
São Sebastião do Rio de Janeiro, Anno da Graça de Nosso 
Senhor de 1669. 
Benedito Menezes, negro alforriado, mestre-de-obras, pintor 
e escultor, habitante da Freguesia de Nossa Senhora da 
Penna, membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos, como afirma, eleito e indicado para a proposta 
mencionada abaixo por Dom José Jerônimo Gonçalo Aguiar, 
homem-bom, locatário da fazenda de cana e tabaco de Monte 
do Terral, do EngenhoD’Água, para o trabalho de escultura 
e pintura, sob seu próprio nome ordenado e comissionado 
por ele mesmo, aqui apresentado, para fazer e pintar com sua 
própria mão, auxiliado por Maria do Rosário Menezes, 
mulata alforriada, um retábulo para a capela de Nossa 
Senhora da Conceição situada na casa grande da dita fazenda, 
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 do 
Mosteiro de São Bento, em São Sebastião do Rio de Janeiro. 
No meio do acima mencionado retábulo deverá colocada a 
imagem esculpida em madeira policromada de Nossa Senhora 
da Conceição. Idem, que a estrutura básica tenha colunas 
torsas e coroamento ou remate em arquivoltas concêntricas, 
lembrando os portais românicos.[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 
representando folhas de acanto e videiras, cachos de uvas e 
pássaros fênix, e com todas as cores, ricamente, de acordo com 
o juízo de todo bom mestre, 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 a imagem 
em todos os graus de acabamento e colocá-la no retábulo. 
Realizado em São Salvador na Câmara dos Vereadores, 
na presença do Padre Antônio Lázaro Bernardes, capelão 
jesuíta, testemunha. Isto posto, o presente contrato, realizado 
por nós os Vereadores de São Sebastião, prometeu o dito 
Mestre Benedito a garantia que o dito cliente pagará as ditas 
somas.
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São Sebastião do Rio de Janeiro, maio de 1669 
Em 04 de fevereiro de 1669 foi celebrada a missa de 
consagração do retábulo de D. José e de despedida de 
Conceição. Logo em seguida partimos de navio para São 
Sebastião eu e tio Benedito, Conceição e três mucamas, o feitor 
Sebastião da Cruz e o Padre Antônio Lázaro, que durante a 
viagem nos entreteu falando dos manuscritos sobre as drogas e 

minas do Brasil do padre jesuíta 
Andreoni.
Ancoramos perto de uma ilhota 
para aguardar autorização 
para entrar na baía, que não 
tardou; fomos escoltados por 
embarcações portuguesas 

de pequeno porte através da 
entrada da baía, ladeada por 

dois grandes rochedos, um deles 
chamado Pão de Açúcar, cada 

um com um forte. Dentro da baía 
existem várias ilhotas.[1]
Quando desembarcamos no porto, 
senti um aperto no coração. A 
cidade é bem menor que São 
Salvador, que por sua vez não se 
compara a Paris, e fede por causa 

das carcaças das baleias das quais se retira o óleo para construção 
e para acender os 72 lampiões existentes! Percebi o desespero 
maior em Conceição, somente atenuado pela visão do seu noivo, que 
afinal não era um velhote barrigudo e grosseiro como ela temia.
Um sorridente e afável Dom Jerônimo nos recebeu com 
uma escolta de três feitores e uma multidão de escarvos para 
descarregar nossos humildes pertences e o generoso dote de 

Conceição. Depois das devidas 
apresentações, seguimos para o sobrado 
da família Aguiar, onde um banquete nos 
aguardava.
Para chegar ao sobrado, passamos 

pelo porto, pela Casa  da Câmara, 
pela Matriz de São Sebastião, de 
linhas austeras mas com três naves, 
pela Santa Casa de Misericórdia 
com as enfermarias, o recolhimento 
dos órfãos e a Igreja de Nossa 
Senhora do Bonsucesso, à beira-
mar, aos pés do morro do Castelo, 

em cujo cume ficam a Igreja de 
Santo Inácio e o Colégio dos 
Jesuítas, para onde foi o padre 
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O Padre jesuíta Antônio Lázaro Bernardes encomendou um retrato com 
apetrechos de escrita. Como é recém-chegado ao Brasil e hóspede de D. 
Jerônimo, foi mais fácil fazer as sessões de pose no salão do sobrado; assim, 
aproveitei o belo bufete de jacarandá.
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Para o retrato que ficará no forro do teto da capela da fazenda, D. Jerônimo 
fez questão de ser representado com roupas de trabalho: gibão, chapéu e 
botas de couro. Entretanto, a pistola, a espada e o galgo vindo de Portugal 
demonstram sua fortuna, incomum na colônia, principalmente no sul.
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Antônio. Quando estive na Santa Casa, chamaram minha 
atenção os retratos dos benfeitores e provedores, particularmente 
o de Gonçalo Alves, o Moço, e sua esposa Maria por ser de 
corpo inteiro, coisa rara por aqui, mas em moda na Europa.
A cidade fica numa planície e resume-se a um quadrilátero 
limitado por duas montanhas: o Morro do Castelo, perto do 
mar, na saída do lago, onde fica o Colégio Jesuíta, e o de São 
Bento, onde fica o Mosteiro beneditino, junto do mar, e pelos 
morros da Conceição  e de Santo Antônio, onde fica o Convento, 
depois do Lago de Santo Antônio, para dentro da terra. O 
mosteiro,  projetado em 1617 por Francisco Frias de Mesquita, 
o engenheiro-mor, responsável também por muitos fortes, está 
em obras, o que é bastante alentador, pois significa possibilidade 
de trabalho. A Igreja de nave única com cúpula e transepto curto 
está sendo substiuída por uma imponente igreja de três naves com 
capelas laterais. Logo ficamos sabendo que o responsável pela 
decoração interna era Frei Domingos da Conceição e que talvez 
ele contratasse artesãos com experiência em talha no novo estilo 
português.
As construções são pouco elevadas em cerca de três ou quatro 
ruas voltadas para o mar. Não existem estalagens, e os 
viajantes ou ficam nos navios ou em casa de correspondentes 
comerciais ou parentes, a não ser que tenham algum vínculo 
eclesiástico, hospedando-se, nos edifícios religiosos.[1]
O sobrado tem um escritório no primeiro pavimento, onde 
D. Jerônimo administra o comércio do açúcar, evitando que 
estranhos tenham acesso aos aposentos familiares. Este escritório 
é bem mobiliado, com uma mesa com bancos e um contador, 
tudo de jacarandá, de linhas austeras e pesadas. No segundo 
pavimento ficam, interligados, o salão, com uma mesa maior com 
cadeiras e um bufete, também de jacarandá em linhas simples e 
retas; e três alcovas: uma vazia, com redes de dormir, servindo 
hora para hospedagem, hora como despensa; outra para D. 
Jerônimo, com uma rede de dormir e um grande baú suspenso 
num estrado; e a de Conceição, decorada com mais luxo e dotada 
de um balcão treliçado, onde dormimos numa 
cama (ainda que simples, uma das poucas 
na cidade),encostada na arca reforçada com 
ferro, coberta por uma moscóvia de couro 
pintado, que além de servir de banco, guarda 
todo o seu dote composto de louças, calçados e 
roupas, estas requintadas para missas e festas, 
com capilhas, chapéus e mantos coloridos, 
o gomil e lavanda de prata trabalhada 
no estilo mais atual francês, candeeiros de 
estanho, e o ferrinho de passar a roupas 

