enaltecida pela voz da narradora, que a ela dedica um número considerável
de estrofes (XI, 25-78). Soror Mesquita Pimentel terá pretendido dignificar esta figura
neotestamentária, cujo «protagonismo foi minimizado e invisibilizado no processo
interpretativo feito por homens dentro de uma visão androcêntrica e patriarcal». 1234 De
facto, na abertura do seu canto épico, a poeta expressa o seu desejo em exaltar as virtudes
da mulher cananeia: «Excessos de fé rara na firmeza/Que por ser portentosa admira e
espanta».1235
A história da mulher cananeia é narrada seguindo a matriz evangélica. Assim como
aparece referido em Mateus 15, 21, a narradora informa-nos que ao chegar Tiro e Sídon,
Cristo ouve «uma mulher tão firme quão discreta», cuja «voz que parecia de trombeta/Os
ouvidos de Cristo vai ferindo». 1236 Suplicava pela filha amada, que era gravemente
perseguida pelo demónio. Cristo ignora a sua súplica, voltando-lhe as costas sem lhe
dirigir qualquer palavra. A narradora explica, entretanto, que a atitude hostil de Jesus para
com a Cananeia não era «porque de escutá-la se enfadasse», mas para avaliar a dimensão
da sua fé («Que o fez, por que na fé se exercitasse»), explicação que não está nos
Evangelhos e que cumpre, no Memorial, uma função catequético-devocional. Como a
siro-fenícia continuava a seguir o Senhor com fortes brados, clamando por sua piedade e
misericórdia, ele lhe responde com duas objeções: (1) a de que não veio à Terra senão
para as ovelhas perdidas de Israel («Senão para as ovelhas que mantenho,/Do povo de
Israel, meu doce gado»); (2) e a de que não era justo tirar o pão dos filhos e dá-lo a quem
não merece («Não é bem nem a zelo se atribue,/Tirar dos filhos meus o pão suave»). No
entanto, a mulher cananeia não se resigna diante da indiferença e respostas duras de Jesus,
mas humildemente se prostra diante dele e reconhece a sua inferioridade («Eu confesso,
Senhor, não valer nada,/E que mereço aos cães ser comparada»), contentando-se em
receber, como um cão, apenas as migalhas que caem da mesa do seu dono («Migalha de
tal mesa alcançar possa»). Diante da argumentação e da fé da mulher cananeia, Cristo
1234
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concede-lhe a cura da sua filha.
Se inicialmente a Cananeia é ignorada por Jesus, na estrofe 75.ª ela é enaltecida por
ele pela sua perseverança, paciência e, sobretudo, pela sua fé:
Ó mulher, entre todas esforçada
E de todo o tormento e mal indigna,
Por humilde, discreta e avisada,
De aventejados prémios muito digna,
A tua fé é grande e agigantada
E de mim com vontade mui benigna,
Será gratificada e agradecida
E ficará no mundo engrandecida.
(...)
E com peito tão forte e esforçado
Mostras perseverante em mim ter crido,
Sem nunca ter notícia da escritura,
Grande valor de fé, grande ventura;
De ti fugi com mostras de esquivança
E tu tão paciente me seguiste,
Com tão grande firmeza, sem mudança,
Na justa petição sempre insististe;
Por onde tua fé já tudo alcança,
Seja feito, mulher o que pediste.
E em dizendo isto naquela hora
O demónio saiu da filha fora. 1237

O exemplo da mulher cananeia, que, apesar de pagã, demonstra possuir uma fé
maior do que a manifestada por muitos judeus, inclusive pelos discípulos de Cristo, é o
objeto central deste Canto XI. Com efeito, Mesquita Pimentel exalta as virtudes da
Cananeia, sublinhando a sua perseverança na oração e a sua confiança na graça de Deus.
Por meio das alegorias da Fé e da Perseverança, a poeta demonstra como estas fortaleciam
a Cananeia, conforme denunciam as suas atitudes perante as negativas de Jesus. Assim, a
narradora descreve que a Fé estava ligada a ela («Invisível a fé lhe apura os passos/E para
que a vitória vá levando/A liga fortemente com seus braços»),1238 do mesmo modo que a
Perseverança («Ligou mui fortemente a Cananeia/Que vem seguindo a Deus muito
chorosa»).1239
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No Memorial dos Milagres, as atitudes da mulher cananeia são muito expressivas.
Elas revelam um protagonismo e ousadia femininas que Soror Mesquita Pimentel
pretende realçar, quer através do longo discurso que lhe empresta, quer por meio dos
gestos e atitudes que realçam a sua coragem. De facto, ela grita, insiste, argumenta e se
prostra diante de Jesus, rogando em favor da sua filha. Embora tais atitudes sejam
retratadas também nos Evangelhos, nem Mateus nem Marcos fazem menção às lágrimas
da Cananeia, que no poema de Pimentel, chora de dor e apela à compaixão e misericórdia
de Cristo: «Ó filho de David, do que padeço,/A minhas tristes lágrimas rendei-vos».1240
O clamor da mãe cananeia revela uma riqueza de significados. A narração do seu
encontro com Jesus pode ser vista, neste Memorial, à luz de uma perspetiva inclusiva,
que pretende conceder às mulheres também um espaço de participação nas obras de
Cristo. Com efeito, a focalização que Soror Mesquita Pimentel confere, a partir do Canto
IX até o Canto XI, às várias figuras femininas (como a mulher samaritana, a mulher
apanhada em adultério, Maria Madalena e a mulher cananeia), revela uma deliberada
intenção, como já se referiu, em conceder-lhes um lugar dignificante, conforme expressa
na abertura do Canto IX:
(...)
Cantemos, musa, já que o peito arde
Por cantar os triunfos e vitória
Que entre as obras de Cristo e seus poderes
Tiveram as ditosíssimas mulheres.1241

Relativamente à mulher Cananeia, a narradora «sublinha não só a atenção de Cristo
às mulheres, mas a singularidade da fé feminina, na firmeza e na constância». 1242 De facto,
a Cananeia constitui um modelo feminino de fé e perseverança, em virtude das quais ela
não apenas consegue a cura da sua filha, como também ultrapassa e supera a excelência
de todas as mulheres ilustres que lograram alcançar alguma fama: «Porque da Cananeia
a excelência/sobre as mulheres raras mais se empina».1243
Diferentemente de algumas mulheres que atravessaram o caminho de Cristo, a
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Cananeia é a única que exerce alguma influência sobre ele, conseguindo convencê-lo
através dos seus argumentos. O silêncio e a resistência inicial de Jesus constituíam, para
a siro-fenícia, um obstáculo, mas a sua firmeza e constância permitem, no entanto, que
ela não desista diante de «nenhum rigor», alcançando a cura da filha. Esta atitude ousada
retratada pela narradora rompe, assim, com o silêncio das mulheres. Se o argumento sobre
a debilidade feminina (personificada na figura de Eva) servia para legitimar a associação
da mulher (considerada como criatura frágil e tentadora) ao pecado, a fé demonstrada pela
Cananeia constitui um argumento de sinal contrário:
Que em feminil sujeito tão bastante,
Exemplo de fé pura vamos vendo
Que exceda no ser firme ao diamante
Sem que nenhum rigor a vá vencendo;
E que vendo-se cousa semelhante,
Que parece devia ir suspendendo,
Se possa ainda achar na redondeza
Quem diga que a mulher não tem firmeza.1244
João Crisóstomo, ao interpretar o texto evangélico da mulher cananeia na sua
«Homilia 52 sobre São Mateus», sublinha a firmeza da siro-fenícia diante das respostas
de Cristo. O doutor da Igreja esclarece que ela se poderia ter calado, ter desistido e terse afastado no momento em que Jesus lhe vira as costas, mas, ao invés disso, ela
aproxima-se e prostra-se aos seus pés, apelando para a sua compaixão.
Realmente no es eso lo que nosotros hacemos. Apenas vemos que no
alcanzamos lo que pedimos, desistimos de nuestras súplicas, cuándo,
por eso mismo, más debiéramos insistir. […] El silencio mismo pudiera
haberla hecho desesperar de su intento; mucho más aquella respuesta.
[…] Y, sin embargo, la mujer no se desconcertó.1245

