
Desenho a  par t i r  do 
retábulo do altar-mor de 
São Lourenço dos Índios, 
Niterói, RJ, século XVI, de 
estilo dito maneirista.

São Salvador da Bahia, 03 de junho do Anno da Graça de Nosso 
Senhor de 1668. 
Francisco Bomfim Meneses, mestre-de-obras, pintor e escultor, 
habitante da cidade de São Salvador da Bahia, na rua da Matriz, 
membro da Irmandade de Nosso Senhor do Bomfim, como afirma, 
eleito e indicado para a proposta mencionada abaixo  por Dom José 
Baptista Amarante, homem-bom, senhor do Engenho da Beira da 
vila de Cachoeira, para o trabalho de escultura e pintura, sob seu 
próprio nome ordenado e comissionado por Benedito Meneses, negro 
alforriado, pintor e escultor de São Salvador, membro da Irmandade 
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de São Benedito, aqui apresentado, para fazer e pintar com sua 
própria mão, auxiliado por Maria do Rosário Meneses, mulata 
alforriada, um retábulo para a capela de São José situada na casa 
grande do Engenho da Beira, com as seguintes figuras, altura e 
largura, e conformidade, e modos, e arranjos, e tamanho informado 
abaixo, e descrita na linguagem comum. 
Primeiro, o dito retábulo deverá ser rico e grande, e largo em cada 
dimensão, como o retábulo de Nossa Senhora da Conceição, na 
sacristia da Igreja Jesuíta de São Salvador. Que seja acrescentado 
um óculo acima do dito retábulo onde deverá ser pintada a imagem de 
Nossa Senhora do Rosário. No meio do acima mencionado retábulo 
deverá ser pintada a imagem de São José com a Sagrada Família. 
Idem, que as colunas do dito retábulo sejam isoladas e retas com 
poucos entalhes de folhas. Idem, na parte de baixo do mencionado 
retábulo deverá ser entalhado em baixo-relevo um brasão, como será 
explicado pelo mestre Francisco. [1] Que o dito mestre Benedito deve 
ter o dito retábulo feito de madeira nas medidas mencionadas, e ser 
ele entalhado e dourado com folhas de ouro, e com todas as cores, 
ricamente, de acordo com o juízo de todo bom mestre, como Francisco 
Bomfim, e feito o retábulo em oito meses a partir de agora, sem 
nehuma variação.
E todas estas coisas pelo preço de quarenta e cinco mil réis, em 
dinheiro da Coroa Portuguesa, a ser pago ao dito Mestre Benedito 
da seguinte forma e neste tempo, segundo a seguinte razão de 11$250 
no presente momento, outros11$250 no próximo dia de São João, 
outros 11$250 no Natal e o ajuste, à razão de 11$250, no término do 
tempo, e quando o dito mestre completar as pinturas em todos os graus 
de acabamento e colocá-las no retábulo. Realizado em São Salvador 
na Câmara dos Vereadores, na presença do mestre-de-obras 
Francisco Bomfim Meneses, habitante de São Salvador, testemunha. 
Isto posto, no mesmo lugar, Padre Antônio Lázaro Bernardes, 
capelão jesuíta, o presente contrato, realizado por nós os Vereadores 
de São Salvador, e Mestre Joaquim Andrada, carpinteiro da 
Irmandade de São Benedito, e habitante de São Salvador, prometeu 
o dito Mestre Benedito a garantia que o dito cliente pagará as ditas 
somas.
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Paris, novembro de 1667
“Eis aqui, leitor, um livro de boa-fé.
Adverte-o ele de início que só o escrevi para mim mesmo, e 
alguns íntimos, sem me preocupar com o interesse que poderia 
ter para ti, nem pensar na posteridade. Tão ambiciosos 
objetivos estão acima de minhas forças. Votei-o em particular 
a meus parentes e amigos e isso a fim de que, quando eu não 
for mais deste mundo (o que em breve acontecerá), possam nele 
encontrar alguns traços de meu caráter e de minhas idéias e 
assim conservem mais inteiro e vivo o conhecimento que de mim 
tiveram. Se houvesse almejado os favores do mundo, ter-me-
ia enfeitado e apresentaria sob uma forma mais cuidada, de 
modo a produzir melhor efeito. Prefiro, porém, que me vejam 
na minha simplicidade natural, sem artifício de nehuma espécie, 
porquanto é a mim mesmo que pinto. Vivos se exibirão meus 
defeitos e todos me verão na minha ingenuidade física e moral, 
pelo menos enquanto o permitir a conveniência. Se tivesse 
nascido entre essa gente de quem se diz viver ainda na doce 
liberdade das primitivas leis da natureza, asseguro-te que de 
bom grado me pintaria por inteiro e nu.
Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será 
talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres em 
assunto tão fútil e de tão mínima importância.
E agora, que Deus o proteja. De Montaigne, em primeiro de 
março de 1580”.[2] [2] Michel de Montaigne. 
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Rretábulo da capela de São José: 
A estrutura do retábulo deverá ser executada em cedro, lixada e 
encetada com cola de pergaminho. A base de preparação será realizada 
em duas fases, a primeira de gesso grosso peneirado, e a segunda, gesso 
fino (ou sottile).  
A cola deve ser aquecida em recipiente de vidro e o gesso acrescentado aos poucos 
até saturar a cola.  Depois de bem misturado e sendo mantido aquecido em 
banho-maria, o gesso será aplicado, em quatro camadas, com um pincel sobre a 
estrutura encolada.
O gesso fino exige um preparo especifico, que consiste em misturá-lo em 
recipiente com bastante água, aos poucos, e deixando-o decantar 24 
horas.  Após esse tempo, a água é dispensada e colocada nova água, 
sendo esse procedimento repetido por vinte dias. Depois, o gesso deve 
ser coado e deixado secar na forma de pães. No momento da aplicação, 
o pão de gesso deve ser deixado em recipiente com água para uma 
diluição espontânea, após a qual ele deve ser coado e misturado à cola 
aquecida. Aplica-se quatro camadas de gesso frio, sendo a primeira 
com os dedos (o que permite maior aderência ao gesso grosso) e as 
demais com pincel.
O bolo armênio (água de cola de pelica mais grafite mais corante de 
ferro vermelho ou amarelo) deve ser aplicado nas partes que receberão 
o douramento. No momento da aplicação, esse bolo deve ser diluído 
com cola para obter-se consistência que permita a aplicação com pincel.
Para retirar as folhas de ouro das almofadas de couro, deve-se usar 
um pincel engordurado em sebo derretido; a folha deve ser encostada à 
superfície e estendida sem rugas ou dobras, ao mesmo tempo em que se 
umedece a superfície para que esta se torne pegajosa. No dia seguinte 
será feito o brunimento do ouro, com espátula de ágata.
Para feitura do esgrafito, deve-se estender a têmpera (a ovo) sobre todo o 
ouro, decalcado sobre ela o motivo a ser esgrafiado e removida a têmpera 
nas áreas em que o ouro deve aparecer, com auxílio de um palito de madeira.
O acabamento deve ser feito em Verniz para Ouro, que consiste de veladura 
amarela (goma laca mais corantes). Para as camadas de acabamento, 
os corantes utilizados (açafrão, urucum e sangue de dragão) devem ser 
extraídos numa solução de álcool. [1]

Desenho a partir de Frans 
Hals (Holanda, c. 1582-
1666). Retrato de Isabella 
Coyman, c. 1650/52.