D. Conceição pediu para ser retratada tendo ao fundo a biblioteca de Mme. 
Ninon. A roupa de missa constitui-se de saia de veludo vermelho escuro 
(sua cor preferida depois do amarelo ouro), roupetilha azul escuro com gola 
italiana  de renda e chapins de Valença adamascados. As jóias de pérola e 
ouro e o cachorrinho foram presentes de seu pai, D. José.O retrato ficará ao 
lado do de D. Jerônimo.
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da imagem de Nossa Senhora da Conceição, um trabalho de 
ourivesaria extremamente refinado. Sobre a canastra de jóias 
fica o oratório portátil de Nossa Senhora da Conceição, 
presente querido de Dona Ana. No último andar fica a 
cozinha limpa, onde se prepara refeições curtas e simples, 
de preferência sem fogo; este fica no quintal, onde também 
existem algumas árvores e o acesso para as cavalariças, 
onde dormem os escravos, sobre esteiras, e os agregados, 
criados, e capangas, em redes. A lavagem de roupas e louças 
também se dá no quintal, com água trazida dos chafarizes; já 
o banho se dá, para nós, nos rios que deságuam nas praias 
da baía; para Conceição, na intimidade do quarto, numa tina 
de madeira que também se usa para os utensílios; e para D. 
Jerônimo, somente nos rios da fazenda.[1]
Ao longo do mês ficamos sabendo que os anos anteriores foram 
bastante atribulados na cidade. Em 1667 houve um pedido da 
Câmara a El Rei de restabelecer-se a liberdade de navegação 
entre a Colônia e a Metrópole, uma vez que não mais havia 
ameaça de invavões estrangeiras, mas a petição não teve 
resposta conclusiva. Também as questões entre a Câmara e a 
Companhia de Jesus voltaram à baila depois da deposição de 
Afonso VI, vítima de um conspiração orquestrada, segundo 
dizem, pelos jesuítas, que levou Dom Pedro à regência e 
restabeleceu o poderio da Companhia na Corte. Em 1668, o 
Ouvidor Dr. Dias Raposo, indicado pelo Conde de Castelo 
Melhor, deposto junto com Afonso VI, foi arbitrariamente 
preso pelo Governador D. Pedro de Mascarenhas, atendendo 
às maquinações da Companhia, por conta das medições de 
uma sesmaria. Além de confinado no Forte de Santiago, 
o ex-ouvidor teve a casa devassada e sequestrados todos 
os seus papéis, dos quais vários documentos originais da 

medição se perderam, restando apenas as 
cópias, provavelmente adulteradas, de 

posse da Companhia. A Câmara 
protestou perante a Corte, 

chegando a enviar 
o frei beneditino 
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Assunção à Lisboa para denunciar o governador, que já havia 
remetido o Dr. Raposo para São Salvador. O Governador-
Geral repreendeu o governador da capitania mandou 
reintegrar Raposo ao cargo, mas até hoje ele não retornou a 
São Sebastião. Muitos creêm que foi assassinado na viagem.
Na noite de 5 de março de 1668, resultado de um conflito de 
jurisdição entre o prelado e a Câmara que se arrasta desde 
1659, o prelado, Dr. Manuel de Sousa Almada teve sua casa 
bombardeada por uma peça de artilharia, mas conseguiu 
escapar em trajes menores pelos fundos, ao lado da Ermida de 
São José. Depois requerer devassa para punição dos supostos 
inimigos, o prelado foi condenado a pagar as custas do 
processo visto que as testemunhas alegaram ter o ataque sido 
engendrado pelo próprio prelado! O Dr. Almada refugiou-se 
em Lisboa, transferindo a administração eclesiástica para o 
Vigário-Geral Dr. Francisco da Silveira Dias.
Como se não bastassem todos os problemas internos, veio 
ainda um aviso da Corte de que a Holanda preparava uma 
expedição armada de destino ignorado; por precaução, o 
Governador mandou reparar as fortificações e artilhar os 
morros; até agora, entretanto, nenhum ataque aconteceu.[2]

Freguesia de Jacarepaguá, junho de 1669
Viemos finalmente conhecer a fazenda de cana de D. Jerônimo, 
onde passaremos a residir depois do casamento. Chegamos à 
região de Jacarepaguá na barcaça armada do engenho real, 
desembarcamos no pequeno cais e, daí para as praias da 
Barra da Tijuca, tomamos as canoas que vêm ao cais deixar 
passageiros e receber mercadorias. Não existem estradas pelo 
interior.
A Lagoa de Jacarepaguá tem três a quatro léguas de 
extensão, é rasa e muito piscosa, com uma uma infinidade de 
aves entre garças, socós, frangos d’água, jaçanãs e marrecos. 
Recebe águas de muitos rios e as lança ao oceano por estreita 
garganta, no Cabo da Gávea, próximo à Ponta do Marisco. 
Na parte ocidental, recebeu o título de Camorim, emprestando 
o nome ao engenho e, também, ao rio existentes em suas 
proximidades. Na parte oriental é chamada de Tijuca. Entre 
essas lagoas e o mar encontra-se a de Marapendi, de água 
doce e também muito piscosa. 
Desembarcamos no cais do Engenho D’água, de 1614, 
primeiramente chamado da Tijuca, engenho real que Salvador 
Benevides recebeu, por herança, de seu pai, Martim de Sá. 
Por conta da pequena capela geminada à casa senhorial e 
edificada em 1616, é também conhecido por Engenho de Nossa 
Senhora da Cabeça de Jacarepaguá. 