Mesquita Pimentel recupera essa já recuada valorizão da Cananeia por S. João
Crisóstomo e, ainda a admiração que por ela nutre S. Jerónimo:
Admirons, en la personne de la femme de Canaan, la foi, la patience,
l'humilité de l'Église: la foi qui lui fait croire à la possibilité de la
guérison de sa fille, la patience qui, après tant de rebuts, la fait
persévérer dans ses prières, l'humilité qui la fait se comparer non aux
chiens, mais aux petits chiens.1246
1244

Memorial dos Milagres, 2014, Canto XI, est. 70, fl. 429.
CRISOSTOMO, 1955-1956: 107.
1246
JÉROME, 1977: 333.
1245

438

Mas Soror Mesquita Pimentel faz acompanhar o comportamento que coloca na
exemplaridade da fé da Cananeia de uma representação lacrimosa desta mulher.
É interessante observar que a poeta coloca uma especial ênfase nas lágrimas
maternas ao longo das suas epopeias. Para além da mãe cananeia (e também da Virgem
Maria, que já tivemos a ocasião de nos referir), no episódio da ressurreição da filha de
Jairo, narrado no Canto V do Memorial dos Milagres, a narradora retrata a imagem de
uma mãe desolada pela morte da filha: «Viu com materno amor já mais avaro/De bruços
sobre a cama a mãe chorando/O corpo miserável abraçando». 1247 Os Evangelhos,1248 no
entanto, nada referem sobre a mãe da menina. Apenas Marcos e Lucas mencionam que
Jesus admitiu a presença do pai e da mãe no recinto em que o corpo da menina se
encontrava.1249 Ou seja, sabe-se apenas que a mãe estava presente naquela ocasião, mas
nada nos é dito acerca da sua dor e lágrimas. Entretanto, não é difícil imaginar quão
avassaladora seria a dor de uma mãe que perde um filho. Nesse sentido, Soror Mesquita
Pimentel enriquece produtivamente a narrativa deste episódio com uma tonalidade
claramente emotiva, colocando na boca da mãe da menina um dolorido lamento (V, 4749) em que ressaltam as exclamações próprias do pranto.
Ai, diz, filha querida, ai, luz fermosa
Desta mãe que deixaste em noite escura!
Ai, prenda de meus olhos amorosa
Em que engastada estava a fremosura!
Pois que minha alma em dor tão rigorosa
Não rompe deste corpo a prisão dura
Rompam meus tristes ais minhas querelas
O rico cinto d’ouro das estrelas.
Que cheg[u]em sem tardar ao sacro assento
Das deíficas plantas rico engaste
Adonde lhe presentem o tromento
Com que cá nesta vida me deixaste.
Ai, rica glória de meu triste pensamento
Porque contigo lá me não levaste
Mas não que de meus erros Deus ordena
1247
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Dar-me ausente de ti na terra a pena.1250
Outra mãe que aparece a chorar a morte do filho é a viúva de Naim. No Canto VI
dos Milagres, é narrado o momento em que Jesus, acompanhado dos seus discípulos e
da multidão que o seguia, se depara, ao aproximar-se da porta da cidade, com um cortejo
de uma mãe que segue o caixão do seu único filho:
Uma viúva vinha desmaiada
Seguindo o seu difunto filho belo.
A garganta levava a voz ligada
O rostro demudado e amarelo
Chorando meia morta e afligida
À sua meia vida fenecida.1251

A dor da mãe viúva é retratada a partir da sua postura e estado emocional
(«desmaiada», rosto «demudado e amarelo», «meia morta e afligida»), bem como pelos
seus gestos de desespero: «As mão uma e mil vezes vai trocendo/E seus chorosos olhos
levantando».1252 Desse modo, a narradora enfatiza os traços mais doloristas da mulher
enlutada, cujos ais e lamentos causavam compaixão em quem os ouvia («Ouviu uns ais
mui tristes, lastimosos/Que à dor e compaixão todos movia»). 1253 Tal como para a mulher
cananeia, também os Evangelhos não fazem referência às expressões de dor da viúva de
Naim, embora saibamos que ela chorava pelo facto de Cristo lhe dizer «não chores». 1254
Entretanto, a narradora apresenta a profundidade da dor da mulher viúva através de um
comovente lamento, que se estende ao longo de seis estrofes (VI, 14-19).
Não se trata, no entanto, de uma mera ênfase à dor da mãe viúva, mas de explicitar
o valor pragmático das lágrimas, que, embora saindo naturalmente, brotavam do âmago
de uma dor intensa, que moveu montanhas e tocou a sensibilidade de Cristo à dor
humana.
As entranhas de Cristo enternecidas
Com brandas que são, vendo a história,
Digna de tantas lágrimas vertidas
1250
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Ainda que por cousa transitória
Quiseram desta pena comovidas
Ressuscitar aquela mortal glória
E converter em Sol a triste chuva
Desta tão lastimada mãe viúva.1255

Segundo o Evangelho de Lucas (7,11-17), a mãe afligida nada pede a Jesus.
Contudo, ele compadece-se da sua dor e ressuscita o seu filho morto. Por isso, mais do
que a dor da mãe viúva, é a compaixão de Jesus que Soror Mesquita Pimentel pretende
realçar. A poeta apresenta o Filho de Deus como um ser sensível e piedoso («As entranhas
de Cristo enternecidas»), que se predispõe a ajudar os mais desfavorecidos: os pobres, os
humildes, os sofredores, os pecadores, homens e mulheres marginalizadas.
A atenção que Cristo dedicou às mulheres é evidenciada neste episódio. Mesmo
que a viúva de Naim nada lhe tenha pedido, Cristo viu a dor e o sofrimento que pesava
sobre aquela mãe angustiada e sentiu em seu íntimo que ela precisava do seu conforto e
da sua ajuda. Não é, pois, a morte («cousa transitória») que desperta a compaixão em
Jesus, mas o sofrimento da mãe viúva. Também não é a ressurreição do morto o centro
do episódio relatado por Mesquita Pimentel, 1256 mas a perda daquela mãe. É por ela que
Cristo se volta e é nela que centra a sua atenção, desejando aplacar «suas tristes ânsias».
Ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, Cristo remove assim a causa que gerava o seu
pranto, convertendo a tristeza da mãe em alegria. Nesse sentido, quem alcança o
verdadeiro benefício da sua graça não é o filho que volta à vida, mas a mãe cuja dor
encontra conforto em Deus: «Se primeiro de choro o rostro rega/Já de alegria o não levava
enxuto».1257 Cristo é, portanto, o consolo («E que ele lhe pedia não chorasse») das
mães/almas afligidas, ideia que se encontra igualmente expressa no episódio da
ressurreição da filha de Jairo, que Cristo opera para o bem dos pais:
(...)
D’ambos os pais o pranto renovado
Nenhum diante deles se reporta.
O Senhor se chegou de luz cercado
Para lhes dar o bem que tanto importa
1255
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Bem para eles de nova maravilha
Pois é ressuscitar-lhe sua filha.1258