Mme Ninon de Lanclos 
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famosa biblioteca.
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Este é o início de um dos livros preferidos de Mme. Ninon 
de Lenclos, que o leu para nós, as “duas Marias”, em seu 
jardim, entre rosas e cupidos de mármore. Mme. Ninon nasceu 
Anne de Lenclos em Paris entre 1615 e 1623 (ela nunca nos 
confirmou sua idade) e recebeu o apelido Ninon de seu pai. 
Em 1632, seu pai foi expulso de França após um duelo e, 
quando, dez anos depois, sua mãe morreu, ela  entrou para um 
convento unicamente com o propósito de se manter solteira e 
independente.
Ninon dedica-se ao prazer físico e mental, como o faziam os 
Epicuristas e como propunha Montaigne, seu filósofo preferido. 
Quando chegamos à sua corte em 1662, para a educação de 
Dona Maria da Conceição, Ninon já era anfitriã de um dos 
melhores salões literários de Paris, que incluiam apresentações 
de peças de Molière, e já tivera por amantes Grand Condé, 
primo do Rei, Gaspard de Coligny, e o Duque François de La 
Rochefoucauld.
Também nos contou que fora presa em um convento em 1656 a 
mando da rainha e regente Ana da  Austria, em virtude de suas 
opiniões contra a religião organizada. Logo depois, entretanto, 
recebeu a visita da rainha Cristina da Suécia, que, impressionada, 
pediu ao Cardeal Mazarin que intercedesse pela sua libertação.
Como resposta, Ninon escreveu sobre a possibilidade de se viver bem 
sem religião, principalmente em sua obra de 1659, La coquette vengée. 
Ela também se destaca pelas suas tiradas irônicas, como “Muito mais 
gênio se requer para fazer amor do que para comandar exércitos” e “ 
Deveríamos nos cuidar de acumular provisões, mas não prazeres: estes 
devem ser collhidos dia após dia”.
Em 1667, nosso último ano em França, participamos do 
encontro no l’hôtel Sagonne, onde também esteve Jean-
Baptiste Racine, escritor de peças teatrais como Molière.[1]
De nossa estadia em França, quando chegamos em 1662, o 
que mais sinto falta é destes momentos aprazíveis de leitura 
(ou deleitura) de textos e ensaios polêmicos e muitas vezes 
proibidos pela Igreja. Após estas sessões, ia eu passear pelos 
jardins enquanto minha mente revoluteava-se entre lembranças 
de coisas que vi e ouvi em Paris, Luxemburgo, Roma, Veneza, 
Florença, de pinturas e esculturas de Bernini, Caravaggio, 
Tintoretto, Rubens, Poussin, trechos de peças musicais de 
Vivaldi, Albinoni, Corelli, até convulsionar-se em espasmos 
que encontravam sua fuga em rascunhos e rabiscos de idéias 
para pinturas: O Triunfo de Baco, Vênus e Marte Enredados, 
O Banho de Eros e Psiquê. Sei que dificilmente acolá nas 
terras brutas para onde retornarei hei de ter encomendas 
para tais “obscenidades”, como insistem os padres. Entretanto, 
a lembrança da visita que fiz  à Bolonha em 1664 me 

conforta e me dá força. Lá, ainda que por pouco tempo, tive a 
oprtunidade de trabalhar como assistente na oficina da famosa 
pintora Elisabetta Sirani, nascida em 1638, filha de Giovanni 
Andrea Sirani, um aprendiz de Guido Reni (ainda que eu prefira 
Caravaggio). Elisabeta, falecida em 1665, conseguiu uma carreira 
de sucesso com pintora, chegando a ser contratada pelo Príncipe 
Leopoldo de Toscana para fazer-lhe um retrato. Sua oficina 
formou várias artistas, entre elas, Ginevra Cantofoli, Vincenza 
Fabbri, Veronica Franci, Lucrezia Scarfaglia, as irmãs de 
Elisabetta, o que fez de Bolonha um importante centro de mulheres 
artistas.[2] 
Acabei de encontrar algo precioso na biblioteca da mansão de 
Ninon. A biblioteca, onde estudamos às escondidas Descartes, 
Francis Bacon e Galileu, costuma ser meu refúgio, para onde 
corro quando o peso de minha cor ou de meu sexo se anunciam. 
Na fuga de hoje, à guisa de evitar as mãos invasivas de 
um camareiro, encontrei, dentro de um velho volume sobre 
Tratados Herméticos, uma gravura, feita com a técnica de 
ponta-seca em metal, que mostrava um homem nu, dormindo 
sobre uma pedra coberta por um tecido. A gravura tem uma 
legenda, parcialmente rasgada que diz: “Fauno Adormecido”, 
algo ininteligível sobre o Papa Barberini e o resto perdeu-se. 
Guardarei esta gravura, que muitos sonhos me renderá, muito 
bem escondida, principalmente de olhos “castos”.
Mantenho secretos também textos de antes de 1633, ano 
da condenação de Galileu pelo Santo Ofício, que copiei na 
biblioteca. Nestes textos, os filósofos assumem a ciência como 
uma abordagem não oculta da natureza, ao contrário dos ritos 
iniciáticos da tradição hermética. Descartes apresenta seu 
Método como um conjunto de regras certas e fáceis, não veladas 
para manter o vulgo afastado, ao contrário, adornada para 
agradar a inteligência humana, presente de Deus para todos 
sem exceção, independentemente de idade, sexo e status. Não 
sei dizer se o filósofo incluiria neste “humano” negros, bugres e 
toda sorte de não-brancos. [3] Duvido. Seja como for, os textos 
e a ciência de agora parece que regrediram para o hermetismo, 
como bem o querem os bispos e reis. Ora, com mil diabos, então 
voltemos a praticar a magia!
Alguns textos e gravuras secretas ficam escondidos numa capa 
falsa que improvisei no livro La coquete vengè, presente mui 
querido de Mme. Ninon, que mantenho guardado a sete chaves 
dentro de um fundo falso da minha canastra de viagem. Além de 
muito valioso, este livro pode me trazer problemas na colônia.  
Os livros no Brasil são raros, mesmo nas regiões mais prósperas, 
como a Bahia (Dom José, poderoso senhor de engenho, pai de 
Dona Conceição, tem três!), e majoritariamente devocionais, assim 
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como as poucas bibliotecas particulares e monásticas existentes. 
Incluem catecismos, livros de novenas e sermões, vidas de 
santos, sendo a Bíblia propriamente dita praticamente ignorada. 
Os poucos que chegam são impressos em Portugal, devido às 
proíbições da Coroa de se imprimir na colônia, e selecionados pela 
censura do governo e do Santo Ofício. Ainda assim, muitos livros 
censurados são trazidos via contrabando.
O transporte é feito por navio, onde os livros, não encadernados 
para aliviar o peso, são armazenados em tonéis de madeira. 
Em terra, são transportados em carroças. Tal sistema acarreta 
grandes perdas e erros, como troca  ou falta de folhas.
Os conteúdos dos livros incluem, além dos temas religiosos, 
cartas e diários de viagem, poemas e romances, músicas e 
partituras, bruxaria, gramáticas, eróticos, filosofia e tratados. 
O miolo é feito de papel de trapo (papel feito de roupas íntimas 
de algodão ou linho branco ou bege, macerados e tratados com 
água limpa), o mesmo que uso para meus desenhos e aquarelas, 
de grande durabilidade, ou pergaminho, e as capas de madeira 
revestida com couro de boi ou porco ou de pergaminho (sobretudo 
nos mosteiros); alguns têm garras para facilitar o transporte. Os 
manuscritos, ainda muito usados, são muitas vezes ilustrados 
com desenhos e aquarelas e permitiam grande liberdade de 
composição (um dia desses vou encadernar meus escritos, desenhos 
e aquarelas), enquanto que os impressos em tipos móveis são mais 
limitados, permitindo apenas o encadeamento em blocos lineares de 
xilogravuras com o texto. Em ambos os casos, gravuras em metal 
são encadernadas à parte [1].
Tive a oportunidade de frequentar uma oficina de gravação e 
impressão em Paris, graças à Mme. Ninon que, percebendo 
meu interesse por livros, arranjou um jeito de me mandar 
junto com um criado seu à oficina para acompanhar algumas 
encomendas. Lá, aprendi por alto algumas técnicas que, se 
tiver chance, tentarei reproduzir quando voltar ao Brasil.
A gravura em metal, feita a partir de uma matriz de metal, 
geralmente o cobre, surgiu nos ateliês de ourivesaria e de 
armaduras, há mais ou menos duzentos anos, onde era usual 
imprimir-se os desenhos das jóias e brasões em papel para 
melhor visualização das imagens.
A gravação em buril e /ou ponta seca sobre metal é o processo 
mais direto de gravação. O buril é um instrumento de aço 
pontiagudo com diferentes pontas que corta a chapa de cobre, com 
o qual o artista desenha a imagem na chapa metálica, efetuando 
sulcos na matriz e abrindo finas e profundas linhas, onde a tinta 
será mais tarde depositada. A ponta seca é uma ponta metálica 
afiada que abre o metal, traçando uma linha fina e cujas rebarbas 
dão uma impressão aveludada.