Ao contrário do pai, Salvador foi um péssimo governante, 
corrupto e violento, que nomeava parentes para os cargos 
públicos sem o menor pudor e só sabia resolver problemas 
aumentando impostos. Os moradores do Rio de Janeiro 
aproveitaram-se de sua ausência numa viagem a São Vicente e 
chefiados por Jerônimo Barbalho Bezerra e outros, depuseram 
o governador interino, colocando em seu lugar Agostinho 
Barbalho Bezerra, irmão de Jerônimo Barbalho. Apesar de 
todos os reforços conseguidos para a defesa da cidade, no dia 
6 de abril de 1661, durante a madrugada, Benevides retomou 
com violência o comando do Rio de Janeiro e mandou enforcar 
e decapitar Jerônimo Barbalho, e enviou os outros insurretos, 
colocados a ferro, para a Bahia. Finalmente, em 1662 veio de 
Portugal para substituí-lo, como governador, Pedro de Melo, 
e em 1667 foram anistiados os insurretos sobreviventes. Todos 
os acontecimentos, levados ao Conselho Ultramarino, serviram 
para destruir o imenso prestígio gozado pelos Sá, junto à corte 
portuguesa. Livramo-nos dessa maldita família, que nunca mais 
ocupou cargos de destaque confiados pela Metrópole. Salvador 
abandonou o engenho aos cuidados de seu assistente, Dom 
Geraldo, que, no momento, responde diretamente a seu filho João 
Correia de Sá e Benevides.[1]
Do engenho segue-se por terra para as fazendas de cana e 
tabaco ou para a Freguesia de Nossa Senhora de Loreto e 
Santo Antônio, a quarta do Rio de Janeiro, recentemente 
criada a 6 de março de 1661. O prelado Manoel de Souza e 
Almada atendia ao pedido de autorização feito, pelo capitão 
Rodrigo da Veiga Barbude, para a edificação de uma 
Capela Curada em sua fazenda, com o fim de administrar os 
sacramentos aos moradores da região. Seu primeiro pároco, o 
padre Antônio de Almeida, só iniciou os trabalhos em 1665, 
pois a construção da Igreja de Nossa Senhora de Loreto e 
Santo Antônio tem data de 1664, em terras do Padre Manuel 
de Araújo e não nas do capitão Barbude. Chegamos em boa 
hora, a tempo de ajudar nas finalizações da obra.
Já existia, entretanto, a Igreja de Nossa Senhora da Penna, 
erigida sobre alcantilado penhasco, talvez entre 1633 e 1642, 
com ladeira íngreme, construída pelos escravos, toda calçada 
em pedras pé de moleque. O dia 8 de setembro é consagrado 
à Senhora da Penna e todo primeiro domingo do mês, às dez 
horas, é rezada missa. No sopé do Morro de Nossa Senhora 
da Penna fica o cemitério de Bom Jesus dos Perdões.[2]
As fazendas são bastante parecidas em tamanho e aparência. 
A de D. Jerônimo consiste, além do canavial e pomar,  de 
casa grande térrea, com alpendre central, próxima a outras 
casas simple de taipa cobertas de palha com pequenos pomares, 
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que servem como moradia para agregados e empregados 
e como despensas e oficinas, tudo cercado por paliçada de 
madeira. De um lado do alpendre encontra-se o quarto para 
hospedar viajantes que sempre aparecem sem avisar e aos 
quais não se pode negar guarida; no centro do alpendre, 
uma porta se abre para o salão de jantar, com mesa e bancos 
grandes e rústicos; o salão se comunica, sem corredores, com 
as três alcovas, que servem para fins diversos, os dois quartos 
com esteiras e baús e o sanitário com urinóis e um tigre, 
freqüentemente esvaziado no riacho por um escravo. O quarto 
de Conceição, único com uma janela com rótula de treliça, tem 
uma roca de fiar e redes para as mucamas, incluindo a minha. 
O salão se abre, nos fundos, para a cozinha externa, coberta 
com telhas, onde perambulam animais domésticos e escravas. 
O outro lado do alpendre dá para a capela, que estamos 
reformando, e que o Padre Antônio diz ser mais adequada 
para celebração dos ofícios, sobretudo para as mulheres, para 
que estas “não se misturem na algazarra e desrespeito” das 
missas na cidade, que mais parecem “convescotes”. Para seu 
total despontamento, os ofícios celebrados na exígua capela 
de D. Jerônimo também acabam por misturar sexos e raças, 
ainda que brancos na frente, perto do altar e os outros atrás, 
quase no alpendre. Mais afastadas da casa, mas ainda 
dentro da paliçada, ficam a senzala, com cubículos com 
divisórias internas, e a oficina de taipa, coberta de palha, 
com dois cômodos, um para dormir, onde penduramos redes e 
guardamos pertences em baús, e outro para trabalhar.[2]
Duas semanas nesta fazenda me fizeram perceber o tamanho 
da enrascada em que eu me metera. Eu poderia ter ficado em 
Paris, trabalhando para Mme. Ninon; ou ter ficado com o 
pirata James em Tortuga. Ou na oficina de Mestre Francisco 
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Risco do forro em caixotões para o teto da capela da fazenda de D. Jerônimo 