Nesse sentido, ao ressaltar a compaixão de Cristo para com a mãe viúva, a mulher
cananeia e a esposa de Jairo, a religiosa de Évora demonstra como as mulheres, de modo
geral, são particularmente objetos da compaixão e da misericórdia de Deus. Elas são
protagonistas em várias obras do ministério de Cristo, sendo as principais destinatárias da
sua ação transformadora e da sua misericórdia.
Diríamos, assim, que a evocação do pathos materno nos episódios acima referidos
constitui, de certo modo, uma estratégia retórica que visa trazer ao leitor a compaixão que
Cristo experimentou perante o extremo sofrimento da mãe viúva. Ao fazer realçar de
forma pungente pela copiosidade das lágrimas a dor, dentre todas a maior, de uma mãe
que vê o seu filho partir antes de si mesma, Soror Mesquita Pimentel põe em evidencia a
compaixão e a misericórdia do Filho de Deus. Para além disso, a poeta pretende
demonstrar que, para Deus, não existe dor que não possa ser consolada para quem tem
confiança na sua compaixão e misericórdia. O encontro dessas mulheres com Cristo
evidencia, assim, o poder libertador de Deus, que surge em consolo das almas afligidas,
restituindo-lhes a paz e a alegria: «Que converte a tristeza em alegria,/Que muda e faz
trocar em glória a pena». 1259 Neste episódio da mãe devastada perante a morte do filho,
pode ler-se ainda uma mise en abîme da dor que atravessará Maria, no momento da
crucifixão de Jesus.
Ao dar voz e espaço a essas mulheres sem nome (e que, em sua maioria, não eram
judias), Soror Mesquita Pimentel demonstra o favor que elas lograram alcançar junto do
Filho de Deus. Algumas delas representam as categorias mais excluídas da sociedade da
época, mas, é justamente por elas que Cristo demonstra possuir uma especial afeição.
Com efeito, desde as pecadoras às desprotegidas ou sofredoras, todas são acolhidas por
Jesus, tornando-se alvo da sua admiração, amor e compaixão, que transforma as suas
vidas.
Embora não apareça a chorar, a figura da mulher samaritana merece aqui um breve
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parêntese por ser um dos mais expressivos exemplos da ação transformadora de Jesus
naqueles que cruzam o seu caminho. No Canto IX do Memorial dos Milagres, a narradora
relata a experiência desse encontro singular, que resulta no reconhecimento da condição
messiânica de Jesus por parte da mulher samaritana. Após o longo diálogo entre ambos
(IX, 24-50), Mesquita Pimentel sublinha o poder transformador da palavra de Cristo, que
cativa a alma da Samaritana com um «doce laço».
E logo a penetrável influência
De sua singular divina graça
Liga a samaritana com potência
E docemente a alma sua enlaça.
Nela se aposentou por excelência
Para a livrar de tão mortal desgraça
Convertida a deixou vertendo auroras
E o vício ausentou com um exi foras.1260

Se, num primeiro momento, a mulher de Samaria se mostra incrédula e desconfiada
diante daquele judeu, após perceber quem ele realmente era ela transforma-se, depois de
convertida, num verdadeiro modelo de fé, assumindo a partir daí o papel de testemunha
e anunciadora do Messias. É por meio desta profissão de fé feminina que os samaritanos
serão conduzidos em direção a Cristo e é essa sua missão evangelizadora que é, de facto,
realçada por Soror Mesquita Pimentel: («Dos homens de Samaria muitos <creram>/Em
Cristo da mulher ouvindo as vozes»).
Assim como as demais figuras femininas retratadas pela religiosa de Évora neste
Memorial dos Milagres, a mulher Samaritana assume um especial protagonismo ao longo
da narração. A extensão das suas falas, que ultrapassa largamente em quantidade e em
expressividade o discurso que assume no Evangelho de João (4,1-42), evidencia a
intenção da autora em conceder-lhe um espaço relativamente maior do que aquele que
ocupa no relato evangélico. Poderíamos dizer também que, tendo em conta o público
(sobretudo mulheres) a que se destinavam os textos produzidos no âmbito da clausura
feminina, a amplitude discursiva que esta figura neotestamentária assume neste poema
épico visa estabelecer mais facilmente uma identificação da religiosa com a personagem
focalizada.
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Ainda no Canto IX dos Milagres, Soror Mesquita Pimentel retrata o episódio da
mulher adúltera, a quem Cristo livrou do apedrejamento. Também aí a narradora sublinha
as lágrimas da pecadora («A mulher acusada de envejosos/Entre ele e seus discípulos
queridos/Ficou c’o rosto baixo todo em regos/Que tinha de chorar os olhos cegos»), 1261
enfatizando, em seguida, a ação transformadora de Cristo: «Pôs nela os seus aquela luz
serena/Que converte a tristeza em alegria,/Que muda e faz trocar em glória e pena». 1262
Neste episódio, Cristo também se manifesta em favor dos desprezados e marginalizados,
pois, enquanto os escribas e fariseus condenavam de forma injusta aquela mulher à morte
(pois a outra parte envolvida não estava presente, conforme mandava a lei 1263), Cristo,
porém, perdoa as suas culpas, optando por lhe conceder outra oportunidade, não porque
o pecado da mulher adúltera não fosse grave, mas para mostrar que ele veio à terra não
para condenar, mas para perdoar e salvar os pecadores («Quero contigo ter
misericórdia/Que sei perdoar culpas de quem erra»).
Nas últimas estrofes do Canto IX, a narradora enaltece a figura da mulher adúltera
pelo facto de ela ter tido os seus pecados perdoados por Jesus:
Ó ditosa mulher, mulher bendita,
Libertada por Deus de culpa e pena
A qual sendo em rigor tão infinita
A desfez tanto em Cristo e fez pequena!
Nesta história que está no texto escrita
Se está vendo que quem mulher condena
Merece justamente que sem taça
Lhe ponha o Céu na boca uma mordaça.
Se Cristo livra as más e as justifica
E as boas dão exemplo a toda a gente
E fez de glória e honra a Terra rica
Uma mulher que é mais de Deus clemente1264

Conforme observou Isabel Morujão, «parece viável a leitura destas estrofes em
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clave de género»,1265 pois, torna-se evidente, a partir do Canto IX do Memorial dos
Milagres, «a insinuação de uma ideologia igualitária na qual, pelo amor que Cristo lhes
devotou, documentado nas Sagradas Escrituras, as mulheres encontram um merecimento
contrastante com o que a sociedade lhes conferia». 1266 De facto, Soror Mesquita Pimentel
focaliza essas mulheres não apenas como objeto da ação milagrosa de Cristo, mas dandolhes a dimensão de protagonistas da sua obra. Elas são testemunhas do poder e da graça
de Deus e, por isso, são benditas entre as demais, impondo-se como paradigmas do
respeito e apreço que o século XVII deveria conceder às mulheres e propondo de algum
modo a reabilitação do papel da mulher na sociedade misógina portuguesa na Idade
Moderna.
Por fim, a ênfase nas demonstrações afetivas (lágrimas e lamentos) das mães
dolorosas (a viúva de Naim e a esposa de Jairo) e da mulher apanhada em adultério, que
encontram acolhimento e conforto em Cristo, vai ao encontro daquilo que se encontra
expresso no Evangelho de S. Mateus, 5, 4: «Bem-aventurados os que choram, porque
serão consolados». Para além disso, a atenção que Cristo dedica a essas mulheres pagãs,
mães, viúvas e pecadoras contribui para sublinhar o caráter amoroso e sensível do Filho
de Deus, que não cria clivagens entre a forma de julgar homens e mulheres, que exerce a
sua misericórdia sem distinguir crente do não crente, sem aceção de pessoas, idades,
categorias sociais ou género.