A gravura em água-forte consiste na aplicação de um verniz 
(benzina, cera , betume etc), em toda a chapa metálica, sobre a 
qual o artista faz o desenho, riscando o verniz com uma ponta de 
metal. Em seguida, submerge a chapa num ácido que ataca os 
entalhes feitos na matriz. A profundidade deste ataque depende 
da concentração do ácido e do tempo de atuação. Após o banho, 
limpa-se a chapa com um solvente e se cobre com tinta negra 
e espessa que penetra nas linhas gravadas. Limpa-se, então, o 
excesso de tinta da superfície, deixando somente as linhas.
Na gravura em água tinta, a resina (breu) é pulverizada sobre a 
chapa e aquecida até fundir e se fixar. A tinta penetra
nos pontos de resina da chapa, possibilitando a criação de áreas de 
diferentes tonalidades conforme a quantidade de resina aplicada.
A impressão da gravura, independentemente da técnica 
utilizada, consiste na colocação da chapa, ligeiramente 
aquecida, numa prensa, coberta com papel húmido. A tinta 
é depositada por “boneca” de couro com uma certa pressão 
circular em toda a superfície da chapa. Esta tinta é retirada 
das superfícies altas por tecido de trama larga, que em 
movimentos circulares, e não atingindo as partes baixas, deixa 
intacta a tinta dentro dos traços feitos pelo buril e/ou agulhas. 
Esta tinta é transferida para o papel através de prensa. A 
pressão exercida permite a tinta passar para o papel, obtendo-
se uma imagem idêntica à da chapa, porém invertida. Para 
cada nova impressão deve ser repetido o mesmo processo .
A xilogravura, gravura em que a matriz é um topo (pedaço) 
de madeira, cresceu como conseqüência da demanda cada 
vez maior de consumo de imagens e livros sacros a partir da 
invenção da imprensa por Gutenberg, quando as iluminuras 
e códigos manuscritos passaram a ser um luxo de poucos. 
A gravura em madeira é um meio econômico de substituir o 
desenho manual, imitando-o de forma ilusória e permitindo a 
reprodução mecânica de originais.
O taco de madeira, do mesmo tamanho do desenho a ser 
gravado, é polido para receber o desenho, que é cavado, nas 
partes brancas, por instrumento cortante como a goiva, o 
formão ou canivete. Existem dois tipos de corte de madeira 
para xilogravura: a madeira de fio, cortada no sentido dos 
veios da madeira, é mais mole e sensível à mão do artista, 
deixando as marcas dos seus cortes; a madeira de topo, 
cortada no sentido longitudinal da árvore, é extremamente 
dura (como uma chapa de cobre) e pode ser trabalhada com 
buril e outros instrumentos da gravura em metal, com resultado 
mais limpo e preciso.
Para efetuar a gravação , o impressor (em conjunto com o 
artista) aplica a tinta na parte alta da matriz de madeira 
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gravada com um rolo e coloca o papel pressionando-o com 
uma colher de madeira, até atingir a uniformidade desejada, 
obtendo a primeira prova. A edição é iniciada somente quando 
todos os testes de cor, registro e qualidade de papel forem 
aprovados. Quando bem impressa, os pretos devem conservar 
as características da fibra e nervuras da madeira .[1]

Lisboa, janeiro de 1668
Partimos de Paris para Lisboa, assim que tivemos notícia da 
trégua com Espanha, na mesma caravana do Clérigo regular 
teatino Rafael Bluteau, nascido em Londres, filho de pais 
franceses, com quem mantivemos animadas conversas sobre 
Física, Astronomia e Literatura [2].
Ficamos hospedadas na luxuosa casa do primo de Dom José, 
um nobre oficial do exército, braço direito do Governador de 
Armas, que se encontrava em campanha. Teríamos ficado nesta 
casa, mas, por causa da guerra, acharam por bem despachar-
nos para Paris, onde reside um ramo da família. A casa era 
de fato animada e tivemos a sorte de participar de um banquete 
em homenagem a Gregório de Matos e Guerra, homem-bom da 
Bahia que acabava de ser nomeado representante da Bahia nas 
cortes.[3] Não preciso dizer que, apesar de casado, este logo se 
encantou por Dona Conceição, não tanto por sua beleza, mas sim 
por sua ironia. Passei a maior parte destes dias em Lisboa fazendo 
cópias (para espanto geral dos brancos presentes) de alguns 
poemas, agradavelmente satíricos, deste senhor. Depois soube por 
Conceição que se fizeram boas ofertas pela “mulatinha culta”, que, 
para despontamento geral, é de lei e de fato alforriada!
No banquete também conheci uma dama que acabara de 
contratar um retrato à Josefa de Óbidos, pintora nascida em 
1630, filha do pintor português Baltasar Gomes Figueira 
e da espanhola Catalina de Ayala y Cabrera (deve ter sido 
um romance difícil...). Atualmente, Josefa reside na Quinta 
da Capeleira, perto do vilarejo de Óbidos, na Extremadura, 
e é tão famosa que até recusa contratos na corte para não ter 
que sair das suas terras. Muitas mulheres vão visitá-la, para 
conversar e contratar retratos, mas seus principais clientes são 
ordens religiosas. E ela se preocupa em assinar suas obras 
usando o nome materno, Ayala.[4]
Ficamos apenas três dias em Lisboa, o suficiente para nos 
preparamos para embarcar na frota que vai para o Brasil. 
A cidade está muito alvoroçada com o fim da guerra com a 
Espanha, portanto Dona Conceição preferiu ficar em casa. 
até a hora do embarque. Eu, entretanto, resolvi arriscar um 
passeio, acompanhada de um pajem. O grande porto de Lisboa 
tem um movimento sem fim de marinheiros, mercadores, 

