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RESUMO 

 

 

 

Inês de Castro é um tema presente na literatura desde o século XIV. O fato 
histórico de sua morte, em 1355, tornou-se um marco na História 

portuguesa e, desde então, diversos textos literários, de vários gêneros, têm 
tratado desse tema, o que fez do casal, Pedro e Inês, um mito do amor 

paixão, do amor que ultrapassa as barreiras da morte, assim como Tristão e 
Isolda, Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa. O mito literário – ou qualquer 
figura que literatura mitificou  –  é sempre pré-elaborado culturalmente e 

funciona nos mesmos moldes que tantos outros, isto é, como um elemento 
da identidade cultural, quer coletiva, quer individualmente, tornando-se, 

também, um recurso poético. Desse modo, é um arquétipo confirmado pelo 
tempo e acaba por revelar uma série de teias da psique humana. Inês de 
Castro tornou-se o mito português do amor eterno: é a "que depois de morta 

foi rainha". A permanência do mito faz com que a história de amor de Pedro 
e Inês continue a render textos literários de diversos gêneros. Esta pesquisa 
debruça-se sobre seis romances históricos contemporâneos, a fim de 

evidenciar que a forma como esse romance é escrito na contemporaneidade 
traz uma reelaboração da imagem mítica de Inês, visto que agora não é 

mais tratada como a Inês vítima, presente n’Os lusíadas e em outros textos 
de épocas passadas.  Para isso, colaboram as novas relações entre História 
e Literatura e uma nova postura do romancista em relação aos fatos 

históricos tomados como referentes do romance. O intento é evidenciar, 
através do corpus escolhido, que Inês de Castro tem agora diversos perfis, 

os quais não se viam nos romances históricos tradicionais, da época do 
Romantismo e Neo-romantismo.  Da autoria de Agustina Bessa-Luís, João 
Aguiar, António Cândido Franco, Seomara da Veiga Ferreira e Luís Rosa, os 

seis romances em estudo comprovam a circularidade cultural do mito 
inesiano, mostrando essa nova personagem Inês de Castro romance 

histórico contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Inês de Castro; romance histórico contemporâneo; 
circularidade do mito.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Ines de Castro is a theme in literature from the fourteenth century. The 

historical fact of his death, in 1355, became a landmark in the history of 
Portugal and, since then, several literary texts from various genres, have 

dealt with this theme, this made the couple Pedro and Ines a myth of love 
passion, of love beyond the barriers of death, like Tristan and Isolde, Romeo 
and Juliet, Abelard and Heloise. The literary myth - or any picture that 

mythologize literature - is always prepared before culturally and works in 
the same way that so many others, this is, as an element of cultural 

identity, either collectively or individually, making it also a feature poetic. 
Thereby, is an archetype confirmed through time and eventually reveals a 
series of webs of the human psyche. Ines de Castro became the Portuguese 

myth of eternal love: she became queen after your dead. The persistence of 
the myth makes the love story of Pedro and Ines continue to produce texts 
of various literary genres. This study examines six contemporary historical 

novels, to show that the way  actually this kind o novel does a new 
formulacion of Pedro e Ines mythical, because now it’s different view likes 

the victim in Os lusiadas and other texts from the past. Collaborate to this 
news relacions between history and literature and a novelist's new stance in 
relation to historical facts that relate like reffering to novel. The intention is 

to show, through the novels chosen now Ines de Castro have different 
profiles than it had before in tradicional historic novels from the period of 

Romanticism and New Romanticism. Authored by Agustina Bessa-Luís, 
João Aguiar, António Cândido Franco, Seomara da Veiga Ferreira and Luis 
Rosa, the six novels studied show the circularity cultural of  inesian myth 

showing this new character of the new person Ines in the contemporany 
historical novel.  

 

Keywords: Ines de Castro; contemporary historical novel; circularity of 
myth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

 

Inés de Castro es un tema en la literatura desde el siglo XIV. El hecho 
histórico de su muerte en 1355, se convirtió en un hito en la historia de 
Portugal y, desde entonces, diversos textos literarios de diversos géneros, se 

han ocupado de este tema, lo que hizo la pareja Pedro y un mito de la 
pasión amorosa, de amor más allá de las barreras de la muerte, como 

Tristán e Isolda, Romeo y Julieta, Abelardo y Eloísa. El mito literario - o 
cualquier imagen convertida em mito por la literatura - es siempre 
preparados culturalmente y trabaja en la misma manera que tantos otros, 

es decir, como un elemento de identidad cultural, ya sea colectiva o 
individual, por lo que es también una característica poética. Así, es un 
arquetipo confirmada por el tiempo y finalmente revela una serie de 

entrelazados de la psique humana. Inés de Castro se convirtió en el mito 
portugués de amor eterno: el "que una vez fue reina muerta". La 

persistencia del mito hace que la historia de amor de Pedro y continúe 
prestando los textos literarios de diversos géneros. Esta investigación se 
centra en seis novelas históricas contemporáneas, para demostrar que la 

forma en que esta novela está escrita hoy em dia muestran uma adaptación 
de la imagen de Inés, porque ahora no se trata como uma víctima Ines de 

cómo esta em Os Lusíadas y otros textos del pasado. Para contriburi así 
ayudar a las nuevas relaciones entre la historia y la literatura y la nueva 
postura de un novelista en relación con los hechos históricos tomados como 

referencia a la novela. La intención es mostrar, a través de los textos 
elegidos Inés de Castro com que ahora tiene varios perfiles, que no había 
visto en las tradicionales novelas históricas de la época del romanticismo y 

el nuevo romanticismo. Escritos por Agustina Bessa-Luís, João Aguiar, 
António Cândido Franco, Sehón Ferreira da Veiga y Rosa Luis, las seis 

novelas en estudio muestran la circularidad cultural de mito de Ines que 
muestra este nuevo personaje en la novela histórica contemporánea. 

 

Palabras claves: Inés de Castro; novela histórica contempor’anea; la 
circularidad del mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Retrato de Inês de Castro 

 

 

 

 
 
 
Antes do fim do mundo, despertar, 
Sem Pedro sentir, 
E dizer às donzelas que o luar 
É o aceno que há-de vir... 
 

E mostrar-lhes que o amor contrariado 
Triunfa até da própria sepultura: 
O amante, mais terno e apaixonado, 
Ergue a noiva caída à sua altura. 
 

E pedir fidelidade humana 
Ao mito do poeta, a linda Inês 
A eterna Julieta castelhana 
Do Romeu Português. 

 

Miguel Torga 
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1 Introdução 

 

 

Temos observado que o romance histórico tornou-se um gênero 

importante na Literatura. Mais que isto, é um gênero que tem estado em 

evidência na contemporaneidade. Partindo deste ponto de vista, 

assinalamos também que o romance histórico promove uma retomada da 

memória e preservação – ou reelaboração – da identidade cultural de uma 

nação, visto que tem como enfoque, na maioria das vezes, figuras históricas 

mitificadas, reafirmadas como tal ao longo do tempo pela literatura, 

trazendo para a prosa de ficção o componente híbrido que constitui 

literatura e História.   