5.4. As lágrimas da narradora: uma retórica da persuasão

Se até aqui falamos das várias lágrimas femininas que inundam os Memoriais,
será também importante acrescentar a estas lágrimas as da própria narradora. É
particularmente no Memorial da Paixão que mais se manifestam as expressões emotivas
de Soror Mesquita Pimentel, cujas lágrimas se misturam às lágrimas de suas personagens
e amplificam o dramatismo das cenas narradas, contribuindo para a interiorização do
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sofrimento de Jesus como uma forma de meditar nos seus passos, nas suas chagas e no
seu sofrimento.
Pedro Calvo, em A defensão das lágrimas dos justos, escreveu que «quando nos
pomos a chorar diante daquele Senhor, que com seu poder nos criou, e depois com
brandura nos remiu, as lágrimas que para nós são remédio, a ele servem de alívio e
regalo».1267 É, pois, Cristo o principal destinatário das lágrimas vertidas pela autora dos
Memoriais. Na invocação de vários dos seus cantos, a poeta pede frequentemente que o
seu choro seja «estendido» e «alargado», como se essa fosse a única forma de participar
no sofrimento de Jesus com a dignidade e a compunção merecidas.
Alarga, ó musa minha, o triste pranto
Pera nele mostrar que vai sentindo
Morte que este orador profeta santo
Está com tanta dor pena referindo.1268
Ó musa, solta a veia lagrimosa
Porque em passo de dor tão delicado
Não é justo que a voz queira ir cantando
Se não que os olhos tristes vão chorando.1269

A frequência com que Soror Mesquita Pimentel solicita as lágrimas parece
transforma-se quase num exercício ou procedimento necessário para meditar na Paixão
de Cristo1270 e, para isso, ela também exorta o leitor às lágrimas («Choremos estar presa
nossa glória/E vamos perseguindo sua história» 1271). Desse modo, a narradora aconselhanos a recordar os momentos da Paixão com tristeza e contrição, pois, assim como Cristo
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chorou e sofreu, por amor a nós, pelos nossos pecados, devemos igualmente derramar por
ele lágrimas de dor e de amor.
Estas lágrimas, ardentemente desejadas pela narradora, são a expressão externa e
sensível de uma alma que ama a Deus e que lamenta os pecados cometidos, causadores
da dor e da morte de Cristo. Conforme refere Teresa Candolo, é a «consciência da
condição miserável e pecadora do homem» que «constitui o primeiro passo na busca do
penthos»,1272 isto é, da compunção.1273 É a compunção, cujo principal estímulo é
justamente a lembrança dos pecados cometidos, que conduz «ao ‘bem supremo
desejável’; ela é o caminho da união com Deus».1274 Nesse sentido, as lágrimas
estimuladas pelo penthos constituem um «caminho» através do qual o homem é capaz de
estabelecer uma comunicação direta com Deus. É nesta perspetiva que se deve encarar as
lágrimas da narradora, que busca, através delas, estabelecer uma comunicação direta com
Deus – ou Cristo.
Se, por um lado, a evocação do sofrimento de Cristo confere ao pranto poético de
Soror Mesquita Pimentel um tom de lamento e tristeza, por outro, a contemplação destas
cenas evidencia um afeto piedoso que se centra no sangue, nas chagas e no coração de
Jesus como fonte inesgotável de amor. Com efeito, a perspetiva do amor divino e da sua
infinita bondade é bastante enfatizada em todo o poema e recebe uma particular atenção,
na medida em que sugere que a união com Deus só poderá ser alcançada através do
amor.1275 Não raro, a poeta detém-se, em muitos versos, a caracterizar o amor divino e os
seus efeitos («A bondade de Deus tem a brandura/ Mansidão soberana e infinita/ Paraíso
de amor, mar de doçura/ Que sempre salvar almas solicita» 1276) como uma forma de
realçar o infinito amor de Deus pelos homens. Diríamos que este ocupa o lugar central
1272
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em todas as epopeias de Soror Mesquita Pimentel — o próprio título triunfo do divino
amor remete-nos para essa espiritualidade afetiva — e está estreitamente relacionado com
a manifestação das lágrimas, que devem ser vertidas e estimuladas por todos os cristãos
que almejam unir-se a Deus através da prática do amor e da caridade.
As lágrimas da religiosa de Évora são, pois, lágrimas doces e amáveis de quem
muito ama a seu esposo. É neste tipo de amor que a narradora espera que o leitor se
empenhe («De nossos olhos saia um largo rio/Que vá ao que é de amor, mar oceano»1277).
Na figura de Cristo martirizado, Soror Pimentel contempla o seu «corpo de cristal» e de
«púrpura de Tísia», o rosto «cândido e amável», os cabelos «de ouro belos», os olhos «da
cor do céu lindos safiros», as mãos «de ouro e jacinto torneadas». Aí, é interessante
observar o modo como a contemplação do corpo de Cristo a leva a representá-lo como
ornamentado com «flores»1278 e pedras preciosas que, além de sublinharem seu preço na
economia da salvação, emprestam à narrativa uma certa doçura e delicadeza («As
cristalinas mãos lhe estão atando/Cercados de jacintos e de estrelas/Com as quais as do
céu vai matizando/E criando do campo as flores belas»1279). Desse modo, em tom doce e
afetuoso,1280 Soror Mesquita Pimentel parece querer realçar a doçura experimentada pela
alma na união com Deus e exprimir os afetos do amor divino.
Essa contemplação «amorosa» dos sofrimentos de Cristo expressa uma
sensibilidade intensamente afetiva em que nos é possível notar algumas orientações da
devoção de Soror Mesquita Pimentel à humanidade de Cristo e ao seu sofrimento
redentor. A devoção à humanidade de Cristo, neste Memorial da Paixão, está
visivelmente expressa na contemplação das suas chagas, do seu sofrimento e do
derramamento de sangue. Também na passagem em que Cristo chora diante de Jerusalém
(Canto I) e nas que expressam a sua angústia diante da proximidade da morte, se vê a
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focalização da narradora numa atitude tipicamente humana de Cristo que a narrativa
realça em versos pungentes e sentidos.
É a partir do Canto IV, em que se narra a traição de Judas e a prisão de Jesus no
horto, que se percebe uma progressão na intensidade do dramatismo e no fluxo do pranto
da narradora. No verso «Em lágrimas a lira temperando», Soror Mesquita Pimentel canta
a prisão «violenta, cruel e rigorosa» de Cristo e as dores sofridas por ele antes de sua
morte. A partir daí, enfatiza com grande derramamento de lágrimas a dor do filho de Deus
humanado diante da crueldade e ingratidão dos Judeus.
Estende, ó musa minha, o largo pranto
Desfeito o coração em fonte de água
Tornemos ao cordeiro sacrossanto
Puro, inocente, cândido, sem mágoa;
Vá em dor convertido nosso canto
Pois metido naquela ardente frágua
Está tão rodeado de inimigos
Para de alheias culpas ter castigo.1281