prostitutas e soldados recém chegados dos campos de batalha. 
Num empório nos arredores do porto, onde entrei para 
comprar material de escrita e algumas compotas, fui abordada 
por um destes soldados, para o qual tratei de mostrar minha 
carta de alforria. Para minha sorte, o homem reconheceu o 
sobrenome Amarante e, depois de algumas explicações, reconheceu 
tratar-se do oficial primo de Dom José, alguem com quem ele não 
gostaria de ter desavenças. Expliquei a ele que viemos para as 
cortes para a educação de Dona Conceição, mas, com a guerra, 
acabamos indo para a França. Quando falei em França, ele 
cuspiu e xingou, mas, diante da minha reação de total ignorância, 
ele me convidou a sentar e tomar um vinho enquanto me explicou a 
situação:
“El Rei João IV, da dinastia de Bragança, coroado em 28 de 
Janeiro de 1641, fez um tratado com Carlos I de Inglaterra, que foi 
cancelado devido à sua execução em 1649. Entretanto, nós batemos os 
espanhóis no Montijo em 26 de Março de 1644 e defendemo-nos de 
várias invasões. Em 1654 negociamos um tratado com a Inglaterra, 
conseguindo ajuda para concessões comerciais.
Para enfrentar a  invasão Espanhola, El Rei mandou 
emissários a todas as cortes da Europa para conseguir 
alianças. A França recusou um tratado formal, mas manteve 
relações com Portugal. Os Holandeses, que se tinham 
apoderado do nordeste do Brasil, aceitaram tréguas aqui, mas 
capturaram Angola.
Em 1659, num artigo secreto do Tratado dos Pirinéus, o 
cardeal Mazarin de França abandonou vergonhosamente a 
causa da independência, prometendo à Espanha não dar mais 
ajuda a Portugal, mas em 1661 Portugal assinou um tratado 
com a restaurada monarquia Inglesa.
Por isso o conde de Soure, embaixador português na corte de 
França, recebeu ordem de voltar apressadamente à pátria, 
afim de evitar a afronta de o mandarem sair. Segundo as 
instruções que recebeu do governo, devia tratar apenas de 
aliciar particularmente o maior número de bons oficiais e 
um general hábil, embarcando para Lisboa logo que tivesse 
cumprido esta missão. Para o conseguir foi o diplomata muito 
auxiliado pelo marechal de Turenne, que lhe indicou oficiais 
que tinham servido debaixo das suas ordens, entre outros 
o general conde Friedrich Hermann de Schomberg, que 
mais facilmente podia tomar o serviço de Portugal, porque 
apesar de ter militado nos exércitos franceses era alemão de 
nascimento. A 29 de Outubro de 1660 embarcou finalmente 
no Havre o diplomata acompanhado do conde de Schomberg e 
dos oficiais que vinham servir nos exércitos portugueses, e a 11 
de Novembro seguinte chegavam ao porto de Lisboa. 
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Em 1662 Charles II de Inglaterra casou com a filha de 
El Rei, Dona Catarina de Bragança, que levou como dote 
Bombaím e Tanger, e, em troca, os ingleses forneceram 
homens e armas para a guerra com a Espanha.
A defesa foi organizada por von Schönberg, que participou em 
todas as campanhas e batalhas importantes que se realizaram 
no Alentejo de 1661 a 1668, nunca exercendo de jure, o 
comando do exército no Alentejo, para o qual tinha sido 
contratado. Ensinou o exército a acampar em formação de 
combate, o que fazia com que as saídas dos campos fossem 
muito mais rápidas. Introduziu também a organização 
regimental e a moda francesa, com utilização da casaca à la 
Schomberg em vez do gibão.
Em Junho de 1663, Sancho Manuel conde de Vila Flor, 
derrotou Don Juan de Austria no Ameixial, e em Junho de 
1665 von Schönberg ganhou a importante batalha de Montes 
Claros. Mas só agora negocia-se a paz através de um tratado 
que obrigue Espanha a reconhecer a independência.”[1]
Depois desta longa explanação, já meio embriagado, o 
soldado pôs-se a jactar-se sobre seu desempenho na batalha 
de Montes Claros e a exibir sua garbosa e impecável casaca. 
Logo cercaram-no rameiras e rufiões e, no meio da algazarra, 
o bufão tentou me agarrar; não me fiz de rogada, atirei 
tinta preta em sua preciosa casaca e imediatamente me pus a 

D. Guilherme 
Taveiro pediu para 
ser retratado com 
a couraça, elmo e 
espada herdados do 
pai, os quais se veria 
forçada a vender 
para saldar dívidas 
e começar vida nova 
no Brasil.
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Johann Heinrich Schönfeld 
(Alemanha, 1609-1682). 
Cavaleiro com armadura 
e espada..
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correr para longe dali o mais rápido que pude. Ainda ouvi 
a distância, em meio às garagalhadas das mulheres, alguns 
impropérios do português. 