Tomando como exemplo a literatura portuguesa, há vários 

romances cujos protagonistas são escritores – Florbela Espanca, Camilo 

Castelo Branco, Eça de Queiroz –, ou figuras históricas como Isabel de 

Aragão, Leonor Teles, Dom Sebastião. Seja com o interesse de desconstruir 

uma determinada verdade histórica, por meio de uma paródia, como em  

Um deus passeando pela bruma da tarde, de Mário de Carvalho; seja para 

tratar de um problema social ou da História de uma determinada região, tal 

qual o faz José Saramago em Levantado do chão, ao trazer para o romance 

as questões da exploração latifundiária do Alentejo; ou quer seja ainda por 

meio de uma biografia ficcional, caso de Sebastião José – sobre o Marquês 

de Pombal –, de Agustina Bessa-Luís, o fato é que a produção 

contemporânea de romances históricos tem-se alargado em proporções 

consideráveis, sobremaneira após a segunda metade do século XX, e isso 

tanto aos olhos de muitos estudiosos quanto para os círculos editoriais.  

Poderíamos elencar aqui inúmeros exemplos, mas das últimas 

décadas destacamos alguns, apenas para que se perceba a diversidade. 

Sobre Leonor Teles, são três: Leonor Teles ou o canto da salamandra, de 

Seomara da Veiga Ferreira; Rosa Brava, de António Saraiva; e Eu, Leonor 

Teles, de Maria Pilar Queralt Del Hierro. O século XX e a política 
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portuguesa, incluindo o “25 de abril”, data conhecida como a “Revolução 

dos Cravos”, que destituiu António Salazar do poder – e de extrema 

importância histórica para os portugueses – são temas da “trilogia dos 

cafés”, de Álvaro Guerra: Café república, Café central e Café 25 de abril. Há 

ainda romances em que escritores portugueses são os protagonistas. 

Agustina Bessa-Luís escreveu uma biografia sobre Florbela Espanca, e 

Mário Cláudio transformou Eça de Queiroz numa personagem de As 

batalhas do caia, partindo de um livro idealizado e não finalizado por Eça 

que se chamaria A batalha do Caia.  

A partir de tantos exemplos, o estudo a que nos propomos remete 

especificamente ao mito Inês de Castro, figura da História de Portugal que 

permanece tema na Literatura, juntamente com o rei D. Pedro I. Ambos têm 

sido protagonistas de vários romances históricos escritos em variadas 

épocas. Entretanto, tomamos como delimitação de corpus desta pesquisa 

apenas aqueles escritos a partir da segunda metade do século XX. Convém 

lembrarmos que, para além da literatura portuguesa, a morte de Inês de 

Castro foi escrita e tornada tema literário por autores de várias 

nacionalidades. A vastidão destes escritos está registrada por Maria Leonor 

Machado de Sousa em Inês de Castro: um tema português na Europa, uma 

vasta pesquisa em que cataloga e analisa alguns aspectos de muitas das 

publicações de tema inesiano em vários países europeus. 

Se os amores impossíveis têm sido assunto tanto da literatura 

quanto da História – Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta 

comprovam-no –, não seria diferente com o trágico amor de Inês de Castro e 

Pedro I, infante e depois rei de Portugal. A história da rainha que foi 

coroada depois de morta rende até hoje inúmeras páginas literárias, o que 

faz de ambos um mito do amor-paixão.  

Inês de Castro, a do “colo de alabastro”, chegou a Portugal no 

séquito da infanta D. Constança Manuel, esposa do infante Pedro. Diz-se, 

tanto a história quanto a lenda, que a beleza de Inês “cegou” Pedro. 

Enamorado, o infante, apesar de cumprir com os deveres do matrimônio, 

contraiu mancebia com a jovem loura da Galiza, nunca mais a deixando, 
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até a sua trágica morte em 1355.  Muitos foram, entretanto, os esforços de 

D. Afonso IV, O Bravo, com a intenção de demover o filho desta mancebia, 

pois o rei e seus conselheiros consideravam Inês apenas uma espécie de 

“sinete político” dos seus ambiciosos irmãos, Álvaro e Fernando de Castro; e 

também do meio-irmão do próprio rei, D. Afonso Sanches. Este, senhor das 

terras de Albuquerque e filho preferido de D. Dinis, motivo pelo qual a 

cólera de D. Afonso IV elevava-se em relação à Inês. Cabe esclarecer que 

enquanto infante, D. Afonso IV, sentia-se preterido em relação a este meio-

irmão, também chamado Afonso, pois que ele era trovador como o pai, D. 

Dinis. As grandes desavenças e combates entre D. Afonso e o pai têm 

origem neste problema de ordem familiar. 

De nada adiantaram as manobras régias. Primeiramente, tentou-

se afastar o apaixonado casal, dando-se o filho de Pedro e Constança como 

afilhado de Inês. Sob a alegação de parentesco espiritual, a intenção era 

acabar com a mancebia, que, a esta altura já era comentada por todo 

Portugal. Inês já era tida como amante de Pedro. Morre, entretanto, o bebê 

após o batismo, o que desfaz o suposto “laço espiritual”.  Pedro continua a 

procurar Inês, e, como próxima providência contra o relacionamento, o rei 

exila-a em Albuquerque. Para agravar a situação, neste ínterim, morre D. 

Constança. Pedro, viúvo, passa a morar com Inês e a conceder-lhe direitos 

os quais só às esposas eram concedidos; deu-lhe, por exemplo, o Padroado 

de Canidelo, dentre outros. Um padroado é uma das muitas formas de 

doação de terras. E, como registra a História, era comum os reis e infantes 

doarem terras e benefícios em dinheiro às infantas e rainhas. 

Em determinado momento, a fim de evitar envolver-se num 

confronto entre Aragão e Castela, D. Afonso IV chega a pedir ao filho que se 

case com Inês, uma vez que é viúvo e, nesse caso, os filhos que já nasceram 

passariam à linhagem sucessória legítima. Pedro recusa a indicação 

paterna e continua a viver com Inês e os três filhos. Depois de residirem em 

diversas localidades – pois percebia sempre alguns rumores de rejeição nas 

localidades onde residiam – foram viver em Santa Clara, Coimbra, no 
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palácio construído pela avó, Isabel de Aragão, cognominada a Rainha 

Santa.  

A mudança do casal, tomando o paço de Santa Clara como 

moradia, afronta, de certo modo, a rígida moral de Afonso IV, pois era 

intenção da rainha santa, ali sepultada, que somente as esposas e filhos 

legítimos habitassem o lugar contíguo ao convento. Somando-se a isto as 

muitas vantagens que os irmãos de Inês recebiam de D. Pedro, considerou-

se deveras perigosa a permanência da Castro junto ao infante.  

Dadas às circunstâncias de grande proximidade entre Pedro e os 

irmãos de Inês, Álvaro e Fernando de Castro, D. Afonso IV e seus 

conselheiros consideravam que poderia ocorrer em Portugal situação 

semelhante à da vizinha Castela, com a mancebia entre Afonso XI e Leonor 

de Guzmão, o que punha em risco a sucessão legítima do trono português. 

E, como nem Pedro nem Inês cedessem aos avisos do rei, Inês de Castro foi 

considerada inimiga política de Portugal e sentenciada de morte.  

O rei e seus conselheiros, aproveitando a ausência do infante, que 

fora caçar, seguem para Coimbra para a execução da sentença. Inês, 

acordada no meio da noite e já sabendo que só uma atitude drástica levaria 

D. Afonso até sua morada, desce com os três filhos: João, Diniz e Beatriz, 

suplicando clemência ao sogro – parte bastante explorada em diversos 

textos literários –, mas de nada adiantam as súplicas. Embora o rei vacile e 

se compadeça de Inês, seus conselheiros são pungentes em afirmar o perigo 

que rondava a sucessão do trono. A sentença é confirmada e Inês é 

brutalmente morta sob a alegação de crime político. 