Ao narrar a Paixão do Senhor, a religiosa de Évora permite aos seus leitores
contemplar e acompanhar os diferentes passos de Cristo e sentir com ele as suas dores.
Os pormenores descritos com uma força plástica admirável — e que parecem configurar
um certo tipo de retórica visual que remete para a «composição vendo o lugar» de Santo
Inácio1282 — ajudam o leitor a meditar nas cenas quase como se fosse capaz de enxergar
nitidamente os cenários do sofrimento de Jesus, as suas quedas e as feridas deixadas em
seu corpo ensanguentado, como se fixasse diante dos olhos do leitor a imagem do corpo
de Cristo flagelado e coberto de sangue.
Com efeito, a narradora descreve com detalhes minuciosos os vários momentos
da paixão de Jesus, desde a sua prisão no Getsémani até à sua crucifixão. Após narrar a
traição de Judas, Soror Mesquita Pimentel retrata, de forma muito dramática, a detenção
de Cristo, que teve as suas mãos atadas de maneira tão forte e rígida, «que lhe fazem saltar
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o sangue delas»1283; tamanha foi a crueldade da sua prisão, que lhe arrancaram a barba
(«Os belos fios de ouro reluzente/ De sua sancta barba com crueza/ Arranca esta cruel e
imiga gente»1284); Diante de Pilatos, um dos ministros do sumo sacerdote bate no rosto
de Jesus («Na face que é dos anjos adorada/ Deu uma fera e dura bofetada» 1285); a
bofetada foi tão forte, que a sua face «Ficou inchada, escura parecendo/ Com a força de
seu sangue vertendo» 1286. Também lhe rasgam as vestes («Rasgou as preciosas
vestiduras»1287) e lhe cospem na face («Cuspiram no seu rosto luminoso» 1288), ferindo-a
com a arma em punho («Feriram sua face esclarecida/ Com grande vitupério escandaloso/
Dando-lhe com as mãos, que tem armadas/ Muitas e mui temíveis bofetadas» 1289); depois,
vendaram seus olhos («cobriam-lhe os divinos olhos belos»1290) e, enquanto era ferido no
rosto, os soldados zombavam pedindo-lhe que adivinhasse quem estava a feri-lo.
Os Cantos VIII e IX são talvez os mais comoventes entre todos os outros que
constituem o poema. Em «doce» e «doloroso» verso (nisso se distinguindo das epopeias
não religiosas), Soror Mesquita Pimentel canta o momento em que Cristo é flagelado e
coroado com espinhos, a sua via sacra a caminho do calvário, a sua crucifixão e morte.
E logo com furor desatinado
Audaz, ímpio, cruel e carniceiro
Foi o divino corpo golpeado
Do puro inocentíssimo cordeiro;
Não só com fortes varas açoutado
Mas por chegar ao ponto derradeiro
Com largos cercados de rosetas
Que a carne lhe feriam como setas1291.
Seu corpo de cristal e branco peito
Já dos rubis do sangue se esmaltava
E picando o vestido, que era estreito
A tela do brocado se mostrava;
Foi tão cruel estrago nele feito
Que o corpo todo em sangue tinto [estava]
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E por ele choviam a milhares
Mil caudelosos rios, raros mares1292.

Veja-se que a narradora descreve a flagelação de Jesus com violência e horror,
com pormenores que já desde o século XIII se faziam realçar.1293 Com efeito, Jesus não
recebe apenas quarenta açoites, conforme mandava a lei, mas «cinco mil açoutes
lastimosos», tal como disseram S. Boaventura e Santa Brígida, nas suas Revelações.1294
Os golpes por ele recebidos foram tão rigorosos, que «à vista os ossos ter é verdadeiro» 1295
e as suas chagas «Com o peso da cruz se abrem de novo».1296 Tanto era o sangue por ele
derramado, que «Já não podia andar e desmaiava». 1297 Jesus é levado pelos soldados com
«couces e pontapés», caindo muitas vezes ajoelhado; e seus olhos estavam «cobertos de
sangue» e «inchados» de tanto chorar as «cruéis dores» que sofria.
É através dessa retórica visual, agenciada pelo prolongamento da representação
das chagas de Cristo, que se verifica a eficácia persuasória que Soror Mesquita Pimentel
almeja alcançar. Os movimentos afetivos e a acumulação de vocábulos e hipérboles
referentes ao sangue de Jesus («rios caudelosos», «sangue chovendo», corpo banhado de
sangue) contribuem para avivar e intensificar a impressão de sua dor e levar o cristão a
compadecer-se do seu sofrimento. A representação do derramamento de sangue a correr
como rios afirma-se hiperbolicamente, não só no reforço da matriz dolorista barroca, mas
sobretudo na intenção de presentificar um sangue derramado por toda a humanidade, com
que Cristo banha o mundo. Poder-se-ia dizer que o sangue, assim como as lágrimas, são
um leitmotiv dos poemas.
Segue-se o momento em que é narrada a crucifixão de Jesus. Também aí, na
invocação, a poeta solicita a Deus um rio de lágrimas para cantar a sua morte: «Vós
soberano Deus que por salvar-me/Verteis um mar de sangue precioso/Pera chorar tal
morte querei dar-me/De lágrimas um rio caudeloso».1298 Note-se que, neste ponto, as
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lágrimas surgem novamente como uma disposição necessária para falar do sofrimento de
Cristo, constituindo quase uma fórmula que sugere aos leitores que somente através das
lágrimas é possível estar totalmente presente nas cenas contempladas e meditar sobre elas.
Soror Mesquita Pimentel centra-se de seguida no Calvário. A poeta começa então
a narrar o momento em que os soldados põem os cravos nas mãos de Jesus, de quem diz
que sentiu uma dor «tão cruel e desumana/ Que com essa ferida lhe entrou n'alma» 1299 e
«Os nervos de seu corpo se encolheram» 1300. Neste ponto, o verso «Ai que a dizer tal
mágoa não me atrevo» 1301 manifesta a incapacidade e a impossibilidade da poeta em
expressar por escrito as mágoas e dores sofridas por Cristo e o quanto a evocação dessa
lembrança lhe causa sofrimento n’alma. As estrofes que se seguem narram o momento
em que Jesus tem seu corpo desconjuntado devido a força que os soldados fizeram para
que seus braços alcançassem o agulheiro já medido. Tais estrofes expressam talvez, e do
meu ponto de vista, a imagem mais dolorosa e comovente deste canto IX — tamanha a
vivacidade que essa imagem imprime na alma do leitor — e porque não assim dizer, de
todo o Memorial da Paixão, de modo que vale a pena transcrever alguns versos:

Como esta grave dor que a tudo força
O corpo do Senhor tinha encolhido
E na parte ferida com mais força
Estava todo o peso resumido;
Para chegar à mão, que o fraco esforço
Ao agulheiro, que era já medido
Usaram de tão grande tirania
Que fez pasmar o sol, chorar o dia.
Porque com violência tão ardente
Por esta mão divina assim tiraram
Que toda aquela máquina excelente
Do corpo do Senhor desconjuntaram;
Com este furor forte e veemente
Todos os ossos seus desencarnaram
Regando-se com seu corpo a ligadura
Nativa da harmonia e compostura.1302
Como estes feros tigres venenosos
1299