em São Salvador. Mas minha amizade por Conceição e a 
promessa de Dom José foram mais fortes e convincentes. 
Dom José me alforriou aos três anos de idade, em documento 
oficial, do qual eu, ele  e Conceição mantemos cópias, além 
do original guardado na Casa da Câmara de Salvador. Sua 
promessa é que enquanto eu estiver com Conceição, nem eu nem 
tio Benedito corremos risco de sermos escravizados ou mal-
tratados. Quem me garantiria assim em Paris ou Tortuga? E 
quando Mestre Francisco morresse, para onde eu iria? Assim, 
eu  e Conceição estamos ligadas por esta promessa. Enquanto 
estivermos juntas, uma protege a outra, cada uma por seus 
meios. 
A noite na fazenda é tão silenciosa que meu ouvidos parecem 
estar cheios de trapos. No entanto, o silêncio às vezes deixa 
escapar um ou outro sussurro, e numa dessas escapadas 
descobri onde os escravos da casa se reuniam para beber 
pinga, um santo remédio contra o banzo, contra dores, 
inflamações, feridas e boa para os olhos, surdez, varíola e 
sarampo. A aguardente da terra é preferida na África, para 
troca por escravos, ao vinho português. Eles obrigam os 
brancos daqui a consumirem vinho e aguardente do reino, uma 
bagaceira de uva destilada, para financiar a proteção da costa 
contra piratas e corsários. Isso faz parte da política do reino 
de limitar a independência da colônia, que também não pode 
produzir, além do vinho, sal e trigo.[1]
As mucamas de Conceição enturmaram-se logo e acabaram por 
me convidar; assim, passei a frequentar essas rodinhas e conhecer 
algumas fofocas, entre elas, que D. Jerônimo andava tentando 
botar uma moenda em suas terras e talvez comprar o engenho real, 
e que por conta disso, D. Geraldo começou a contratar matadores 
e bandidos diversos. 
Estes boatos não são nem confirmados nem refutados pelo 
feitor-assistente que bebe conosco, o Loiro. Os ânimos se 
exaltam mas ele permanece imperturbável com seu sorriso de 
Gioconda.  Esse feitor, aliás, é muito parecido com a gravura 
do Fauno Adormecido que escondo no meu diário e cada vez 
que o vejo imagino-o como modelo para uma pintura. Quando 
pergunto algo sobre ele, as mulheres escondem risinhos e 
trocam olhares marotos. Desconfio é que ele já se deitou com 
todas.
Mas algo está acontecendo, existe uma hostilidade pairando. 
Houve um incêndio no canavial, onde foi encontrado um 
negrinho do engenho real.  Todo queimado, foi interrogado 
pelo Loiro e, à beira da morte confessou que um matador, 
conhecido como Dario Ventura, o obrigara a botar fogo nas 
canas de D. Jerônimo. Eis que chegou o Padre Antônio, 
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indignado com a tortura e, num arroubo de fé, diante de uma 
assombrada platéia, curou o negrinho como se nada houvera, 
caindo desfalecido logo em seguida, com as chagas de Cristo 
sangrando nos pulsos e testa! Testemunhamos o milagre eu, 
o Loiro, D.Jerônimo, o mulato Pedro, feitor-mor, e o outro 
feitor-assistente, também branco, Ricardo Falcão. O padre foi 
levado desfalecido para a capela, onde eu estava quando isso 
tudo se deu, e de lá para o Colégio, na cidade. D. Jerônimo 
determinou que o ocorrido ficasse entre nós, mas eu contei para 
Conceição. O negrinho voltou a si sem saber quem ou o quê o 
curara e foi corrido de volta para o engenho real. O incêndio 
deixou um belo prejuízo.

Dias depois, quando eu ia a pé para a freguesia em busca 
de cal para começar os reparos na capela da fazenda, fui 
surpreendida na estrada por D. Geraldo e seus homens, entre 
eles um caboclo com um lenço escondendo parcialmente uma 
cicatriz horrenda na cara, armado até os dentes. Fiquei 
paralizada de pavor e tratei de encomendar minha alma aos 
orixás, pois não tinha como sobreviver, facão e tudo mais, a 
tiros de escopeta e pistola. Mas enquanto eu tramava meios de 
pelo menos não ser violada, ouvi um resfolego de cavalo atrás 
de mim e só tive tempo de me agarrar na sela enquanto o Loiro 
me erguia no ar e me punha sentada à sua frente no cavalo. O 
tempo pareceu parar no momento em que o Loiro e o caboclo 
se encararam, mas os homens abriram passagem para nós. 
Senti o peso dos olhares nas minhas costas. Cavalgamos um 
pouco na direção da vila até que o Loiro me ofereceu um gole 
de pinga, que eu aceitei sem pestanejar. No trajeto, além de 
sentir  o calor do corpo e da respiração dele nas minhas costas, 
ele confirmou que aquele caboclo era o tal Dario Ventura, um 
infamado matador da região que fazia serviços de captura 
de negros para o capitão-do-mato Atanásio Pereira, então 
nomeado pela Câmara para coibir assaltos de quilombolas 
refugiados na Serra dos Órgãos. E por que então ele não nos 
atacou, eu perguntei. Respeito, o Loiro respondeu.