Pedro, ao chegar, encontra-a já morta. É sepultada em Coimbra, na 

Quinta das Lágrimas, e dois anos depois morre D. Afonso IV, de morte 

natural. Pedro é então coroado D. Pedro I de Portugal. Entre suas primeiras 

providências está um acordo com seu sobrinho, Pedro, rei de Castela1, para 

trocarem exilados de interesse de ambos. Assim, dois dos conselheiros que 

                                                 
1 Este Pedro é filho da “formosíssima Maria”, irmã de Pedro I de Portugal e também 
mencionada por Luís de Camões, n’Os Lusíadas.  
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tiveram participação na sentença de morte de Inês são enviados a Portugal 

e executados, por ordem do novo rei, em praça pública.  

O episódio histórico de amor e morte que envolveu Pedro I e Inês 

divide e provoca, até hoje, tanto a História quanto a Literatura, resultando 

disso inúmeros textos literários, além de uma grande quantidade de 

estudos críticos sobre estes. Assim, acontece na reescrita do mito inesiano 

uma permanente produção de novos sentidos. Possivelmente, pelo fato de o 

romance ser um gênero literário de cunho narrativo, o que permite ao 

enredo relações de intensa proximidade com uma determinada realidade 

vivenciada. Aspecto para o qual Pedro Brum Santos, ao discutir as relações 

entre História e literatura, chama a atenção, ao dizer que o romance  

 

[...] passa a dividir com a historiografia a função de organizar os 
fatos em uma ordem discursiva. Não que a literatura anterior não o 

fizesse; ocorre, entretanto, que a forma prosaica eleita, a 

caracterização de seus protagonistas, os eventos que elege contar, 

tudo isso o coloca mais próximo do historiográfico. (SANTOS, 1996, 

p. 16) 

 

Por tal motivo e por ser assim tão visível que a prosa de ficção, 

sobretudo na contemporaneidade, tem recorrido com freqüência ao gênero 

romance histórico, move-nos o interesse de investigar o porquê de tal 

recorrência, que traça caminhos paralelos entre Literatura e História. Para 

José Mattoso (1997, p. 11) uma explicação para isso é “[...] o Homem estar 

convencido que pode encontrar no passado respostas acerca de si próprio”. 

Mattoso situa-se na mesma linha de pensamento de Jacques Le Goff, e este 

posiciona-se sobre o passado afirmando que “[...] continua sendo 

interpretado, sempre é uma leitura contemporânea [...] o presente é o futuro 

do passado (LE GOFF, 1991, p. 263). 

Quer seja este o motivo, quer sejam outros, concordamos com 

Maria de Fátima Marinho, quando diz que o Romance Histórico 

  

[...] nas últimas décadas conheceu uma fortuna só comparável à 
dos tempos áureos do romantismo. As razões que levaram ao 
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aparecimento de tal surto podem ser de diversa índole e poderão 

ser procuradas em diversos níveis de análise. [...] o sentimento de 
uma certa perda de identidade nacional pesa também na balança 

da produção (MARINHO, 1999, p. 147). 

 

O que esta autora chama de “uma certa perda de identidade 

nacional” parece-nos estar relacionado com o que pensa também o 

romancista  João Aguiar (1999), ao afirmar, na nota prévia de Inês de 

Portugal, que um romance e um filme sobre Pedro e Inês não são demais 

nesta época de grande amnésia. Donde inferimos que esta “grande 

amnésia” da qual fala o autor pode muito bem remeter a um descaso para 

com a memória coletiva da nação. Isto, se considerarmos que o romance no 

qual esta observação é feita foi publicado na década de 90. Não havia, até 

então, a vaga de romances históricos tendo Pedro e Inês como referentes. 

Ao atentarmos para este tema, em 2003, encontramos em Portugal apenas 

quantro romances publicados: Adivinhas de Pedro e Inês, Memória de Inês 

de Castro e Inês de Portugal e A trança de Inês. Este último fora do corpus 

de nosso estudo. 

Levando em conta que o romance histórico vem de muito tempo 

antes, tendo Walter Scott como precursor do gênero, observamos também 

que há bastante diferença entre o romance histórico do século XVIII, por 

exemplo, e o contemporâneo. Sob o ponto de vista de Maria de Fátima 

Marinho, é preciso levar em consideração  

 

[...] as diferenças existentes entre a forma tradicional de romance 

histórico e as obras de autores contemporâneos que se servem do 

mesmo material, mas que o transformam à medida das 

necessidades do novo inconsciente coletivo da nação e, até, da 
humanidade (MARINHO, 1999, p. 147). 

 

É, então, o caso de afirmarmos que o romance histórico 

contemporâneo reinventa a tradição, atualizando-a. Nesse caso, tomando 

então os romances históricos contemporâneos como exemplos de obras em 

que aparecem elementos novos e diferentes daqueles do romance histórico 

tradicional e, tendo em conta que não só na prosa de ficção, mas também 
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no teatro, haverá, a partir da segunda metade do século XX, uma intensa 

retomada ao mito inesiano. Assim, selecionamos para nossa pesquisa os 

seguintes títulos: Adivinhas de Pedro e Inês2 (1983), de Agustina Bessa-

Luís; Memória de Inês de Castro3 (1990), de António Cândido Franco; Inês 

de Portugal (1999), de João Aguiar; A rainha morta e o rei saudade (2004), 

também de Cândido Franco; O amor infinito de Pedro e Inês, (2005) de Luís 

Rosas e Inês de Castro, a estalagem dos assombros (2007), de Seomara da 

Veiga Ferreira. 

Optamos por não incluir em nosso estudo o romance A trança de 

Inês, de Rosa Lobato de Faria. O motivo é que o livro conta com três tempos 

diferentes, um passado entre 1345 – 1355 (época em que tudo aconteceu); 

outro no presente, entre 1963 e 2006, e ainda um tempo futuro que se 

passa entre os anos 2084 e 2105. Estes três tempos não são apresentados 

separadamente em sequência; estão interconectados: num momento 

estamos num ano e logo a seguir estamos noutro, e só ao fim de várias 

páginas é que nos apercebemos disso, como se existissem três casais Pedro 

e Inês em três histórias diferentes. O narrador é Pedro, que conduz o leitor 

através do passado, presente e futuro. À medida que o livro avança, 

começamos a interrogar-nos se no presente ou futuro, o amor de Pedro e 

Inês irá triunfar, uma vez que no passado sabemos que isso não aconteceu. 

O tempo futuro dá-se no plano da ficção científica, mostrando um planeta 

que em tudo é diferente da terra; e justamente por este motivo não o 

escolhemos para fazer parte do corpus. 

Voltando à relação História e Literatura, as novas relações que 

estes escritores passam a ter com o discurso da História é o que prevalece 

nos romances escolhidos e que se configura traço distintivo dos romances 

históricos tradicionais dos séculos XVIII, XIX e início do século XX. É, pois, 

essa reinterpretação que modifica a escrita do romance histórico, trazendo 

novos elementos narrativos que são agregados aos já existentes no mito 

Inês de Castro.  