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 20, fl. 477.
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 21, fl. 477.
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Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto IX, est. 23-24, fls. 477v-478.
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Tiveram o Senhor na cruz pregado
Não contentes dos rios caudelosos
Que de seu sacro corpo tem lançado,
Mas inda de mais sangue sequiosos
Alevantando a cruz com golpe irado
A metem na abertura de arremeço
Por que se rasgue assim com mais excesso.
Com este rijo abalo tão sensível
Dos seus cravos o corpo já pendente
Estremeceu com dor que era insofrível
E se rasgou com força veemente;
Neste passo com pena incompreensível
Começam de verter nova corrente
Suas divinas chagas e feridas
Que uma só fará preço de mil vidas.1303

As torturas sofridas por Cristo são imaginadas com grande emoção e compaixão,
ocupando um lugar central em toda a obra. Para mais enfatizar as suas dores, Soror
Mesquita Pimentel lança mão de recursos expressivos, como a personificação, para
demonstrar que até a natureza, que é insensível, foi capaz de sentir a profundidade da dor
sentida por Cristo («todas as creaturas insensíveis/começam de sentir dor sem medida»).
Dando cumprimento ao tópico do sunt lacrimae rerum, a narradora afirma que o planeta
ficou ferido «de dor mui penetrante» 1304 e, no momento em que Jesus expira na cruz,
apresenta o dia a chorar («De lágrimas o dia está banhado») e o mar a gritar de dor
(«Bramando o mar com dor alto subia»).
As largas manifestações de dor a que se entrega a narradora sugerem que não é
apenas a dor de Cristo que devemos lamentar, mas sobretudo o pecado do homem como
a causa de todo o seu sofrimento. Ao mesmo tempo, ela também convida o cristão (alma)
a contemplar o sofrimento de Jesus com contrição («Tome da Contrição a forte lança»),
amor («Vá correndo de amor segunda lança»), compaixão («Atirai-lhe com lança (...)/seja
a da compaixão enternecida») e admiração («Para de admiração tomar a lança»),
conforme se pode observar no episódio em que Cristo está preso à coluna (Canto VII). É
interessante observar o modo como, na narração desta cena, a narradora retoma elementos
do imaginário da cavalaria na Idade Média. As lanças, armas utilizadas pelos cavaleiros,
1303
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representam os sentimentos que o leitor devoto deve procurar sentir ao contemplar a
paixão de Jesus. São «lanças» que devem ser impelidas na direção de Cristo, representado
como um «estafermo firme e forte». 1305 Assim, do mesmo modo que o cavaleiro deveria
treinar as suas habilidades de guerra tendo como alvo o estafermo, também o cristão
deveria exercitar-se na oração e meditar nas dores de Cristo. Diríamos, assim, que Soror
Mesquita Pimentel constitui uma verdadeira mestra de oração, dando ensinamentos com
instruções no imperativo («entre», «tome», «atire», «aponte», «vá-lhe dizendo», «vá»,
«correi», «atirai-lhe»), incitando o leitor a orar.
Nota-se que o poema é fortemente marcado por essa preocupação, que, aliás, não
poderia ser diferente, tendo em conta a sua funcionalidade no âmbito da clausura feminina
e o contexto histórico-ideológico em que foi produzido. À medida que conduz o leitor à
contemplação e meditação nas cenas narradas, a narradora vai orando junto com ele,
conforme se pode observar no discurso da Alma arrependida, a quem a narradora dá voz:
Eu sou a que fiz tantas ofensas
Contra bondade, que é tão infinita
Eu ofendi a quem com tão imensas
Obras de amor, a ter-lhe amor me incita
Sejam pois minhas lágrimas extensas
E Deus posto à coluna me permita
Que sempre noite e dia abrindo o peito
Com correntes de dor lave meu leito. 1306
(...)
Eu vos banhei de sangue, luz do dia
Eu fiz a vossa neve ser escura
E o que mais minha alma sente e chora
É ver que noite fui de vossa aurora.
Chorem meus olhos sempre fontes vivas
Vendo ferida a luz, em tudo amável
Sinta vossas angústias excessivas
Com dor e sentimento penetrável
Com essas ligaduras tão esquivas
Que vos cercam de pena incomparável
Me veja, pois morte vos é dada
1305

O estafermo era geralmente um boneco de metal e madeira utilizado no treino dos cavaleiros. O boneco
ficava preso sobre um eixo giratório e nas suas mãos eram colocadas armas como alabardas, clavas ou
maças. Os cavaleiros, a galope, deveriam acertar no estafermo com a lança ou a espada, simulando um
combate e, ao mesmo tempo, treinando a defesa.
1306
Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VII, est. 24, fl. 439.
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Convosco na coluna estar ligada.1307

Nestes versos, o eu poético expressa largamente sentimentos de tristeza e
contrição, provocados pela evocação do sofrimento de Cristo. Nota-se, neste ponto, uma
quebra na elocução épica do poema, para dar lugar a uma pungência que, por um breve
momento, nos faz esquecer o herói e atentarmos no lamento de uma «alma» abrasada pelo
amor e atormentada pela culpa. Ela verte lágrimas de dor, de compaixão e de contrição,
e a sua voz confunde-se com a da poeta, na medida em que traduz um sentimento de culpa
que a autora partilha. As lágrimas que aí abundam exteriorizam um arrependimento
doloroso da mais profunda contrição. É o sofrimento de Cristo que desperta na alma a
consciência dos seus próprios pecados e, por isso, deseja ardentemente sentir em seu
íntimo as dores que ele sofreu na sua Paixão («Sinta vossas angústias excessivas/Com dor
e sentimento penetrável») numa verdadeira atitude de co-paixão («Me veja (...)/Convosco
na coluna estar ligada»).
A presença desse monólogo não deixa de ser estrategicamente oportuna, uma vez
que estimula no leitor as lágrimas e lhe prepara o ânimo para uma melhor eficácia na
receção da mensagem pretendida, possibilitando a compaixão. Nesse sentido, a força
retórica que as lágrimas da narradora adquirem é notória, na medida em que levam o leitor
devoto a identificar-se com a «alma» aflita, tomando para si as suas culpas e censurandose a si mesmo para partilhar da mesma dor que Cristo sofreu para remissão dos pecados
do homem. A presença final desta Alma chorosa visa, portanto, atingir o destinatário,
servindo para incentivar e orientar o cristão a meditar sobre os seus pecados e chorar por
eles, porque «muito melhor sorte é a dos que pedem a Deus perdão chorando, que falando,
porque nas palavras pode haver engano, nas lágrimas não cabe erro».1308
Na generalidade da literatura conventual feminina, os poemas à Paixão
constituem, nas palavras de Isabel Morujão, «um diálogo da alma com Cristo». 1309 Tal
diálogo, em muitos poemas, ocorre a partir de monólogos ou colóquios da religiosa com
o seu divino Esposo, «significativo pela utilização de um ‘tu’ que denuncia uma