Luanda, fevereiro de 1668
Zarpamos do porto de Lisboa em frota portuguesa composta 
de 23 navios, sendo 3 mercantes, 7 galeões e 13 negreiros, 
ou tumbeiros. Como passageiros a bordo do Mercúrio, navio 
mercante, apenas nós duas; dois padres, um vigário beneditino, 
Pe. Sebastião, e um missionário jesuíta, Pe. Antônio Lázaro; e 
três cavalheiros de Portugal, que vão para a colônia em busca 
de fortuna. Os outros são marinheiros, feitores e soldados da 
tropa paga da coroa. 
Os galeões que nos acompanham estão entre as maiore obras feitas 
pela mão humana: podem conter uma tripulação entre 30 e 400 
pessoas, possuem até 60 canhões e uma imensa capacidade de 
carga, de preferência ouro e açúcar colonial. Os navios mercantes 
medem cerca de 30 metros e podem carregar até 100 passageiros. 
Já os horríveis tumbeiros vinham vazios para serem enchidos de 
sua triste “mercadoria” em Luanda.[2]
A bordo, mantivemo-nos à parte, eu e Dona Maria da Conceição, 
apesar das insistências dos cavalheiros, aparecendo apenas para as 
missas, celebradas pelo vigário que também vai para o Brasil.
Entretanto, Dona Conceição encantou-se com um tal Dom 
Guilherme Taveiro, para inveja dos demais, belo e gentil 
cavalheiro português que se vai juntar a nós aqui em Luanda. 
Pelo visto, vamos ter que participar dos jantares, além das 
missas. Este cavalheiro conta muitas histórias sobra a Rainha 
Jinga, pois seu pai lutara contra ela na guerra em Angola e 
dizia que ela era canibal, selvagem e tinha um 
harém de 400 belos guerreiros a seu 
serviço, um dos quais ela teria usado 
como trono durante uma negociação 
com os portugueses. Invejável...
Nzinga, Njinga, ou simplesmente, 
Jinga, para os portugueses, 
nasceu na família real de Ndongo, 
por volta de 1582, cercada de 
profecias e eventos estranhos. Ao que 
consta, teve uma educação refinada 
de princesa e entendida de rituais. 
Foi mandada, em 1622, como 
refém para Luanda, um costume de 
seu povo para conduzir relações 
diplomáticas com Portugal, 
onde foi batizada Dona Ana 
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de Souza. Uns dizem que se converteu por fé, outros por 
política. Em 1624, seu irmão morreu e ela tomou o trono e se 
fortaleceu enquanto os portugueses se preocupavam com os 
ataques holandeses. Apesar de suas habilidades políticas e 
aristocráticas, desavenças com os portugueses acabaram por 
expulsá-la de Ndongo. Ela entaão casou-se com Kasanje, 
líder dos Imbangalas e unificou grupos de guerreiros que 
acabaram por tomar o reino de Matamba nos anos de 1630, 
fora do alcance dos portugueses, mas com excelentes conexões 
comerciais. O cerco holandês a Luanda em 1641 permitiu-
lhe retomar partes de Ndongo. Sua irmã Kifunge, capturada 
pelos portugueses, atuou como espiã e foi executada em 1647. 
Em 1651, os portugueses finalmente concordaram em oferecer 
missionários em termos aceitáveis, que passaram a atuar como 
diplomatas. Ela passou seus seis últimos anos construindo o 
reino cristão de Matamba e foi sucedida pela irmã Kambo, ou 
Dona Bárbara de Souza, após sua morte há pouco, em 1663.
[1]
Em  Luanda, vi o embarque dos negros a serem escravizados 
no Brasil. Esses negros são comprados pelos portugueses de 
outros negros, principalmente muçulmanos, que por sua vez 
os compram de reinos no coração da África. Em geral são 
prisioneiros de guerra ou endividados e famintos que vendem a 
si mesmos ou familiares. São trocados, entre outras coisas, por 
cachaça e tabaco produzidos no Brasil. Muitos atiraram-se 
no mar e foram devorados, ali mesmo, por tubarões, que estão 

sempre rondando os navios. D. Guilhereme fez 
um esboço de como se acomodam os negros 
no tumbeiro; muitos não sobrevivem à viagem, 

doenças grassam e alguns são atirados ao mar 
por excesso de peso no navio. Horror.[2]

Nossa partida foi marcada por um incidente 
ridículo. Desde que desembarcamos em 

Luanda, um tal Simão, feitor desagradável 
e inconveniente ficou a me assediar. 
Como ficamos todos (nós duas, os dois 

padres e os três cavalheiros portugueses) 
hospedados em casa do governador, 

não tive que aturar o traste. Entretanto, à 
noite, às vèsperas de partirmos, o mandrião 

teve a petulância de invadir nosso quarto, 
com o intuito nefando de raptar a mim e Dona 
Conceição, certamente para vendê-la a algum 

mouro bruto. Como ele não me percebera, 
eu o ataquei com o penico na cabeça, 
e o pus tonto; Dona Conceição sacou 

O pirata (ou corsártio?) James Hook pediu que o representasse entre seus 
instrumentos de trabalho e riquezas (espada “cutlass”, diário de bordo, 
astrolábio, sextante e uma arca de tesouro), a partir de gravura reproduzindo 
a pintura “Marte”, do pintor real de Espanha, Diego Velásquez .

Desenho a partir de Diego 
Velázquez (Espanha, 1599-
1660). Marte.



sua adaga e ameaçou degolá-lo. Nossa gritaria atraiu 
Dom Guilherme e o Governador, que nos vieram acudir. 
Resultado: o estrupício foi condenado à escravidão e dado à 
Dona Conceição, que o entregará a seu pai, Dom José, para 
labutar até o fim de seus dias nos canaviais do engenho, sob a 
chibata de um feitor negro.