                                                 
2 Doravante também mencionado como Adivinhas. 
3 Daqui por diante, por vezes mencionado como Memórias. 
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Diante do exposto, podemos perguntar o porquê de se procurar 

evidenciar, através de uma investigação científica, que o romance histórico 

enquanto gênero literário faz parte da revitalização da memória e identidade 

nacionais. Essa indagação nos apontará uma resposta ao conseguirmos 

evidenciar que é a História de Portugal sendo reescrita por meio dos mitos 

já sacralizados no inconsciente coletivo e na cultura portuguesa. 

Principalmente, porque o romance histórico contemporâneo trabalha com 

várias visões de um mesmo fato histórico, ou seja, aproveita-se da 

dimensão dialética da História.  

Podemos tomar esta dimensão dialética convergindo-a para o 

pensamento de Bakhtin sobre o romance como gênero, ao afirmar que  

 

Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes 
sociais e históricas, que lhe dão determinadas significações 

concretas e que se organizam no romance em um sistema estilístico 

harmonioso, expressando a posição sócio-ideológica diferenciada do 

autor no seio dos diferentes discursos da sua época. (BAKHTIN, 

1990, p. 106).   

 

Acrescentamos a este aspecto o de compreendermos a Memória 

como um fator de transformação, mas, que, ao mesmo tempo, funciona 

também como uma poderosa força de conservação. Por isso é que, na 

maioria das vezes, existem marcos ou pontos comuns nas questões de 

Memória e coletividade. Na História de Portugal, Inês de Castro é um marco 

comum entre todos os romancistas. Sucedem-se as escolas e os 

movimentos literários, muda-se a forma de fazer romance, mas o mito 

permanece.  

Ademais, além de tudo o que já mencionamos, é sempre destaque 

a importância do tema Inês de Castro, tão presente nos estudos de 

literatura como parte da identidade portuguesa. Tanto é assim que o ano de 

2005 – aniversário de 650 anos de sua morte – foi intitulado o Ano Cultural 

Inesiano, e aconteceram comemorações nas cidades de Coimbra, Alcobaça e 

Lisboa, com eventos e palestras aludindo ao fato histórico, além de haver 
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uma vasta da produção cultural, científica, histórica e literária acerca do 

tema. 

Optamos por uma breve apresentação de cada romance que 

compõe o corpus desta pesquisa, a fim de mostrarmos aqui apenas algumas 

especificidades. Não se trata, entretanto, de analisá-los já, pois, conforme 

mencionado anteriormente, os capítulos III e IV darão conta se deterem 

muito mais nesse corpus literário. 

Adivinhas de Pedro e Inês é o tributo de Agustina ao casal que 

representa o amor português, ainda que seja no seu peculiar modo de 

escrita, quando transforma um romance biográfico numa espécie de tese 

sobre o assunto, criando um Pedro bígamo e uma Inês sem nenhum traço 

de vítima dos fatos históricos, que em nada nos parece a Inês camoniana de 

Os Lusíadas.  

Narrado em primeira pessoa, percebe-se já no início do texto uma 

carga de mistério. A narradora parece estar no tempo da própria Inês. É 

justamente esse estilo, com um quê de enigmático, que se sobressai em 

Advinhas de Pedro e Inês. Em diversos aspectos o texto de Agustina, 

referente ao casal de amantes português, diferencia-se dos demais. 

Principalmente no que concerne ao enredo típico de um romance, pois ela 

opta por uma técnica narrativa mais inquieta, mais provocativa ao leitor, 

por assim dizer. É nesse tom provocativo que a narradora afirma: 

 

Não sei por que se dá mais crédito à História arrumada em 

arquivos, do que à literatura divulgada como arte de poetas. 

Mentem estes menos do que os outros; porque a inspiração anda 
mais perto da verdade do que o conceito problemático da biografia, 

que é sempre cautelosa porque julga tratar de factos que a todos 

unem e interessam (BESSA-LUÍS, 1983, p. 162). 

 

É, pois, essa forma “agustiniana” de apreensão do texto histórico, 

feita de afirmações como estas, buscando as brechas e fendas deixadas pela 

História ou criadas pela ficção, que reflete uma preocupação, de certo modo 
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geral, da narrativa contemporânea, marcada pela afirmação da 

desconstrução do referente histórico em favor do caráter ficcional.  

Memória de Inês de Castro é uma publicação datada de 1990. Seu 

autor escreve depois, em 2003, afirmando que este livro não passa de “uma 

descuidada colecção de apontamentos sobre o amor de Pedro e Inês” 

(FRANCO, 2003, p. 11). Justamente por isso, reescreve o romance, dando-

lhe nova roupagem em 2003, sob o título de A rainha morta e o rei saudade.  

O enredo de Memória de Inês de Castro está distribuído em três 

partes que se subdividem também em mais três: Primeira parte – A torre, O 

besouro, A guerra; Segunda parte – Incursões, A garça, A morte; Terceira 

parte – O encontro, A fênix, A eternidade. Marinho chama a atenção para a 

opção do autor pelo signo místico de três: “o número três tem várias 

potencialidades mágicas e simbólicas, desde o lugar privilegiado que a 

cabala lhe confere, até as leituras herméticas e psicanalíticas” (1999, p. 

188). Além da divisão duplamente triádica do enredo, em vários outros 

aspectos prevalece o signo místico de três: três são as mulheres com as 

quais Pedro vai se relacionar: Constança, Inês e Fátima. Três são também o 

que se pode chamar de “fases” da personalidade do infante: sozinho, antes 

do casamento; casado, porém apaixonado por Inês; viúvo, com a saudade 

de Inês e a memória desta transfigurada em Fátima.  

Há uma descrição minuciosa do espaço, notadamente no que é 

apresentado da geografia portuguesa, com a criação de imagens que busca 

sempre uma associação entre a natureza e alguns personagens descritos. 

São muitas passagens em que as paisagens descritas permitem compor um 

quadro, remetendo-nos a um Portugal medieval, quando a Ibéria ainda se 

firmava no contexto europeu:  

 

O infante abria a janela do seu quarto e olhava o pequeno 

ancoradouro [...]. A vila era um pequeno retângulo atravessado por 

um traçado de ruas e tinha crescido não em torno da igreja de S. 

Leonardo, mas para o cimo. Eram casas de pescadores, de gente do 

povo, de calafates e armadores [...]. Cultivavam-se terras e a gente 
do mar enfaixava também os pés na terra e calejava desde criança, 

os dedos no cabo do sacho ou na pedra. [...] A terra empestava aos 
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homens uma cor terrosa e sólida, uma cor encardida que o sol 

ajudava a fixar. (FRANCO, 1990, p. 25). 

 

Corroborando isto, são freqüentes sonhos e visões acontecerem às 

personagens. Logo de início, Afonso IV, ainda infante, à época da morte de 

seu pai, D. Dinis, tem uma visão de um leão solar, com o qual trava uma 

batalha; é dominado pelo animal, mas antes de este vencê-lo, abandona-o, 

deixando Afonso estupefato. Conforme Marinho (1999): “as visões têm um 

papel semelhante ao dos sonhos [...] isto é, correspondem a saberes do 

inconsciente que, involuntariamente, ascendem à consciência” (p. 194).  

Ao longo do enredo, as diferenças mostradas entre Portugal e 

Castela vão permitindo-nos perceber também duas imagens diferentes dos 

príncipes Pedro de Portugal e Pedro de Castela; e essa alternância dos fatos 

históricos relativos aos dois países vai configurando bem tais diferenças, 

visto que Pedro I de Portugal é tio de Pedro de Castela.  