1307

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto VII, est. 35-36, fl. 441v-442.
CALVO, 1618: 105v. (grafia atualizada)
1309
MORUJÃO, 2013: 575.
1308
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proximidade afetiva, espiritual ou simplesmente física». 1310 No Memorial da Paixão,
conforme acabamos de ver, Soror Mesquita Pimentel utiliza justamente estas formas
discursivas como estratégias para meditar e contemplar os passos da Paixão, 1311 quer por
meio da voz de uma alma arrependida, na qual se projeta a si mesma, quer por meio de
apóstrofes que, frequentemente, interrompem o curso da narração para exprimir a dor
experimentada pela narradora.
A própria Regra de S. Bento recomendava a oração com lágrimas: «Confessar
todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas e daí por
diante emendar-se delas»1312. Nesse sentido, a religiosa de Évora demonstra ter
consciência do valor que as lágrimas emprestam à sua obra e, sobretudo, do valor que
estas tinham junto de Deus, pois, conforme sublinha Pedro Calvo, «as lágrimas que nos
nossos olhos arrebentam, nos de Jesus têm sua origem, e com elas recebem dele mil
favores».1313
As lágrimas que a narradora solicita às musas e que são por ela vertidas ao longo
da narrativa da Paixão servem para tornar mais eficazes e ágeis a contemplação e a
meditação no sofrimento redentor de Cristo, para o leitor sentir e imitar os sentimentos
de Cristo e incorporar as lágrimas de dor por ele derramadas. As lágrimas da narradora
seriam também uma forma de falar e ser ouvida por Deus, ao mesmo tempo que
constituem uma oferta da alma que busca perdão e consolo. Para além de uma expressão
sensível de sua alma devota, as lágrimas de Soror Mesquita Pimentel — que inundam
todo o texto como se brotasse de um manancial incessante — adquirem um papel
marcadamente retórico no sentido de comover o leitor e levá-lo à compassio. E, como se
o seu canto épico não fosse suficiente para exprimir o que sente, a religiosa de Évora
utiliza a primeira pessoa para dar voz às suas personagens e, assim, suprir a insuficiência
expressiva das suas próprias palavras para que, neste mar de lágrimas, a sua «barquinha»

1310

MORUJÃO, 2013: 574.
Isabel Morujão refere que alguns tratados de oração «utilizavam como estratégia metódica da meditação
justamente o monólogo ou o diálogo». Segundo a autora, «Diogo Monteiro ou Pedro Calvo são exemplos
eloquentes desse discurso de relação, que procurava, na esteira das reflexões produzidas por vários santos
e do pensamento da devotio moderna, ampliar no crente a interiorização do sentido do pecado, a escolha
deliberada da penitência e o impulso de conformidade com a cruz» (MORUJÃO, 2013: 575).
1312
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alcance o coração de Deus e encontre porto noutros corações, como assim deixa expresso
as últimas estrofes do Memorial da Paixão: «Dai-me, pois mereci descer tão
digna/Devendo d’estar sempre temerosa/Favor com que ache porto esta barquinha/E não
perca convosco por ser minha» 1314

1314

Memorial da Paixão, B.P.E., cód. 406 Fundo Manizola, Canto XI, est. 76, fl. 537.
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Conclusão