Tortuga, março de 1668
Alguns dias depois de zarparmos do porto de Luanda, fomos 
surpreendidos por uma tempestade. Eu já experiementara 
tempestades no Brasil, com alagações e destruição, mas 
nunca imaginara que uma tempestade no mar fosse tão 
avassaladora. O céu e as águas tingiram-se de chumbo, e logo 
estávamos a escalar montanhas e a despencar em abismos 
de água. Ficamos trancafiados em nossas cabinas rezando 
fervorosamente, pedindo a Netuno que se acalmasse. 
Nosso navio desgarrou-se da  frota e, como não poderia 
deixar de ser, formos abordados sem reação, graças aos 
santos, por bucaneiros comandados por um tal Capitão 
James Hook, de revoltos cabelos castanhos e selvagens olhos 
azuis. Ao contrário do que esperávamos, fomos tratados, 
principalmente, nós mulheres, com toda a cortesia, afinal, os 
bucaneiros pediram por Dona Conceição um gordo resgate. 
Isto se explicou pelo fato de sermos brasileiros e protugueses, 
aliados dos ingleses. Fôssemos nós espanhóis ou eles 
franceses, eu não estaria a relatar estes fatos. 
A bordo da embarcação inglesa, fomos mantidas numa 
minúscula cabina particular, pouco confortável porém limpa 
e segura, enquanto os homens foram alojados em redes numa 
cabina maior, sob veementes protestos. 
Durante a semana que se passou, o capitão nos honrou com 
alguns jantares faustosos na sua cabina particular, uma 
verdadeira cripta de tesouros: um canapé de palha e madeira 
encimado por uma concha perolada, uma grande mesa de 
madeira de lei, entalhada com volutas e conchas, um bufete em 
estilo similar, encimado por um espelho de moldura dourada 
com temas marinhos, uma grande arca que servia de assento, 
um pequeno cravo pintado com chinesices, pratarias e jóias 
as mais diversas e até uma tina para o banho, hábito pouco 
freqüente entre os europeus!
Ao cabo de alguns dias, eu já fizera amizade com ele, que 
fala francês, lê latim e conhece os filósosfos, para nosso total 
assombro, denunciando, talvez, um passado nobre. Esta 
amizade foi-se tornando bastante íntima e acabamos por nos 
tornar amantes - para horror dos padres e  alívio dos outros - 
enquanto eu pintava aquarelas retratando o barco. Por conta 
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de nossas longas conversas, fiquei a saber muitos detalhes 
curiosos sobre bucaneiros e seus navios.
Este barco carrega de 15 a 140 tripulantes, possui vinte 
canhonetes e boa capacidade de carga. Com seus três mastros, 
não é tão manobrável quanto o pequeno barquinho muito 
usado em rotas de fuga dos pesados galeões nos rasos mares 
do Caribe, mas muito resistente e espaçoso, conveniente para 
assaltos a navios mercantes desgarrados como o nosso. Chega 
a intimidar pelo tamanho (350 toneladas e cerca de 30 metros 
de comprimento) e aplica-se muito a longas viagens. Quando 
totalmente armado, chega a ser páreo para algumas fragatas 
militares. Faz muito sucesso entre bucaneiros ingleses e 
franceses.
Os bucaneiros são resultado de uma empreitada iniciada pelo 
rei James I de Inglaterra, que fracassou. Para terminar 
com o caos no Caribe, o rei liberou licensas de “privateering” 
(antiga denominação da pirataria oficial inglesa). 
Originalmente caçadores na ilha de Hispaniola, nas Índias 
Ocidentais, que viviam de suprir navios e colonos de carne, os 
então bucaneiros (o termo vem da prática nativa de defumar 
a carne em boucans) herdaram a ilha abandonada pelos 
colonos espanhóis e se uniram contra eles, infestando as ilhas 
e incorporando toda sorte de criminosos e escravos fugitivos, 
impondo suas próprias leis, cruéis e sanguinárias. Depois do 
ataque espanhol que motivou a união, alguns mudaram-se para 
Tortuga, onde podem atacar navios espanhóis sem maiores 
problemas. E para Tortuga fomos, a aguardar a resposta do 
pedido de resgate.
Esta pequena porém esfuziante vila fica na costa da belíssima 
ilha de Hispaniola, oficialmente pertencente à coroa espanhola, 
mas dominada de fato pelos bucaneiros. Foi estabelecida em 
1620 por bucaneiros franceses e huguenotes e agora conta com 
cerca de 1500 habitantes, a maioria bucaneiros de diversas 
origens, onde dinheiro, prazeres e vícios correm livremente.[1]
Na mansão de James Hook, em Tortuga, encontrei ainda 
mais tesouros, produtos de saque a navios mercantes. De um 
vaso espanhol que rumava para Cartagena, em terras da 
coroa, o capitão guardou para si uma recente pintura assinada 
por um Diego Velázques (que depois viemos a saber tratar-se 
do pintor real) e outra, mais antiga, por um tal de El Greco.  
De um navio holandês que vinha do Recife para Amsterdã, 
guardou três grandes pinturas: duas assinadas por um  Franz 
Post, ambas detalhando quase estrategicamente uma um 
engenho a beira mar e a outra a cidade de Olinda; e a terceira, 
mais antiga, assinada por Heckout, retratando com muitos 
detalhes precisos um negro da terra com suas armas, plantas 
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e paisagem. Já do navio holandês que vinha de Amsterdã 
para o Recife, tomou para si duas pinturas bastante recentes: 
uma assinada por Rembrandt e outra por Veermer). Fiz 
rascunhos, humildes e grosseiros destas pinturas que muito 
me impressionaram, principalmente por estarem assinadas, 
como já vinha a ser o costume na Europa há algum tempo. 
E, para minha alegria e júbilo, ganhei do bucaneiro algumas 
reproduções em água-forte e ponta-seca destes pintores, 
feitas em oficinas que seguem o estilo deChristophe Plantin, 
de Flandres, a melhor oficina de gravuras de que já se teve 
notícia. [1] Valem uma pequena fortuna.
Os cavalheiros e padres estão indignados, mas sem se furtarem 
a apreciar os prazeres e belezas do lugar. A exceção é Dom 
Guilherme, que foi posto a ferros por ter reagido e só não foi 
morto por causa das súplicas de Dona Conceição.
À noite, a mansão é muito agitada: Dona Conceição esgueira-
se até a adega, onde está Dom Guilherme e lá fica, oferecendo-
lhe “conforto”; os cavalheiros tentam parecer indignados com 
as rameiras que se esgueiram para dentro da mansão em busca 
de mimos; eu esgueiro-me pelos corredores da mansão e vou 
ter com o inglês, de quem estou a pintar um retrato. Segundo 
a Igreja, estamos em pecado, mas,  como dizia Mme. Ninon, 
é possível viver muito bem sem religião. Bebemos rum, James 
toca peças de Bach no cravo e conta histórias maravilhosas 
sobre piratas. As que mais gosto são as das mulheres piratas 
Granuaile e Charlotte de Berry.
Granuaile, ou Grace O’Malley, nasceu na Irlanda em 1530 
e morreu na rebelião do Ulster em 1603. Era filha de um 
chefe de clã na primitiva Connaught irlandesa, com quem 
aprendera a navegar travestida de homem. Ela casou-se 
com um mercador e assumiu o comando das viagens, que 
incluíram Espanha e Portugal. Ela casou-se novamente, sob 
as leis pagãs da Irlanda (Dois maridos??! Isso é ruim ou 
bom?) e ajudou-o a enriquecer com sua pirataria nos mares 
ingleses. Foi presa e libertada após acordos políticos. Depois 
de rebeliões e traições, chamou a atenção da Rainha Isabel 
I, que a quis conhecer e acabou concedendo-lhe uma licença. 
Dizem que era exímia navegante e furiosa combatente.
Charlotte de Berry nasceu inglesa em 1636. Vestiu-se como 
homem e seguiu o marido na marinha. Certa vez, forçada a 
abordar um navio africano, liderou um motim e assumiu o 
comando. Dizem que, sob seu comando a tripulação virou 
pirata e agora assola a costa africana capturando navios com 
ouro.[2]
Já perto de nossa partida, quando o capitão recebeu 
comunicado informando que o resgate estava a caminho, 
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ocorreram dois incidentes perturbadores. O primeiro foi 
em relação a algumas peças de cerâmica pertencentes ao 
bucaneiro. Deu-se que, um jantar regado a muito rum, James 
irritou-se com os portugueses e, sob a mira das pistolas de seus 
homens, fê-los vestirem-se de mulheres e dançarem com eles. 
Confesso que me diverti muito com a cena! Ocorreu que, ao 
mexerem nos baús de roupas, mexeu-se também nos baús que 
continham as cerâmicas com desenhos obscenos, de sátiros e 
ninfas! Alguém deve ter dado com a língua nos dentes para 
o padre, que durante o dia , enquanto nos recuperávamos da 
bebedeira, achou o baú e pôs-se a quebar os pratos. James foi 
acordado, e enfurecido, esbofeteou o padre até o sangue correr. 
Não fosse a intervenção diplomática do Padre Antônio, menos 
cabeça-dura que o velho Padre Sebastião, este possivelmente 
estaria junto ao seu Senhor agora.. Vale lembrar que estas 
Índias são terras dos bucaneiros, e aqui eles fazem a lei.
O segundo incidente foi a insana tentativa de suicídio de 
James. Deu-se numa noite em que eu estava particularmente 
ofendida em virtude do assédio de um outro capitão bucaneiro 
que apareceu na mansão, querendo “comprar a mulata artesã”. 
Tranquei-me no quarto com Dona Conceição, mesmo sabendo 
que James me aguardava para bebermos juntos, e que se eu 
não aparecesse,ele jurara que meteria uma bala na cabeça., 
parvoíce à qual eu não dei crédito. Qual o quê: lá pelas tantas, 
ouvimos um tiro; corremos ao terraço e lá estava o parvo 
inconsciente, sangrando por um buraco redondo na cabeça! 
Gritamos por socorro e logo Padre Antônio apareceu, e por 
milagre consertou o estrago: a bala resvalara no crânio sem 
deixar maiores danos. Na confusão, os subordinados do 
capitão vieram averiguar o acontecido e imediatamente eu e 
Dona Conceição disparamos: “Foi aquele outro bucaneiro que 
aqui esteve mais cedo! Nós o vimos correr pelas ruas escuras 
momentos atrás!” Foi o suficiente para eles saírem pela noite 
em busca do infeliz, de quem James já não gostava mesmo, e 
darem-lhe um fim. Contei a história para James, quando este 
acordou, além de dar-lhe uma grande bronca pela sandice; 
o demônio gargalhou e congratulou-nos pela solução que 
encontramos!