Na maioria dos trechos em que Inês de Castro é mostrada, seu 

perfil é o de um ser etéreo. De todos os cinco romancistas escolhidos, 

António Cândido Franco é o único a atribuir total inocência a Inês, 

isentando-lhe do perfil interesseiro ou ardiloso que encontramos em trechos 

dos demais romances. 

Inês de Portugal, criado inicialmente como roteiro do filme 

homônimo, tem foco narrativo em terceira pessoa. Apresenta-se dividido em 

três capítulos, os quais são antecipados por excerto de um salmo 

penitencial, em latim, que antecede cada fase da ação.  

Entre os personagens, estão em primeiro plano El-Rei, D. Pedro, 

seu chanceler-mor, Álvaro Pais, e o mordomo-mor João Afonso Telo, IV 

Conde de Barcelos, num enredo que é um constante ir e vir de lembranças 

destes; e também de alguns outros personagens, vistos num segundo 

plano. Inicia-se a obra com a espera da chegada dos prisioneiros Álvaro 

Gonçalves e Pero Coelho, pelos quais Pedro sente sede de vingança, visto 

terem ajudado D. Afonso, seu pai, a decretar a sentença de morte a sua 

amada. Este é o ponto de partida dessa narrativa de ritmo dinâmico, em 
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que as imagens da memória das personagens se movem como perfeitas 

imagens de uma grande tela de cinema, mostrando fragmentos dos fatos 

históricos daquele período, referindo-se não somente ao brutal assassinato 

de Inês Pires de Castro, como também aos acontecimentos que dele 

derivaram.  

O romance tem apenas três capítulos, que recebem como títulos, 

cada um, versículos de um salmo penitencial, distribuídos da seguinte 

forma: primeiro capítulo - De profundis clamo ad te, Domine, que focaliza a 

saudade e o desespero de D. Pedro pela ausência de Inês, e seu desejo de 

vingança contra Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, responsabilizados pela 

morte daquela. Em diversos trechos, Pedro relembra Inês e se ressente 

ainda mais com aqueles que decretaram sua morte. O segundo capítulo, 

intitulado Miserereatur tui omnipotens Deos, traz os momentos que 

antecedem o julgamento dos conselheiros. O rei, contrariando os pedidos de 

Álvaro Pais e João Afonso Telo, prossegue em seu intento de julgar aqueles 

que sentenciaram sua amada, embora Álvaro Pais tente lembrar-lhe que 

cairá na condição de perjuro, se realizar a sua vingança, a qual ele afirma 

tratar-se apenas de justiça.  

O terceiro capítulo, que focaliza o traslado dos restos mortais de 

Inês do convento de Santa Clara para o mosteiro de Alcobaça, é antecipado 

com o canto litúrgico Per omnia saecula saeculorum. Este capítulo termina 

com a formalidade de reconhecimento do possível casamento secreto do 

apaixonado casal. Assim como tantos outros textos inesianos que não 

desprezam a versão lendária da coroação, João Aguiar também traz para a 

cena narrativa momentos de tendência dramática, a partir da teimosia de 

Pedro com a abadessa sobre a decisão de para sepultar Inês em Alcobaça, 

retirando seus restos mortais do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em 

Coimbra. 

O autor buscou nos cronistas medievais as fontes mais 

consultadas, justificando-as como ponto de partida para Inês de Portugal. 

Ao buscar essas várias fontes, João Aguiar reconhece que a verdade 

historiográfica é uma questão interpretativa (e por isso também subjetiva) 
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dos fatos, conforme afirma Maria Manuela Delille (2004): “Tal como em seus 

outros romances de fundo histórico, João Aguiar […] segue muito de perto o 

discurso historiográfico canônico sobre o episódio em questão […]” (p. 191).  

A rainha morta e o rei saudade é apresentado, logo de início, por 

um narrador que lembra a figura do contador de histórias, pois já inicia sua 

narrativa situando o leitor em um  

 

[...] cenário de papelão, morto e esquecido, que, porém, é preciso 

desdobrar e animar cuidadosamente com vida, de modo que os dois 

amantes possam descer [...] revivendo para nós o drama 

sobrenatural da sua paixão (FRANCO, 2003, p. 13). 

 

Trata-se de uma nova escrita que, em muito, modifica o Memória 

de Inês de Castro, publicado em 1990. O autor explica, em nota prévia, 

tratar-se agora de um “tributo menos bruto” que o anterior ao amor de 

Pedro e Inês.  

Neste romance, opta por dar menos destaque à personagem 

Fátima e traz, colocando-as quase em igualdade, as três mulheres da vida 

de Pedro. Dizemos quase porque, obviamente, Inês é o motivo da narrativa. 

No tocante à esposa do infante, o autor retoma Eugênio de Castro, que no 

poema intitulado Constança (1900) sugere relação homossexual ente esta e 

Inês. Mais adiante, menciona também – no rastro deixado por Fernão Lopes 

e tal qual o romance Inês de Portugal, acima mencionado – uma relação 

íntima entre Pedro e seu escudeiro, Afonso Madeira. Sobre este 

envolvimento, sugerido pelo cronista medieval, optamos por discorrer no 

capítulo V, o qual trata mais diretamente da personagem do rei, nos 

romances em estudo. 

No enredo deste romance de Cândido Franco, que agora passamos 

a mencionar, a saudade é o traço de maior relevo da personagem Pedro. E 

nisso a crítica literária vê muito do saudosismo literário de Teixeira de 

Pascoaes. É relevante a retomada do mito pela via histórica, mas que vai 

proporcionar a continuidade e a circularidade mítica de Pedro e Inês. Mais 
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ainda, é também de relevo acrescentar que a figura de Pedro, na maioria 

das obras ao longo do tempo, esteve, quase sempre, num plano secundário, 

embora fosse parte do casal protagonista.   

Narrado em primeira pessoa pela mãe de Pedro, D. Beatriz, Inês 

de Castro, a estalagem dos assombros, publicado em 2004, traz a figura 

feminina da rainha como sendo também uma diferente focalização do 

episódio da morte de Inês de Castro. Convém lembrar que apesar de não ter 

apresentado – ou não ter sido consagrada com – a “aura” mística que a 

História atribuiu a Isabel de Aragão (sua sogra), D. Beatriz também teve 

atuações de pacificadora em dois momentos de conflito bélico, no reinado 

do seu marido: quando D. Pedro declarou guerra civil ao pai, após a morte 

de Inês de Castro, e quando D. Afonso XI de Castela fez guerra ao próprio 

sogro, D. Afonso IV. A rainha também recebe destaque interessante, embora 

menos intenso, no romance Inês de Portugal, conduzindo a paz entre o rei e 

o infante, durante o tratado de Catanhede, um momento difícil de 

conciliação da ira do filho para com o pai, conforme a citação:  “[...] Ele 

chegou, [...] não poder eu tomá-lo nos meus braços e beijá-lo. Isso é 

impossível, bem o sei, pois não é só meu filho, é também o Infante [...] se 

alevantou em guerra contra El-Rei, seu pai e senhor. Mas como é duro ter 

de ser Rainha antes de poder ser mãe (AGUIAR, 1999, p. 19). 

A evocação da memória é feita constantemente pela narradora, 

para trazer ao tempo presente os fatos históricos do passado, como a 

chegada de Inês à Corte e o início de seu relacionamento com Pedro. 

Entretanto, assim como traz os fatos do tempo narrado, no presente da 

narrativa, a rainha apresenta também para o leitor os fatos do futuro. 