São Sebastião do Rio de Janeiro, maio de 1670
O casamento finalmente aconteceu no dia 20 de setembro de 1669, 
poucos dias depois da nomeação do novo Governador, o Tenente-
General João da Silva e Sousa, presente na festa e no baile, junto 
com o procurador da Câmara Frei Mauro e o Desembargador 
Antônio Nabo Peçanha, recém chegados de Lisboa para sindicar 
os fatos que originaram a prisão do ouvidor. As festas públicas, 
religiosas e, mais raramente, de homenagem à autoridades quando 
assumiam seus cargos, são uma das poucas oportunidades na 
colônia se para forjar alianças políticas de todo tipo; discute-se a 
transmissão viciada de cargos públicos de pai para filho e entre 
parentes e amigos e meios de se burlar o controle da Coroa, 
que para se fazer exercido, tornou-se refém de uma burocracia 
tentacular em que desembargadores, juízes, ouvidores, escrivães, 
meirinhos, cobradores de impostos, almoxarifes, administradores 
e letrados em geral acabam por ter uma posição tão sólida que 
praticamente lhes rende um poder paralelo. Um dos cargos mais 
desejados é o de ouvidor-geral, tão ou mais poderoso do que o de 
governador-geral,  que pode condenar à morte, sem apelações, 
índios, escravos e peões cristãos livres. Uma pública ladroíce, 
enfim.[1] 
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Meu coração quase pulou pela boca quando vi James na sala 
de jantar, posando de fidalgo inglês, peruca e tudo. Ele deve 
ter gasto muito dinheiro subornando alguém importante para 
conseguir atracar no porto; talvez tenha conseguido uma carta 
de corso da Inglaterra. A carta de corso permite que navios 
comerciantes sejam armados para seqüestrar o comércio de 
navios, portos e cidades inimigas e varia conforme as situações 
de paz ou guerra. Sendo inglês, James deve estar atuando ao 
mesmo tempo como corsário contra as possessões de Espanha e 
como comerciante para com Portugal. [1]
Quando me viu, piscou. Logo em seguida, um criado, que 
reconheci ser um marinheiro disfarçado, foi até a cozinha e 
me entregou um bilhete, que o Loiro tentou, por cima do meu 
ombro, ler também, inutilmente, pois ele não sabe ler. Quando 
ele ia, descaradamente, pedir que eu lesse, nossa atenção foi 
desviada pela voz de Conceição, que, batendo com uma colher 
numa taça, anunciava um discurso. Corremos para a porta da 
sala de jantar e assistimos, boquiabertos, Conceição expondo 
D. Geraldo  ao ridículo, lendo em voz alta a carta de pedido 
de casamento dele a ela. Depois de um silêncio constrangedor, 
James levantou-se e propôs um brinde aos noivos, pedindo 
mais vinho de forma escandalosa; emendou-se a música, e as 
pessoas foram dançar, fingindo que nada havia acontecido. 
Voltamos às gargalhadas para a cozinha, mas eu percebi que o 
Loiro não havia esquecido o bilhete. 
Depois de conseguirmos arrumar tudo e expulsar os últimos 
bêbados, aproveitei um momento de distração e escapuli para o 
porto. O navio era o paraíso, um pedacinho da Europa. Havia 
novas pinturas e James me deu novas gravuras e um livro 
em francês, “Tratado da gravura a água forte, e a buril, em 
maneira negra com o modo de construir as prensas modernas, 
e de imprimir em talho doce”, de Abraham Bosse [2], que ele 
disse ter “adquirido” pensando em mim. Entre vinhos, música 
e tafetás, ele aproveitou para segredar sobre a chegada da 
encomenda de canhões de Dom Geraldo, inimigo de Dom 
Jerônimo, guardada no trapiche do Evaristo. 
James ficou na cidade por cerca de uma semana, durante a 
qual tive que me esquivar do Loiro algumas vezes, pois este 
mostrou-se particularmente insistente, convidando-me para 
ir beber com ele e Falcão na bodega do Antunes. Ora, eu 
ia lá beber pinga no Antunes podendo beber vinho com meu 
pitrata? E deixar de conversar sobre ciência e filosofia para 
ouvir prosa sobre cana e boi? Já bastou ter que ir pintar o 
palhaço do alcaide, que se queria retratado como Júpiter pela 
“incrível mulata que pinta”! E ainda por cima, Conceição me 
preveniu que o alcaide tinha sugerido a D. Jerônimo ter-me 
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como “presentinho” em troca de favorecê-lo sobre D. Geraldo 
no caso do incêndio! Pois o alcaide ficou foi muito sem graça 
quando cheguei acompanhada do Loiro, que lá ficou feito um 
cão de guarda até terminarmos a sessão de pose.
D. Jerônimo ficou sem o apoio, mas o Loiro  e o Falcão 
conseguiram se esgueirar dentro do trapiche do Evaristo e 
empurrar para o mar a carga de D. Geraldo. E logo depois 
o alcaide foi assassinado, assumindo seu lugar, ainda que 
temporariamente, Dom Rodrigo, da fazenda de tabaco 
vizinha, aliado de D. Jerônimo. Dom Geraldo deve estar 
espumando feito cão raivoso.
O assassinato do alcaide deve ter contribuído para a decisão 
da Câmara de proibir a instalação de tavernas entre as Igrejas 
de Nossa Senhora da Ajuda, do Parto e a Lagoa de Santo 
Antônio, onde fica o Convento. Além das queixas de moradores 
de que casas comerciais serviam de valhacouto a escravos 
fugidos e negócios com produtos de furtos e de que a Rua da 
Ajuda era reduto de algazarra e desordens promovidas pelos 
escarvos que iam à lagoa buscar água, foi num beco desta zona 
que se encontrou o cadáver do alcaide, em trajes menores e com 
sinais de atos torpes. O que tais moradores não dizem é que 
muitas das algazarras são chefiadas por brancos em busca de 
prazeres com escravas desavisadas e com prostitutas.[3][3] COARACY, Vivaldo. O 
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Freguesia de Jacarepaguá, agosto de 1671
Depois de terminarmos, ainda em 1670, nossa breve 
participação na construção da capela de Nossa Senhora 
do Livramento, no Morro do Caeiro, dentro da Chácara 
do Valongo, encomendada por João Caeiro da Silva, 
freqüentador rico e de prestígio das festas de Conceição, eu 
e tio Benedito dedicamo-nos a reformar a capela de D. 
Jerônimo.[1] Ao mesmo tempo, estou terminando a pintura do 
falecido alcaide, agora encomenda da viúva dele e copiando 
uns livros para D. Rodrigo. Em troca da reforma da capela, 
recebemos alimento, moradia e proteção, mas os outros serviços 
vão render alguns réis.
Mas nem tudo é idílio no campo. Durante minhas idas à 
fazenda de D. Rodrigo acabei alcovitando intimidades entre 
ele e Conceição. Sei que ela não faz por mal, mas porque 
sente saudades da agitação da corte de Mme. Ninon e 
ambas sabemos que Conceição não nasceu para ser esposa 
de ninguém; ela sempre foi rebelde e opiniosa, e Dom José, 
no fundo, admira este comportamento da filha predileta. D. 
Jerônimo sabe que pode dela exigir obediência até certo 
ponto, pois se cruzar o limiar da agressão terá de se ver com o 
próprio D. José, o qual goza de bastante prestígio na capital e 
tem parentes importantes na metrópole.
Deste vez, entretanto, ela perdeu o controle da situação, 
levando D.Jerônimo e D.Rodrigo a duelarem por sua causa. 
Apesar de ambos serem afiados na esgrima, D. Rodrigo é um 
homem mais das letras e das ciências, enquanto D. Jerônimo, 
ainda que não sendo um ignorante, é mais do trabalho pesado, 
sendo, portanto, mais vigoroso em combate. Ao primeiro 
sangue de D. Rodrigo, Conceição interveio, aos berros, 
descabelando-se, jogando-se ao chão e pedindo clemência. 
Atitude para ser vista em público e resgatar a honra de D. 
Jerônimo, mas quando ficaram a sós, Conceição enfrentou o 
marido jogando-lhe na cara que era um estúpido por perder 
o aliado e que ela fazia vista grossa às suas investidas sobre 
as escravas. Este rebateu que tinha direitos sobre as escravas 
e sobre ela; enfurecida, ela lhe atirou uma pesada taça de 
estanho no rosto, ferindo-o, e sacou o punhal, ao mesmo tempo 
em que bradava que os “direitos estúpidos” dele haviam-nos 
deixado à mercê da vingança de D. Geraldo. D. Jerônimo 
avançou para revidar, mas, ao mesmo tempo em que eu 
segurei Conceição, Sebastião apareceu na soleira da porta, 
garrucha em punho e ódio no olhar, lembrando a D. Jerônimo 
que estava ali em nome de D. José. Correram para a casa 
o Loiro e Falcão, mas a confusão já se havia debelado. D. 
Jerônimo partiu em galope com os dois feitores e não retornou 