O estudo levado a cabo ao longo desta dissertação de Doutoramento está longe de
ter esgotado as múltiplas questões e veios de investigação que os três poemas épicos
escritos por Soror Mesquita Pimentel suscitam. Por isso, as conclusões que aqui
explicitamos são apenas as que os filões exploratórios que seguimos nos permitem
formular. A variedade temática e intertextual que a trilogia épica de Mesquita Pimentel
abarca, ao longo dos seus trinta e quatro cantos, não poderia, de facto, ser esgotada dentro
dos limites de um trabalho académico como o que aqui se apresenta, realizado com limite
de páginas e circunscrito às barreiras temporais dos prazos impostos pela CAPES para a
concessão de bolsas. O que aqui me propus fazer foi, sobretudo, oferecer um estudo mais
ou menos sistemático que englobasse a totalidade da obra (editada e inédita) da autora,
estudo esse que, até agora, ainda não tinha sido realizado.
É justamente essa totalidade que desde logo nos permite avançar para a
constatação de que Mesquita Pimentel constitui o único autor (nacional ou estrangeiro) a
construir uma epopeia em três partes distintas e coesas entre si, embora possa cada uma
delas ser lida individualmente, pois cada poema possui uma unidade própria que lhe
permite essa circulação autónoma. Aliás, antes de se apresentar esta obra tríptica para
edição, ela circulou amplamente manuscrita, embora sejam raríssimos os exemplares
manuscritos. Tanto quanto nos foi dado investigar, o único que conhecemos é o que existe
na Biblioteca Pública de Évora, sob a cota cód. 406 do Fundo Manizola.
Conforme pudemos ver ao longo desta dissertação, os Memoriais de Soror
Mesquita Pimentel são herdeiros de uma longa e variada tradição literária, cultural e
espiritual, quer em língua portuguesa quer em outras línguas. Não restam dúvidas de que
a religiosa de Évora foi, no seu tempo, uma mulher muito culta e, sobretudo, uma grande
leitora, tamanha a diversidade intertextual que a sua obra revela e de que dificilmente um
trabalho desta dimensão seria capaz de dar conta de uma única vez. De facto, o contacto
diário que ao longo destes últimos quatro anos mantivemos com a obra de Soror Maria
de Mesquita Pimentel permitiu perceber as suas matrizes de inspiração, que se estendem
desde as Escrituras Sagradas e a Patrística, passando por autores de espiritualidades
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diversas, até aos modelos literários antigos e modernos, dos quais Tasso, Camões e
Ariosto constituem, como vimos, alguns dos parâmetros da sua obra. Neste campo, talvez
a conclusão que mais devo realçar seja a da dívida destas epopeias portuguesas de Soror
Pimentel para com os modelos italianos de Tasso e Ariosto, que revela o quanto estes
autores eram conhecidos em Portugal, a ponto de serem retomados por uma mulher,
religiosa de clausura, num tempo em que o espartilho do modelo patriarcal que
determinava a esfera de ação feminina lhe não concedia grande autonomia de leitura, nem
o acesso a géneros muito diversos da hagiografia, das cartas paulinas ou dos evangelhos.
É possível que algumas das fontes literárias tomadas por Mesquita Pimentel não tenham
a sua origem na fonte primeira, ainda que seja difícil assinalar com precisão quais foram
os autores que poderiam ter mediado a leitura de algumas obras, como a de Ariosto, por
exemplo.
Ao analisar a presença de Tasso, de Camões e de Ariosto nos Memoriais, verificase que não há nenhuma semelhança quanto ao tema. São os elementos formais e o
reaproveitamento de imagens, versos, rimas e episódios paradigmáticos das epopeias
(como a viagem, a tempestade, o concílio dos deuses, etc.) os aspetos que enlaçam um e
outros poemas. Ainda que a presença de Ariosto e de Tasso seja bem menor do que a de
Camões (cuja influência clara e substancial se pode apreciar nos Memoriais, como
esperamos ter demonstrado, ainda que não à exaustão), é significativa a mescla que a
autora compõe e propõe em torno da estrutura e tópicos de todos estes autores (como o
encerramento dos cantos de Ariosto, sistematicamente aproveitado por Soror Pimentel na
estrutura dos seus poemas, e o Concílio Infernal de Tasso), pondo em evidência o
horizonte intertextual e o aparato poético de que a autora se valeu para compor os seus
Memoriais.
Nestas epopeias da monja de Cister, os modelos pagãos dialogam constantemente
com os textos bíblicos e doutrinais, demonstrando como a autora soube conjugar
harmoniosamente os códigos e a estrutura da epopeia com a temática e linguagem
religiosas. De facto, neste aspeto, Pimentel leva muito mais longe o modelo de Tasso na
conjugação de elementos profanos e religiosos, pois segue com rigor as matrizes
evangélicas, deixando no seu texto ressoar sempre este hipotexto.
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Ao longo da sua trilogia épica, Mesquita Pimentel demonstra conhecer com
detalhe a tradição deste género de prestígio e, provavelmente, poderá ter acompanhado o
contexto da discussão teórica desenvolvida pelos letrados ligados ao círculo académico
da região de Évora (Severim de Faria, Pires de Almeida, Faria e Sousa, João Soares de
Brito e João Franco Barreto) a partir de 1624 e que ganha intensidade em 1639 (ano que,
coincidentemente, foi o mesmo em que foi editado o Memorial da Infância de Cristo). Só
uma grande segurança de códigos e matrizes terá levado Soror Pimentel a escrever
poemas épicos, pois, de outro modo, teria enveredado por um género mais fácil e menos
codificado do que o épico. Tal facto demonstra que a elaboração da sua obra tinha em
vista não apenas a comunidade religiosa a que pertencia, mas um público muito mais
amplo, que ultrapassava os limites internos do mosteiro de S. Bento de Cástris e a que a
autora se refere no «Prólogo» do Memorial dos Milagres, num vocativo que não deixa
qualquer dúvida sobre o seu público leitor. Um público que era composto não apenas por
mulheres religiosas, mas por pessoas versadas em matéria literária e que pertenciam à
esfera aristocrata, de onde ela própria provinha, como nova glória dos Pimentéis. Outra
das conclusões que gostaríamos de salientar é a forma como se constrói nesta obra de
Soror Pimentel o maravilhoso cristão, que segue de muito perto as recomendações de
Tasso nos seus Discorsi dell’arte poetica, nos quais o poeta e teorizador italiano defendia
um maravilhoso credível, adequado à exigência da verosimilhança, prescrevendo o uso
do maravilhoso cristão ao invés da mitologia e do imaginário pagão.
Algumas considerações nos merece também, nesta conclusão, a figura do herói
nestas epopeias de Mesquita Pimentel. De facto, o herói Jesus Cristo simultaneamente
obedece e desconstrói os preceitos clássicos relativos à superioridade e distinção que
devem moldar a atuação do herói. Com efeito, Jesus é um herói que nasce menino, pobre
e humilde (no Memorial da Infância), atua por padrões em tudo diferentes dos valores da
guerra, do poder temporal e da glória terrena (no Memorial dos Milagres) e acaba por ser
perseguido, denunciado, preso e condenado no Memorial da Paixão. Apesar deste
percurso singular e diferenciado dos arquétipos mais comuns de herói de epopeia,
Mesquita Pimentel consegue afirmar a superioridade do seu herói, mediante a criação de
episódios em que consegue confirmá-lo como herói supremo, pois pode mais do que
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todos, pela sua essência divina. Os heróis das epopeias clássicas necessitavam do auxílio
de deuses, mas o herói Cristo age como Deus que também é. Nos Lusíadas, a heroicidade
de Vasco da Gama e do povo português é confirmada no episódio da ilha dos amores, em
que o encontro dos homens com as deidades simboliza a superioridade do herói e a
excelência do seu feito. Nos Memoriais, também o herói Cristo é confirmado nessa
superioridade, não pelo cruzamento do humano com os deuses pagãos, mas pela
humilhação e sujeição desses deuses a Cristo, verdadeiro Deus. Veja-se como, no
Memorial dos Milagres, o rei Neptuno se lhe submete. E, no Memorial da Paixão, a
descida de Cristo ao «pego mais profundo» produz o efeito superador de trazer todos os
justos para a presença de Deus.
É de salientar que, normalmente, o título das epopeias menciona desde logo o seu
herói. Nos Memoriais, é no subtítulo do Memorial da Infância que se encerra a identidade
do herói: «ou triunfo do divino amor». De facto, apesar de todas as marcas de heroicidade
diferenciada que Cristo apresenta, como personagem comum às três epopeias, o
verdadeiro herói desta trilogia é o Amor de Deus, representado na figura do seu filho
(encarregado de redimir o pecado da humanidade), que triunfa sobre o mal, o pecado, a
morte e o inferno. Efetivamente, o eixo central que atravessa os três Memoriais é o
mistério da Redenção, contemplado a partir de uma trajeto temático que se organiza sobre
a história da vida de Cristo, desde a Encarnação, nascimento, infância e vida pública até
à sua paixão, morte e ressurreição.
Não restam dúvidas de que Soror Maria de Mesquita Pimentel dominava muito
bem os códigos poéticos da sua altura, tal como conhecia o sentido ideológico (didático
e pedagógico) subjacente à apropriação dos aspetos poéticos para a veiculação dos novos
ideais preconizados pela Contrarreforma e que se coadunavam com a natureza didática já
assinalada por Tasso. As estratégias poéticas por ela adotadas e os temas que tratou visam
sobretudo mover os afetos do leitor crente e levá-lo à contemplação, meditação e
interiorização dos mistérios da infância, milagres e paixão de Cristo, promovendo uma
melhor assimilação dos conteúdos e ensinamentos bíblicos, que se traduzirá na maior
edificação dos fiéis. Tal não invalida que a autora tenha tido a preocupação em integrar a
sua obra numa tradição epo-narrativa, conforme se demonstrou, por exemplo, na análise
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dos episódios bélicos (como o da tentação de Cristo no deserto), e na da mitologia pagã,
que convoca como elementos de ornamentação dos seus poemas.
Para além de contribuir para uma melhor interiorização das passagens bíblicas, a
obra de Mesquita Pimentel cumpre também uma função esclarecedora de dogmas e de
mistérios teológicos, como a Encarnação e a Redenção, por exemplo. A reiteração de
alegorias e prosopopeias ao longo dos três Memoriais cumpre um papel importante nessa
dimensão educativa e instrutiva da obra, pois é por seu intermédio que a narradora
explicita conceitos teológicos e morais que, pela sua abstração e dificuldade conceptual,
seriam impossíveis de traduzir apenas pela linguagem denotativa e literal.
Ao finalizar esta tese de doutoramento, comprovamos que, apesar de a presença
do épico na clausura feminina ter sido relativamente escassa, a obra de Mesquita Pimentel
atesta, pelos diálogos que estabelece com a literatura coeva, que as produções literárias
na clausura feminina não se processaram em contexto isolado, mas, sim, na interação com
os códigos sociais, culturais e estético-literários que dominavam no período temporal em
que foram produzidas. É, pois, nos Memoriais de Mesquita Pimentel que se encontra a
mais alta expressão da prática do épico em contexto monástico. Esperamos que, com este
trabalho, o valor e a importância desta obra e desta autora no âmbito dos estudos literários
e de literatura portuguesa fiquem definitivamente comprovados, abrindo estímulos para
a sua divulgação e leitura. Nesse sentido, já se editou o Memorial dos Milagres (2014),
encontrando-se o Memorial da Paixão já no prelo. Espera-se que, a partir desses
contributos, surjam novos estudos que desbravem ainda os muitos aspetos destas obras
que as contingências deste nosso trabalho não permitiram ainda esclarecer. Eu, por mim,
cá continuarei.
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