São Salvador, maio de 1668 
Desembarcamos no porto de São Salvador da Bahia, 
capital do Vice-Reinado do Brasil e sede do bispado, depois 
de já estarmos fartas do mar. Fomos direto para o solar 
dos Amarante, por vezes tendo a sensação de que a terra 
balançava debaixo de nossos pés! Lá já nos esperavam 
ansiosos Dom José e Dona Ana, meu tio Benedito, negro 



JUÍZO ANATÔMICO DA BAHIA (37)
 por D. Gregório de Matos 

 Que falta nesta cidade?-Verdade. 
 Que mais por sua desonra? -Honra. 
 Falta mais que se lhe ponha? -Vergonha. 
 demo a viver se exponha, 
 Por mais que a fama a exalta, 
 Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha. 
 Quem a pôs neste socrócio? -Negócio. 
 Quem causa tal perdição? -Ambição. 
 E o maior desta loucura? -Usura. 

 Notável desaventura 
 De um povo néscio e sandeu, 
 Que não sabe que o perdeu 
Negócio, ambição, usura. 
 Quais são seus doces objetos? -Pretos. 
 Tem outros bens mais maciços? -Mestiços. 
 Quais destes lhe são mais gratos? -Mulatos. 
 Dou ao demo os insensatos, 
 Dou ao demo a gente asnal, 
 Que estima por cabedal 
Pretos, mestiços, mulatos. 
 Quem faz os círios mesquinhos? -Meirinhos. 
 Quem faz as farinhas tardas? -Guardas. 
 Quem as tem nos aposentos? -Sargentos. 
 Os círios lá vêm aos centos, 
 E a terra fica esfaimando, 
 Porque os vão atravessando 
Meirinhos, guardas, sargentos. 
 E que justiça a resguarda? -Bastarda. 
 É grátis distribuída?- Vendida. 
 Que tem, que a todos assusta? - Injusta. 
 Valha-nos Deus, o que custa 
 que El-Rei nos dá de graça, 
 Que anda a justiça na praça 
Bastarda, vendida, injusta. 
 Que vai pela cleresia? -Simonia. 
 E pelos membros da Igreja? -Inveja. 
 Cuidei que mais se lhe punha? -Unha. 
 Sazonada caramunha 
 Enfim, que na Santa Sé 
 que mais se pratica é 
Simonia, inveja, unha. 
 E nos Frades há manqueiras? - Freiras. 
 Em que ocupam os serões? -Sermões. 
 Não se ocupam em disputas? - Putas. 
 Com palavras dissolutas 
 Me concluís, na verdade, 
 Que as lidas todas de um Frade 
 São freiras, sermões, e putas. 
 O acúcar já se acabou? -Baixou. 
 E o dinheiro se extinguiu? -Subiu. 
 Logo já convalesceu? -Morreu. 
 A Bahia aconteceu 
 O que a um doente acontece, 
 Cai na cama, o mal lhe cresce, 
Baixou, subiu, e morreu. 
 A Câmara não acode? -Não pode. 
 Pois não tem todo o poder? -Não quer. 
 que o governo a convence? -Não vence. 
 Quem haverá que tal pense, 
 Que uma Câmara tão nobre, 
 Por ver-se mísera e pobre, 
 Não pode, não quer, não vence. 
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Em Portugal  enfatiza-se, pelo menos na pintura, a habilidade na reprodução 
de modelos espanhóis, italianos e franceses.Nosso ofício é considerado 
socialmente inferior, exceto enquanto passatempo de uma elite, onde alguns  
conseguem certa emancipação. A grande maioria dos artesãos não assina suas 
obras. A nossa formação é similar à  do artista europeu: um mestre de ofício 
possui uma oficina onde trabalha e ensina aos aprendizes a habilidade. Estes 
mestres pertencem à organizações de ofícios semelhantes às da Metrópole. De 
um modo geral, estes mestres não são analfabetos, pois assinam contratos de 
serviço, mas sua condição é bem humilde; decretos reais lhes proibem ocupar 
cargos políticos e administrativos, juntamente com os “infames” pela raça  ou 
criminosos. Apesar disso, os mais ricos que ocupam cargos de chefia costumam 
gozar de certa consideração, e há até casos de artesãos com patentes militares.
Misturados nas oficinas trabalham brancos, negros e mestiços, estes últimos 
normalmente subordinados a um patrão ou recebendo por tarefa executada, 
uma vez que não podem ocupar cargos de chefia nem assinar contratos, ficando 
restritos a uma licença temporária.[1] 
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forro, irmão de minha mãe, mestre artesão assistente do Mestre 
Artesão Francisco Bomfim Meneses, agregado da família, 
e toda a criadagem da casa, mais alguns feitores vindos do 
engenho, entre eles o antipático cafuzo Sebastião da Cruz. Mal 
tivemos tempo de nos refrescar e já nos aguardavam para o 
almoço, para o qual também foram convidados os Padres 
Sebastião e Antônio e os cavalheiros portugueses, entre eles 
Dom Guilherme, para alegria contida de Conceição. Tivemos 
dois dias para contar nossas aventuras na Europa, distribuir 
presentes e para nos preparar para a Festa do Divino.
A Festa do Divino Espírito Santo acontece todo último 
domingo de maio, dia de Pentecostes. Começa com a folia 
do “Imperador e seus vassalos”, meninos vestidos à moda 
da corte, acompanhados do séquito de Foliões do Divino, 
porta-bandeira do Divino e músicos tocando viola, pandeiro 
e triângulo, comandada pelo Festeiro, percorre as casas 
pedindo doações. Segue-se o levantamento do Mastro e 
colocação da Bandeira do Divino pelo Capitão e Alferes 
em frente à Sé. Depois, fazem a distribuição dos donativos e  
alimentos doados num grande banquete. Segue-se a procissão 
do andor com a Pomba do Divino Espírito Santo até a Sé, 
onde acontece a Missa. A festa termina com a libertação 
de um preso da cadeia pelo “Imperador”. Nestes dias, as 
irmandades competem entre si pendurando nas casas dos 
membros bandeiras vermelhas bordadas com fios de ouro. A 
festa, embora bem menor, em nada fica a dever às da Europa 
em luxo e ainda conta com batucada dos negros e a barulheira 
dos fogos de artifício.[2]
Dona Conceição e Dom Guilherme aproveitaram o tumulto do 
banquete para se encontrarem numa viela atrás da Sé. Enquanto 
os dois trocavam juras de amor eu percebi um movimento num 
canto escuro e lá estava o mal-encarado do Sebastião. Quando fui 
avisar aos pombinhos, o feitor simplesmente sumiu. Voltamos para 
a festa, Conceição e Guilherme decididos a pedirem a Dom José 
permissão para noivarem, e fomos recebidos com risinhos. Antes 
que os dois abrissem a boca, Dom José adiantou-se e declarou 
que o casamento de Conceição já havia sido arranjado com um 
promissor senhor de terras de São Sebastião do Rio de Janeiro.  
Dom José voltou para o engenho, mas nós ficamos na mansão 
da família Amarante com Dona Ana e uma escolta comandada 
por Sebastião. Conceição ainda conseguiu dar umas escapadas 
para encontrar-se com Dom Guilherme até que este partiu numa 
expedição para o interior, prometendo retornar rico o suficiente 
para casar-se com ela antes da nossa partida para São Sebastião. 
Não pude deixar de notar uma leve expressão vitoriosa em 
Sebastião quando soube que Dom Guilherme se fora... 
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Engenho da Beira,  janeiro de 1969
Durante o tempo que passamos em São Salvador, fiquei 
ajudando Mestre Francisco e meu tio na oficina. Participei do 
projeto do altar da capela do engenho de Dom José, insistindo, 
sem resultado, que o modelo escolhido (colunas isoladas, de 
fuste retilíneo, sustentando entablamentos, apoiadas em dados 
e envolvendo nichos em arco pleno, com ornamentação em 
baixos-relevos e painéis retangulares), estava ultrapassado 
na Europa. Mestre Francisco me permitiu cuidar sozinha 
da pintura das imagens de S. José e Sant’Ana Mestra para 
os painéis. Assim, em contraste com a antiquada retidão 
e angulosidade da estrutura, aproveitei para aplicar as 
novidades que vi na Europa: em lugar das posturas contidas 
e linhas severas, utilizei nas nas figuras uma movimentação 
grandiloquente com contornos esvoaçantes e sinuosos.[1] 
Praticar estes pequenos “deslizes” me ajudou a suportar uma 
saudade cada vez mais aguda tanto de Paris quanto do meu 
pirata inglês...
Antes de partirmos para o engenho, para executar o retábulo 
e finalizar as pinturas, Mestre Francisco foi contratado, por 
intervenção do Padre Antônio Lázaro, junto com outros, 
para participar da grande reforma da Igreja dos Jesuítas, 
praticamente substituindo a anterior, dos quinhentos. Tudo 
foi atualizado, exceto o Retábulo dos Santos Mártires e 
o das Santas Virgens Mártires, muito semelhantes, que 
foram ajustados às capelas laterais. Aliás, houve um 
verdadeiro furor construtivo em Salvador depois da expulsão 
dos holandeses e da Restauração, com novos edifícios 
monumentais, que não fortalezas militares, encomendados 
pelas Ordens Monásticas e pelas Irmandades da Santa Casa 