em menos de três dias, trazendo novidades da cidade: a 
Câmara pediu a El Rei que anulasse o imposto anual de 400 
mil réis para os serviços das missões religiosas ultramarinas, 
alegando que a miséria da capitania já dificultava a cobrança 
das contribuições do donativo para o dote da rainha da 
Inglaterra; que o novo contrato de fretes prejudicaria a 
população e favoreceria a Companhia de Comércio; e que 
haveria uma festa pela confirmação do Vigário-Geral 
Francisco da Silveira Dias como prelado.[1]
Com as idas cada vez menos freqüentes à cidade e o fim da 
amizade com D.Rodrigo, Conceição passou a freqüentar 
comigo as rodas de dança, onde se mistura o fandango 
dos portugueses com a umbigada dos negros, ao som dos 
batuques do Calundu e ao sabor da pinga. Ela se restringe a 
dançar apenas com Sebastião, mas ao som de “Eu tenho uma 
nhanhazinha/ Que eu não a posso entender/ Depois de me ver 
penar/ Só depois diz que me quer”.[2]
Por conta dessas danças rebolativas, D.Jerônimo passou a 
desconfiar de Sebastião e as crises de ciúme voltaram. Para 
piorar a situação, o padre Antônio hospedou-se na fazenda 
e passou a se intrometer na nossa vida, fazendo perguntas 
e espionando nossa rotina, a toda hora rememorando que o 
diabo tramou para que o nome da terra fosse Brasil em vez do 
nome cristão Terra de Santa Cruz . Meteu-se a me pressionar 
para me casar e largar meu ofício; depois eu soube que andou 
enchendo a cabeça  de D. Jerônimo para casar-me com o 
Loiro, para que eu sossegasse e “clareasse de vez a prole” e 
para que ele deixasse de atentar o juízo das escravas e índias 
e até das mulheres de bem, como já andavam a fuxicar nas 
tavernas da cidade e da vila da Freguesia. Como dizem alguns, 
têm-se mesmo é que fornicar neste mundo, pois o Diabo haverá 
certamente de fornicá-los no Além, então que se compense de 
antemão. Parece até sentimento de culpa dos brancos, que 
discutem se é pecado venial ou mortal fornicar, se condenava ao 
inferno ou não, principalmente se fosse com brancas, pois com as 
negras da África e da terra não era pecado tão grave.[3]
Parece até que o diabo ouviu e resolveu intervir. Um dia peguei 
o Loiro bisbilhotando minha oficina; pois não é que ele encontrou 
a gravura do Fauno? Joguei-lhe tinta na cara e escorracei-o; ele 
riu e, parando na porta, antes de sair, oferece-se para posar como 
modelo. Quase desmaiei. 
Depois de alguma insistência, acabei concordando em fazer 
as sessões de pose nos horários da sesta, quando todos, ou 
quase todos, dormem, e pintar de noite, com a luz da lua e 
dos candeeiros. Por sorte, a oficina é mais afastada da casa 
e só dormem lá tio Benedito, que finge não ver, e um escravo 
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“Se sinhá quer me dar
Eu cá estou para 
apanhar
Vem ferir vem matar
Teu negrinho aqui está
Mas depois de apanhar
Quer fadar com iaiá”

Baco dos Trópicos (o feitor loiro): o homem 
branco é seduzido pelos prazeres da Terra 
Brasilis (cachaça, frutas suculentes, caça 
abundante, corpos desnudos), para total 
desespero dos padres.

assistente, que tem tanto medo 
do Loiro que prefere nem saber o 
que se passa.
Mas, as paredes e as árvores têm 
olhos e ouvidos e logo correu o boato 
que estamos de caso. O Loiro quis 
logo assumir e até casar, mas eu 
não quero homem mandando em 
mim. Ainda mas um homem sem 
nome, com passado misterioso 
e fama de matador. O pirata, 
pelo menos eu sei que é pirata...  
e está longe, não fica nos meus 
calos! Conceição diz ter inveja 
da minha sorte: nem escrava 
preta da cana nem escrava 
branca da cama. É como 
diz o provérbio: o Brasil 
é o inferno dos negros, 

Desenhos, respectiva-
men te ,   a  pa r t i r  de 
Caravaggio (Itália, 1573-
1 6 1 0 ) .  Jove m  B a c o ; 
escu l tura  romana  de 
Hércules.

purgatório dos brancos e paraíso dos mulatos e das mulatas. 
Agora só falta o padre espionar os matos para ver se neles 
descobre as saliências proibidas das urbes, pois, como ele mesmo 
vive repetindo o sermão de um colega italiano, “Oh! Se pudessem 
falar as ruas e becos das cidades e povoações do Brasil! Quantos 
pecados publicariam, que encobre a noite, e não descobre o dia!” 
Pois se pudessem falar os confessionários, publicar-se-iam as 
solicitações dos próprios padres, cortejando, dizendo versos e 
oferecendo mimos às brancas e metendo as mãos por baixo das 
saias das negras, pegando-lhes nas partes pudendas e peitos por 
meio de palavreado lascivo. A ponto de usarem de seu poder de 
confissão para assediar as incautas.[1] 
Nossas escapadas para a floresta ficaram mais freqüentes 
depois que visitou a fazenda a índia, ou negra da terra, como 
chamam os portugueses, Ana Mascate, mercadora itinerante, 
paixão impossível de Ricardo Falcão. Além de trastes 
domésticos, ela trouxe ervas “mágicas” para mim e Conceição 
e ainda rezou a erisipela na perna de tio Benedito, que ficou 
curado.  
Ao contrário do que dizem os portugueses, os negros da 
terra não são nada preguiçosos e inoperantes. Na verdade, 

eles escamoteiam dos brancos boa parte do 
conhecimento sobre o uso dos frutos da terra, 
como os melhores métodos de extrair e 

transportar madeira de lei, de usar a 
embira, fibra vegetal para construção 
naval, e de construir artefatos de 
contas de rosário e redes de dormir 
e pescar, sem falar que eles sabem 
o que comer e o que não comer nos 
matos. Alguns jesuítas chegam a 
explorar comercialmente as aldeias. 

E ainda se prestam a tarefas que os 
brancos consideram de alto risco, como 

penetrar nas matas, algo que para os 
nativos é nada mais do que uma prova 
de habilidade. Pena que muitos gastam o 
que ganham com aguardente.[2] 
Ana Mascate falou bastante sobre os 
hábitos da sua tribo de origem, uma tribo 
pequena e praticamente desconhecida que 
vive isolada num vale de difícil acesso. 
São guerreiros ferozes que cultuam um 

tipo de anhangá-onça, daí 
o nome “Acritó”, espírito 

traiçoeiro. Segundo ela, durante 
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determinados rituais, os guerreiros mais 
bravos conseguem se transformar em 
onças! Fiz alguns desenhos com base 
nas descrições dela. 
Ana Mascate nos ensinou vários 
chás, ungüentos e 
poções para as mais 
diversas aflições 
femininas, cujos 
ingredientes eu costumo 
parte buscar no mato, 
parte comprar no empório 
da Freguesia. Numa dessas 
idas ao empório, encontrei 
Ana conversando com a 
padeira Luzia Gomes, preta 
courá forra, e acabei sendo 
convidada para o calundu 
na casa de Dona Maria da Glória Veiga, Mametu Glória 
de Kisimbe, sogra do irmão do padre Francisco, assistente 
do vigário. Luzia contava que o padre escrevera uma carta 
denunciando a sogra do irmão, dizendo que toda noite de 
quarta e sábado, depois da meia-noite, havia uns “calundus 
dos infernos, com algazarras e estrondos, roncos de porcos, 
vários instrumentos do inferno e no fim, gritaria de galinhas”. 
Entretanto, apesar da tal carta ter chegado à Lisboa, nada 
acontecera até então.[1] Comentei com o Loiro sobre a 
carta e, para minha surpresa, ele riu e disse que é mestre de 