Quase todo o tempo, o enredo desenrola-se com D. Beatriz a confidenciar-se 

para Dona Doce, sua aia anãzinha, que, na verdade, desempenha o papel 

de narratário. O tempo da narrativa é concomitante ao assassinato de Inês. 

O início ocorre quando ela tenta chegar a Coimbra antes de D. Afonso se 

reunir com os conselheiros e deliberar o trágico episódio.  

Ao narrar na condição de mãe, a rainha assume, em parte, um 

tom de conivência com o amor que seu filho tem por Inês, embora também 
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concorde, de certo modo, não ser ela a mulher aprovada para esposa do 

infante, o que corrobora o pensamento da nobreza e do rei D. Afonso IV 

sobre a escolhida de Pedro. Mas, como mãe, D. Beatriz a aceita e, como 

narradora, afirma: “É o amor... É por isso que, apesar de tudo que sei, eu 

compreendo o meu filho, o meu desgraçado Pedro e aquela Inês 

desafortunada [...]” (FERREIRA, 2006, p. 24). 

Este romance evoca em diversas passagens o romance Tristão e 

Isolda. No Livro II, a autora opta por uma aproximação com o tema do 

romance de cavalaria e faz explicitamente uma aproximação entre Pedro e 

Lancelot. Também elucidando uma marcante intertextualidade do casal 

português com casal da lenda irlandesa, a narrativa de Seomara da Veiga 

Ferreira diz: “[...] e o serão puxou ao sério com a costumada leitura de uns 

trechos do Tristan. Sabeis que é o livro mais lido na Corte [...]” (FERREIRA, 

2006, p. 50). Note-se que há uma intenção em evidenciar a força do amor 

através do mito de Tristão e Isolda:  

 

O Infante, e todos, reprimiam a angústia, a dor, as lágrimas. Dona 

Constança chorava abertamente, tentando apagar as lágrimas [...] 

Inês pousou aquele olhar de esmeralda, turvado, que lhe fazia os 

olhos quase negros, e olhou Pedro. [...] Naquele curto segundo o 
amor que não morrera com Tristan e Iseut brotara de novo como 

uma catarata de lume entre duas almas (FERREIRA, 2006, p. 51).  

 

Desse modo, parece-nos que a voz da narradora quer afirmar o 

mito português com tamanha força qual a do mito celta.  

O ponto de partida para O amor infinito de Pedro e Inês, romance 

de Luís Rosa, publicado primeiramente em 2005 e já em terceira edição, é o 

momento histórico em que João, filho de Pedro e Teresa Lourenço, é 

escolhido como o Mestre da Ordem de Avis. O enredo segue, quase todo o 

tempo, a mesma seqüência da crônica de Fernão Lopes. Um aspecto que 

consideramos peculiar a este romance e também o diferencia dos demais é 

por este apresentar certa ênfase às relações de D. Pedro com os religiosos 

de Alcobaça, nomeadamente no período da construção dos túmulos, no 

Mosteiro cisterciense de Santa Maria. As relações com o texto de Fernão 
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Lopes chegam ao ponto de trazer citações diretas da Crónica de Dom Pedro; 

vários capítulos são finalizados com citações desta crônica.  

O foco narrativo muda. A narração inicial é em primeira pessoa na 

voz de Pedro, falando sobre si mesmo, e passando uma impressão de ter 

enlouquecido após a morte de Inês: 

 

A loucura bateu-me à porta numa manhã de Janeiro. Dia 7 do mês. 

No ano que tem dois cinco, de 1355. Terminação aziaga. Foi nesse 

dia que morreu Inês.  

A loucura trazia flores murchas e notícias de morte e imagens de 

amores passados. 
Tinha nome de vida inconformada e lembrança de um amor infinito 

que me ligou a mim, Pedro de Portugal, a D. Inês, a do colo de 

Garça (ROSA, 2005, p. 9). 

 

Após essa apresentação, e de mencionar a situação de Inês e dos 

filhos, Pedro fala em João, primeiro rei da dinastia de Avis. É singular a 

atenção que recebe no enredo a figura deste infante e de Teresa Lourenço, 

sua mãe. A narrativa vai apresentar este personagem ainda no tempo de 

criança, quando é sagrado Mestre da Ordem de Avis. Aliás, percebe-se 

nitidamente a humanização da figura deste filho de D. Pedro, como uma 

forma de preparar o leitor para que este tenha outro entendimento da crise 

dinástica que o levou ao trono, após a morte de seu meio-irmão, D. 

Fernando. Há um tom místico na anunciação que o próprio Pedro faz do 

filho: 

 

Uma mulher de virtude disse-me um dia, à porta da Igreja de S. 

Leonardo, na Atouguia da Baleia, que haveria de ter um filho 
ilustre, sem medida. E o seu nome seria necessariamente Joham. 

Pensei que fosse o filho mais velho que tive de Inês. Mas agora 

acontece que Teresa Lourenço me deu um filho e lhe deu também o 

nome de Joham. Não sei qual deles tem o destino dito pela mulher 

de virtude. Julgo que o Senhor Deus não colocou os astros no céu 
por acaso, nem os caminhos da vida por circunstância (ROSA, 

2005, p. 11). 

 

É evidente que Inês é o tema do livro, e que Pedro, sendo uma das 

vozes que traz Inês para a narrativa todo o tempo, forma com ela o par de 
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protagonistas do enredo. Mas como Luís Rosa retoma o discurso de Fernão 

Lopes, a figura do Mestre de Avis, em grande destaque, é uma das 

desconstruções do referente histórico nesse romance. 

Mais adiante, assume um narrador onisciente. Com focalização 

múltipla, o romance tem uma peculiar figura junto ao rei: Clarimundo, o 

bobo, uma personagem da efabulação, que Luís Rosa constrói como sendo o 

sábio que aconselha D. Pedro. Esta figura do bobo recebe o nome de Martim 

no romance Inês de Portugal, mas, neste, sem o destaque no enredo que lhe 

confere Rosa. Aqui, é ele que lhe indica o caminho, que lhe transmite com 

sua visão de mundo e sua sabedoria aparentemente simples que Inês já não 

mais existe. Faz o papel não só de bobo, mas de amigo; e está sempre perto, 

como Álvaro Pais e Afonso Telo no romance de João Aguiar.  

Em O amor infinito de Pedro e Inês, no dia em que Pedro conhece 

Inês e fica imediatamente apaixonado, é o bobo quem percebe a 

profundidade daquele sentimento e o quanto isso muda a vida do infante: 

“Clarimundo ficou no seu canto solitário. Preocupado. Olhou o largo vazio. 

Escreveu como era seu hábito um santiamém, um verso de urgência, para 

fixar o instante” (ROSA, 2005, p. 43). Este verso é um poema a Inês, que 

fala do momento em que ela serve o vinho a Pedro, em Alenquer, momento 

este que, com pequenas variações, está também em outros romances. 

É por observarmos aspectos como estes que convém discutir em 

um capítulo as questões referentes ao romance histórico. Desse modo, 

optamos por tratarmos, no capítulo I, do que se refere ao romance histórico 

tradicional e ao romance histórico contemporâneo. 