de Misericórdia e Ordens Terceiras. Depois 
disto tudo, finalmente Mestre Francisco e tio 
Benedito não tiveram escolha, a não ser 
concordarem comigo e atualizarem-se.[1]
Pelos idos de outubro partimos eu, tio 

Benedito, Sebastião, Conceição  e 
Dona Ana para o Engenho da Beira, 

propriedade dos Amarante nos 
arredores da vila de Cachoeira, no 
recôncavo baiano, área de intensa 
produção de açúcar escoado pelo 
porto de São Salvador para a 

Metrópole. Lá ficamos para 
executar o retábulo na capela da 

casa grande, imponente 
construção de alvenaria 
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caiada de dois pavimentos, de linhas retas um tanto fora de 
moda, cercada por paliçadas que já sobreviveram a ataques de 
índios e holandeses.
No engenho reencontrei minha mãe, a escrava Bárbara, 
angola que ainda falava algumas palavras de seu idioma 
natal mas já havia esquecido seu nome africano. Lembro-
me dela me ninando cantando em seu idioma banto os feitos 
dos inquices, como a transformção em búfalo de Matamba, 
senhora dos ventos e tempestades, ou de como a bela Kisimbi 
derrotou todos os inquices guerreiros quando se recolheu e 
fez secarem todos os rios.[2] Ela nunca me contou quem era 
meu pai, Francisco Bomfim ou Dom José. Talvez ela mesma 
não soubesse; ou talvez soubesse e mantivesse o segredo para 
que os dois me protegessem como filha bastarda, o que de 
fato funcionou. Ela era mesmo meio avoada, bebia muito e 
tinha visões, mas me ensinou a observar e aprender o que eu 
pudesse, e insistiu para que eu seguisse meu tio, pois vinha em 
mim talento para as artes. E foi ela quem em ensinou a usar 
as pernas como arma, confundindo o oponente com o ritmo dos 
pés e a dançar com os facões. Em um de seus cada vez mais 
raros momentos de lucidez, me contou a história da princesa 
banto Aqualtune, que, vendida como escrava para um engenho 
na capitania de Pernambuco, organizou a primeira fuga em 
massa que se tem notícia. Os fugitivos refugiaram-se na Serra 
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Sebastião, o feitor cafuzo, de pele negra e cabelos lisos, com seus apetrechos de 
trabalho: chapéu de palha, coura de anta, garrucha e arco e flecha dos negros 
da terra. Es†á sempre de sapatos, para ratificar sua condição de homem livre.
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da Barriga, fundando o afamado Quilombo dos Palmares, 
sobre o qual têm-se espalhado rumores de que já conta com 
mais de 10 vilas fortificadas governadas por um negro 
chamado Zumbi, que ningüém consegue capturar.[1] 
Tais rumores foram trazidos pelo preso liberto na Festa 
do Divino, Jorge da Cruz, um caboclo mateiro, matador e 
ladrão, irmão de Madalena, cabocla ladra e prostituta, ambos 
escravos fugidos do engenho de Dom José. Jorge e Madalena 
são meio-irmãos de Sebastião, três filhos de uma índia 
capturada por Dom José. Os dois foram expulsos do quilombo 
por roubo e bruxaria e Jorge acabou preso nos arredores de 
Salvador, enquanto Madalena sumiu no mato. Para tentar ser 
aceito de volta no quilombo, Jorge organizou uma tentativa 
de fuga em massa de escravos do engenho,mas foi ferido em 
confronto com seu irmão, Sebastião. Mesmo ferido, conseguiu 
fugir, jurando vingar-se contando o segredo de Sebastião 
quando chegasse a hora apropriada. 
Depois da Festa de Reis, eu e tio Benedito fomos contratados 
para trabalhar em reformas na Torre de Garcia D’Avila, 
sede de uma sesmaria de criação de gado, em Mata de São 
João, construída pelo primeiro Garcia D’Avila, vindo de 
Portugal com Tomé de Souza. A construção antiquada já fora 
reformada por Francisco Dias D’Avila, neto deste Garcia. 
Nós fomos chamados a fazer reparos na pitoresca capela  de 
Nossa Senhora da Conceição, um prisma hexagonal com 
cúppula, a tal “torre”. [2]Tivemos de viajar escoltados por 
Sebastião e outros feitores devido aos perigos de assalto por 
quilombolas.
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