Ana Mascate, a índia acritó 
que viaja pelos sertões 
vendendo e comprando 

bugigangas, com sua suindara 
Rosinha e sua inseparável  
caneca de cerâmica, sempre 

cheia de cachaça.
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sacrifícios neste Calundu, filho de Nzazeô, inquice da justiça 
e do relâmpago, com Kisimbe, inquice das águas doces, da 
beleza e do amor, e que a gritaria de porcos e galinhas se deve 
justamente ao fio do seu facão. Passei a freqüentar o Calundu 
com ele, e logo assumi o posto de iniciada não-rodante no 
Calundu, filha de Matamba e Rangolo (inquice do arco-íris e 
da serpente transformadora) .[2] No terreiro, aprendi feitiços 
para conjurar e esconjurar espíritos e para fazer ilusões. 
Curiosamente consigo acreditar mais nos inquices angolanos 
do que nos Anjos e no Deus católico, que trata seus devotos 
como crianças. Me parece que os inquices, como representantes 
da Natureza são mais compatíveis com a Ciência do que 
a artificial religião dos brancos onde tudo que é natural é 
pecaminoso. O mais engraçado é que os padres não conseguem 
entender os inquices, portanto os reduzem ao diabo. Basta 
misturá-los então com santos para que possamos cultuá-los em 
paz. Eles fingem não ver que nós fingimos ser cristãos devotos. 
E todos ficam felizes nos seus fingimentos.  Mesmo assim, 
evitamos muito escarcéu sobre os rituais e sempre levamos 
mudas de roupa. 
Conceição, sem desculpa para ir à vila, acabou, me 
convencendo a ensinar-lhe alguns feitiços, que ela misturou com 
algo que havia aprendido com umas aias em Paris. Os que ela 
mais gosta de usar são as “cartas de tocar”, que consiste em 
tocar no homem desejado um papel com o nome dela e outras 
palavras de sedução; cheguei a fazer para ela algumas cartas 
desenhadas que ficaram bem bonitas. Além disso, usa muito 
repetir, durante o ato, as palavras da missa na boca do marido, 
com o crucifixo embaixo da cama, que diz dar excelentes 
resultados para mantê-lo manso e interessado.[3]

São Sebastião do Rio de Janeiro, abril de 1672
No final do ano de 1671 viemos para São Sebastião para fazer 
uns arremates na recém construída Ermida de Nossa Senhora 
da Glória, no morro de Leripe, que passou a ser chamado 
Outeiro da Glória, em propriedade da família Gurgel do 
Amaral. Corre um boato acerca do ermitão Antônio Caminha, 
propietário de terras junto à Lagoa Grande, de que este teria 
esculpido o altar com auxílio de dois mancebos que seriam 
anjos. Na verdade, um destes “mancebos” era eu, mulher em 
trajes de trabalho. O outro era um rapazote meio afeminado, 
membro recente da Irmandade que intermediou de forma escusa 
nossa contratação e da qual ainda não recebemos, daí o boato 
sobre os “anjos”. Outro boato, trazido por marinheiros, é que 
uma cópia fiel da imagem de Nossa Senhora da Glória, por ele 
executada, teria se salvado do naufrágio sofrido pela nave que a 
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transportava para Portugal, e fora ter às costas do Algarve.[1]
A Igreja é, sem dúvida, o nosso grande cliente, e por conta 
disto, nos organizamos em confrarias diversas, para todas 
as classes e condições sociais, desde Irmandades até as 
aristocráticas Ordens Terceiras, que freqüentemente rivalizam 
entre si, ocasionando uma verdadeira febre de construção. 
Além disso, há as capelas particulares, domésticas ou não, 
encomendadas por membros da elite.
Os artesãos agrupam-se segundo suas especializações e são 
denominados oficiais mecânicos. Nossas profissões foram 
regulamentadas pelo licenciado Duarte Nunes Leão, em 1573. 
Uma carta de habilitação fornecida pela Câmara Municipal 
mediante exame dá ao selecionado direito de exercer a profissão 
definitivamente; essas cartas, entretanto, são raras, concedidas 
apenas àqueles que possuem lojas abertas e são patrões,como 
Mestre Francisco, o que exclui escultores, entalhadores e 
pintores, cujos ofícios não são considerados mecânicos. Neste 
caso, o artesão recebe uma licença temporária, condicionada 
à apresentação de um fiador (no meu caso, D. Jerônimo). 
Entretanto, é difícil distinguir as fronteiras entre os ofícios, o que 
gera processos contra, por exemplo, entalhadores que executam 
serviços de marcenaria. Também é difícil determinar quem é o 
responsável pelo risco do projeto, a parte intelectual do trabalho, 
raramente assinada e executada por qualquer artesão que tenha 
alguma experiência em construção.
Os serviços contratados para uma construção geralmente consistem 
de várias adjudicações separadas: uma para alvenaria, outra 
para carpintaria, quando as obras terminam; e finalmente, os 
“acessórios”, cada qual com sua adjudicação (talha, pinturas, 
mobiliário, etc).
Os honorários destes serviços costumam ser muito baixos, 
valorizando-se mais o trabalho manual que o intelectual. 
Além disso, são freqüentes atrasos e inadimplências, o que 
provoca grande número de processos jurídicos. São comuns 
também oficinas ambulantes e alguns menos afortunados 
recebem pagamento em objetos, sendo-lhes fornecido o material 
necessário para o trabalho.[1]
Aproveitamos para ficar, na semana de 4 a 8 de dezembro 
de 1671, para as festas de Santa Bárbara e Nossa Senhora 
da Conceição. Sempre nos esquivando do padre Antônio, 
fomos celebrar Oiá-Iansã e Oxum, disfarçadas da Santa e da 
Nossa Senhora, no calundu da preta forra Tereza, na subida 
do Morro do Desterro. Esta Tereza vai sempre ao claustro 
das freiras, onde fica a roda dos enjeitados, chamada pela freira 
gradeira Angélica, que informa ao Loiro, em troca de saliências 
na grade externa do claustro, as movimentações dos visitadores 
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do Santo Ofício, entre outros segredos de pessoas importantes da 
cidade. Também Conceição aproveitou a algazarra das festas 
para ir ter com uma portuguesa, que conheceu através de Ana 
Mascate, chamada Dona Cecília, mulher de um capitão da 
milícia, num tal de sabá no matagal da praia da Carioca, onde 
dizem que mulheres brancas vão fornicar com o diabo. Mentira, 
segundo Conceição, que depois me descreveu. Não tem nada de 
voar em vassoura, nem beijar cú de gato, nem fornicar com bodes 
chifrudos. Mestra Cecília congrega mulheres de todas as raças 
e castas para trocar receitas mágicas e aconselhar sobre o que 
fazer contra um marido indiferente, ciumento ou violento, uma 
amante incômoda, um noivo indeciso, um filho indesejado ou que 
não vem.[1]
Conceição conseguiu convencer o marido a ficarmos na cidade 
até o Dia de Reis. Acabamos presos aqui por causa das 
chuvas, para nossa felicidade e desgosto de D. Jerônimo. 
Preso pela chuva ficou também o navio do pirata James, que 
andava pela cidade novamente posando de nobre. Numa noite 
de tempestade, quando ia  ter com ele no navio, fui abordada no 
caminho pelo Loiro, que, fingindo uma ordem de D. Jerônimo 
para me proteger, me arrastou para a bodega do Antunes. 
Lá estava um dos marinheiros de James, que me vendo 
acompanhada de um homem, partiu para o porto. Percebi que 
o Loiro tinha planejado aquilo, esperando uma oportunidade 
para confrontar James em terra firme. Quando James chegou, 
espada em punho, me levantei e virei-lhes as costas, dizendo 
que podiam se matar, que eu não ficaria com nenhum dos dois, 
vivo ou morto. E saí na chuva, rezando a Oxum para que eles 
desistissem da briga, ouvindo apenas o silêncio que se fez na 
bodega diante da expectativa de um duelo entre dois bandidos. 
Quando chegeui em casa, um moleque me deu o recado que 