O capítulo II de nosso estudo apresenta um resumo de alguns 

pressupostos teóricos sobre mito, a fim de chegarmos ao ponto de 

abordarmos Pedro e Inês como figuras míticas. Cientes da imensa 

quantidade de textos literários e da fortuna crítica sobre o amor e morte de 

Inês de Castro procuramos, no capítulo III, evidenciar alguns dos textos 

mais importantes do lastro que se inicia ainda no século XIV.  
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O capítulo IV busca evidenciar, mais diretamente, os perfis 

inesianos apresentados nos romances, mostrando, através do próprio texto 

literário, que a imagem de Inês muda de acordo com a adesão que o 

romancista tem em relação à heroína de um amor impossível. E, embora 

nem todos os romancistas concordem com a imagem de vítima imortalizada 

por Camões, há quem ainda a veja como uma mulher que foi vítima do seu 

amor, e que por ele ultrapassou barreiras sociais. De modo que, se uns 

romancistas inocentam outros acusam-na assim como fizeram vários 

historiadores ao longo de séculos, traçando para Inês diversos perfis 

também na Literatura.  

O capítulo V é o resultado daquilo que constatamos durante a 

pesquisa: não existiria Inês, da forma como a literatura a consagrou, se não 

fossem as atitudes de Pedro, por isso, ele é a outra face do mito, é o 

perpetuador da imagem mítica de Inês. E, assim como ela, teve sua imagem 

também dubiamente construída durante a história. 

Por fim, as considerações finais são o remate de tudo que aqui 

dizemos, ao longo desses cinco capítulos, motivo pelo qual não a 

estendemos em repetições do que já afirmamos em cada parte desta tese. 
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Capítulo I 

Do romance e do romance histórico: algumas considerações 
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Ora, se a razão de ser do romance é 
manter o “mundo da vida” sob uma 
iluminação perpétua e nos proteger 
contra o “mundo do esquecimento do 
ser”, a existência do romance não é hoje, 
mas necessária que nunca? 

Milan Kundera 
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O intuito neste capítulo não é o de uma revisão das muitas teorias 

que discutem o romance, visto que seria tarefa um tanto quanto 

abrangente, dada à quantidade de estudiosos que já se debruçaram sobre 

este tema. Entretanto, acreditamos que são necessárias algumas retomadas 

a determinados pressupostos teóricos. 

Em primeiro lugar, chama-nos a atenção uma particularidade 

temporal no que diz respeito à produção de romances de tema inesiano, 

pois, ao observarmos a cronologia que envolve essas publicações literárias, 

constatamos que os primeiros romances vão surgir, numa produção ainda 

pequena, a partir do século XVIII, o que está diretamente relacionado ao 

advento do romance. É a partir do final do século XIX, sobremaneira com o 

apogeu do Romantismo, que se percebe o início de um maior número de 

publicações de obras romanescas sobre Inês de Castro, ao contrário do que 

predominou nos séculos anteriores, em que as publicações literárias em 

versos ou os dramas eram formas mais frequentes. 

Desse modo, durante muito tempo na crítica literária portuguesa 

os estudos mais recorrentes – em grande parte dos mais de seis séculos – 

sobre Inês de Castro correspondem a análises da Carta de Anrique da Mota, 

além das Trouas de Garcia de Resende, do Canto terceiro da epopéia 

camoniana e da tragédia Castro, de António Ferreira. E embora isto não 

seja fator relevante, pois não constitui critério determinante de pesquisa 

observar se o poema ou o romance foi estudado mais intensamente numa 

ou noutra determinada época, compreendemos, na linha do que pensa 

Carlos Reis (2001, p. 251), que “tais gêneros devem ser entendidos em 

conexão estreita com os contextos epocais em que emergem”. 

Seguindo esta linha de raciocínio, vamos chegar a uma conclusão 

de que há um certo tipo de apropriação de um gênero literário por uma 

determinada época. E, conquanto seja importante esclarecer que isto não 

significa qualquer atribuição de valor a nenhum dos gêneros literários, 

compreendemos que o romance é o gênero, por excelência, da modernidade. 

Pensando desse modo, o tópico a seguir busca, em alguns estudiosos, 
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sobretudo os da sociologia do romance, tratar de alguns aspectos 

relacionados a este gênero. 

 

 

2.1 Walter Scott e as mudanças do romance histórico tradicional para 

o romance histórico contemporâneo 

 

 

A fim de compreendermos melhor esses momentos em que o 

gênero romance se faz mais ou menos presente na preferência dos leitores e 

dos estudiosos, procuramos traçar um breve panorama de sua origem e 

ascensão. 

Ao buscarmos as origens do romance, vamos perceber que este 

floresceu, primeiramente, num contexto burguês e por isso – embora não 

limitado à sociedade burguesa – trata-se de um gênero literário típico que a 

reflete. O romance é o gênero literário característico de indivíduos isolados 

no mundo e encerrados nos próprios sentimentos. Para Walter Benjamin, o 

surgimento do romance também está vinculado ao surgimento da imprensa, 

culminando com a morte da narrativa: 

 
O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da 
narrativa é o surgimento do romance no início do período 

moderno. O que separa o romance da narrativa (e da epopéia no 

sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado ao livro. A 

difusão do romance só se torna possível com a invenção da 

imprensa (BENJAMIN, 1985, p. 201). 

 

Nesse texto, em que se aproxima da Teoria do romance, de Lukacs 

– principalmente na forma de buscar definir as tipologias narrativas –, 

Benjamin (1985) reconhece, assim como os demais teóricos do gênero, a 

ligação deste com a sedimentação da burguesia:  
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O romance, cujos primórdios remontam à Antiguidade, precisou de 

centenas de anos para encontrar, na burguesia ascendente, os 
elementos favoráveis a seu florescimento (BENJAMIN, 1985, p. 

202).  

 

Assim, se o surgimento fica desse modo configurado, será, 

contudo, o desenvolvimento do capitalismo que trará mudanças profundas 

às formas de organização e relações humanas, provocando uma crise no 

romance, evidenciada com o desaparecimento da experiência. Entre outras 

coisas, Lukács (2000) afirma, em Teoria do romance, que o herói romanesco 

está sempre em busca daquilo que o herói épico possui como imanente: o 

sentido da vida. Isto porque o verso épico procura elevar o sentido da vida, 

exprimindo não só a felicidade ou infelicidade do sujeito poético, mas de 

toda uma coletividade, diferentemente do romance, que projeta a angústia 

de um herói solitário, o qual traduz suas inquietações.  

Portanto, na visão do crítico húngaro, há, na essência do 

romance, algo de problemático, já que revela um indivíduo não-harmônico 

que tenta, sem sucesso, se situar na existência. 

 

[...] o romance é a epopéia de uma era para qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a 

imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que 

ainda assim tem por intenção a totalidade (LUCÁKS, 2000, p. 55). 

  

O ensaio lukacsiano é conduzido de modo a enfocar que apesar de 

a forma romance se apresentar impotente em relação a determinadas 

problemáticas sociais, tem uma certa supremacia em relação aos outros 

gêneros literários. A questão estaria no fato de o romance representar o fim 

da obra em totalidade – semelhante ao que observaremos, adiante, nas 

postulações de Mikhail Bakhtin –, visto que o mundo não se apresenta mais 

de maneira homogênea. Isto porque os homens modernos, diferentemente 

dos homens do mundo antigo, separam-se, com suas finalidades e relações 

pessoais, daquilo que seria a finalidade para o todo; ou seja, aquilo que o 
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indivíduo faz com suas próprias forças, faz somente para si. Lukács aponta 

também diferenças entre romance e drama, afirmando:  

 

O romance é a forma da aventura do valor próprio da interioridade; 

seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para por elas ser 

provada e, pondo-se à prova, encontrar a sua própria essência 
(LUKÁCS, 2000, p. 91). 