os dois foram para a praia da Carioca e 
que pagaram para que ele me levasse até 

lá. Preparei um farnel de ungüentos e 
cachaça para possíveis feridas e fui 
com ele. Cheguei de cara fechada, 
os dois me esperavam cansados de 
um duelo inconclusivo. Acabamos 
afogando nossas mágoas em pinga 
e, embriagados, resolvendo nossas 
diferenças na areia.
Antes que pudéssemos retornar à 
fazenda, D. Jerônimo foi convocado 
para assembléia na Câmara sobre a 
carta régia que permitia que navios 
artilhados com vinte e uma peças 

ou mais, com a competente guarnição e munições, pudessem 
navegar entre a capitania e Lisboa fora do corpo das frotas 
regulares. Esta fora a resposta da Metrópole à antiga 
reinvidicação da Câmara para restabelecer a liberdade de 
navegação entre a capitania e a Metrópole; entretanto, foi 
estabelecida a condição que tais navios deveriam pagar à 
Companhia de Comércio as mesmas taxas que pagavam as 
embarcações do comboio. Esta resposta era, assim, irrelevante 
para a melhoria das condições comerciais da capitania, já tão 
degradadas. Mas a boa notícia foi que uma outra carta régia  
chegara finalmente autorizando a Câmara a aplicar a renda 
do subsídio pequeno dos vinhos, imposto instituído em 1656, à 
continuação das obras de canalização do rio Carioca, paralizadas 
desde 1648, para solucionar o problema de abastecimento de água. 
[2]

Freguesia de Jacarepaguá, novembro de 1672
Em agosto retornamos à cidade acompanhando D. Jerônimo 
para sessão na Câmara, que contratou, por 500 mil réis, a 
construção duma sala de audiências na forma de sobrado, 
substituindo a construção térrea. D. Jerônimo conseguiu 
um pequeno contrato para mim e tio Benedito nesta obra, 
o que significou um retorno para ele de uma parte do 
dinheiro. Também houve uma festa na casa do Governador, 
comemorando a carta régia que estabelecia a liberdade de 
comércio  de negros da África para facilitar a agricultura.[3] 
Apesar da insistência de Conceição, me recusei a bancar o 
mico amestrado, exibindo aos brancos meus dotes de desenho e 
escrita no salão. Fiquei na cozinha, ajudando 
as mucamas e comendo o banquete antes 
que fosse servido. Lá pelas tantas, 
ouvindo uma comoção na frente da casa, 
corri e cheguei bem a tempo de evitar 
que o Loiro matasse a chibatadas D. 
Guilherme Taveiro, que, bêbado, armava 
um escândalo em baixo da sacada, 
recitando aos prantos e de joelhos um 
poema de amor para Conceição enquanto 
mandava o Loiro puní-lo pela ousadia. 
Consegui dispersar a pequena multidão que 
já se formava para assistir ao espetáculo 
antes que um já embriagado D. Jerônimo 
aparecesse e finalizasse a cena com 
chumbo. Depois, eu, o Loiro e Ricardo 
Falcão carregamos o homem para o 
pardieiro onde estava hospedado, onde 
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lhe apliquei uns cataplasmas para as feridas. No dia seguinte, 
Conceição queria ir vê-lo, mas consegui segurá-la tempo 
suficiente para que zarpasse o tumbeiro que o levou de volta 
para a Bahia.
Neste mesmo navio, entretanto, vieram para ficar Jorge 
e Madalena da Cruz, irmãos de Sebastião, sinônimos 
de encrenca, provavelmente para tentarem se refugiar 
nos quilombos da Serra dos Órgãos. Eles foram vistos 
conversando com Sebastião na vila da Freguesia de 
Jacarepaguá. Conceição desconfia que estão chantageando 
Sebastião, ameaçando contar para D. Jerônimo as intimidades 
que ela já tivera com o feitor, ou que ainda tem... 
Padre Antônio retornou do Colégio acusando Ana Mascate 
de bruxaria, pois ficou sabendo que Conceição engravidou 
depois de tomar uma beberagem da índia. P apdre passou a 
exigir confissão semanal de todos nós, e para não enfraquecer 
politicamente D. Jerônimo com os jesuítas, aquiescemos. Eu 
fico inventando “pecados” tolos para ter o que dizer: blasfemei 
contra fulano, tive pensamentos lascivos com sicrano (por sinal, 
os pecados em que ele mais presta atenção) etecetera. Mas 
tenho que pensar numa boa resposta para a barriga que vai 
crescer, pois minha regra não vem desde que estive novamente 
com o Loiro e com James na praia. 

A pedido de Conceição, vou pintar, para o centro do forro de teto da capela, 
a mesma Nossa Senhora do Rosário que pintei no retábulo da capela do 
engenho de Dom José, para a qual usei a mim mesma como modelo. A 

pintura que será feita em óleo sobre tela.
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