 

Convém lembrar que o estudo de Georg Lukács serviu como 

substrato para encaminhar a visão crítica de outro importante teórico do 

romance, Lucien Goldman, também de formação marxista e considerados, 

ambos, referências sobre a sociologia do romance. 

Tão importante quanto os estudos de Lukács e Goldman, é o 

ensaio de Ian Watt (1996) sobre a ascensão do romance, relacionando esta 

ascensão ao crescimento do público leitor, notadamente na Inglaterra do 

século XVIII, e relacionando-a também a questões filosóficas, religiosas, 

sociais e econômicas deste período. Por isso, conforme Watt (1996, p. 15), 

“[...] o romance é o veículo literário de uma cultura que, nos últimos 

séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à novidade”. 

Para falar do crescente público leitor, ele descreve a situação de 

alfabetização da população, bem como do aumento de tipografias, 

apresentando o quadro evolutivo na Inglaterra, ao longo de 1700. Os 

jornais, por exemplo, publicavam contos ou romances em capítulos, 

conforme exemplifica com Robinson Crusoé, reimpresso no Original London 

Post (WATT, 1996).  

Discutindo o termo Realismo como forma do romance e não como 

uma tendência de época – que nesse caso sucederia o Romantismo – o 

ensaísta afirma que o romance, enquanto forma literária, expressa a 

reorientação individualista e renovadora por que passa a sociedade 

capitalista. Neste contexto, sai de cena a figura do mecenas, tão enfatizada 

pelo Renascimento, e entra no “cenário” social a figura do livreiro. Porém, se 

os livreiros não se animaram logo de início com a venda do produto, “[...] 
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eles indiretamente contribuíram para o desenvolvimento de mais inovações 

técnicas características da nova forma [...]” (WATT, 1996, p. 51). Entre 

outros aspectos – os quais não esgotaremos aqui – de acordo com o ensaio 

de Watt, a ascensão do romance está diretamente ligada à ascensão da 

classe média e à consolidação do individualismo na sociedade. 

Outro aspecto interessante de observar é que parte da crítica de 

algum tempo atrás decretou que o romance está morrendo. Ferrenc Féher 

(1997), numa espécie de resposta à comentada “morte do romance”, não só 

explicou que este gênero permanece “em cena”, como foi além, ao dizer que 

o romance contém a simplicidade das descobertas engenhosas, porque é 

um gênero literário ambivalente. Sua força vem, exatamente, da sua 

contradição interna. Apoiando-se no estudo d’A teoria do romance, de Georg 

Lukács – publicado sob os clarins da revolução socialista –, Féher diz 

também que, embora ele expresse, por um lado, o ideário da sociedade 

burguesa na qual nasceu e se desenvolveu, por outro, ilumina tudo aquilo 

que pode ser tido como impasses advindos do seu berço de origem.  

Associemos, então, às palavras de Féher, a afirmação de Vítor 

Manuel Aguiar e Silva:  

 

Segundo alguns críticos, o romance actual, depois de tão 

profundas e numerosas metamorfoses e aventuras, sofre de uma 

insofismável crise, aproximando-se do seu declínio e esgotamento. 

Seja qual for o valor de tal profecia, um facto, porém, não sofre 

contestação: o romance permanece a forma literária mais 
importante do nosso tempo, pelas possibilidades expressivas que 

oferece ao autor e pela difusão e influência que alcança entre o 

público (SILVA, 1993, p. 684). 

   

Afinal, o que viria a ser, então, a preconizada morte do romance? 

Uma possível resposta situa-se temporalmente em meados do século 

passado, período em que aparece grande ênfase na discussão em torno de 

uma provável crise ou morte do romance. Figurativamente, uma das 

“mortes” do romance teria ocorrido por volta dos anos 50, ou seja, morre o 

romance tradicional, como até então conhecia-se.  



38 

 

Nesse caso, morre o romance que alguns críticos chamam de 

tradicional, do qual se considera a origem na obra de Miguel de Cervantes e 

entrar em cena o nouveau roman, que tem em Nathalie Sarraute, 

Marguerite Duras e Michel Butor, dentre outros, seus representantes mais 

significativos. Empenhados em “combater” o romance, esta geração de 

escritores recria o conceito, pois rejeita aquele já existente,  sobremaneira 

porque é o gênero representante da burguesia e, portanto, legitimador de 

seus valores, e cuja função seria a de contar uma história, delineando 

personagens. Surge, então, a “corrente” francesa do nouveau roman em 

rejeição aos moldes do que até então convencionara-se como romance, 

nomeadamente o romance realista do século XIX. 

No ensaio O novo romance, Margarido e Portela (s/d, p. 16) 

assinalam que, se este gênero “[...] se desvia, sem complacência, da esteira 

tradicional da escrita romanesca é pra nos mostrar que o género não está 

ainda gasto e que, mau grado o facto de se vir anunciando a “morte do 

romance”, o que se percebeu foi apenas uma mudança naquilo que o gênero 

trazia em termos de linearidade do enredo e categorias narrativas mais 

tradicionalmente estruturadas. Dessa maneira, ao transgredirem também 

valores do romance tradicional – tempo, espaço, ação, bem como uma 

rejeição à noção de verossimilhança e etc –, os adeptos do noveau roman 

renovam significativamente as bases tradicionais da literatura. Desse modo, 

acreditamos que a expressão “a morte do romance” seja tão somente uma 

metáfora mais forte usada pelos críticos para mencionar a transformação 

do romance.  

Sobre este assunto, além de Féher, Ernesto Sábato (2003) 

também se pronuncia, no ensaio O escritor e seus fantasmas, afirmando 

que “De uma forma ou de outra, diferentes ensaístas reiteram esse juízo 

fúnebre” (p. 95), sobremaneira quando se trata de postulações 

vanguardistas ou mesmo acerca dos movimentos de vanguarda. 

Outrossim, o fato de esta tese ter seis romances como objeto de 

estudo é, também, além das palavras de Féher e Vítor Manuel Aguiar e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Sarraute
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Duras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Butor
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Silva, uma mostra de que o gênero em estudo permanece bem vivo desde 

que surgiu e, mais ainda, na atualidade. 

O que tem acontecido, ao longo da trajetória do gênero romance, é 

a diferença de abordagens por parte dos estudiosos da literatura. Nesse 

sentido, a corrente da sociologia do romance é a que tem ocupado mais 

espaço entre teóricos e críticos. 

Contudo, consideramos os estudos de Mikhail Bakhtin que como 

os responsáveis pelo grande “insight” sobre gênero literário, ao apontar o 

romance como gênero literário dialógico por excelência. Seus estudos, que 

causaram uma certa polêmica junto aos teóricos da poesia, garantiram uma 

certa “soberania” do gênero romanesco ao revelar o caráter dialógico do 

romance. Compreendendo a linguagem como uma atividade de interação 

social, este teórico – contemporâneo aos Formalistas Russos, porém 

considerado mais avançado que estes em suas análises – afirma: 

 

A dialogicidade interna do discurso romanesco exige a revelação do 

contexto social concreto, o qual determina toda a sua estrutura 

estilística, sua “forma” e seu “conteúdo”, sendo que os determina 
não a partir de fora, mas de dentro, pois o diálogo social ressoa no 

seu próprio discurso, em todos os seus elementos, sejam eles de 

“conteúdo” ou de “forma” (BAKHTIN, 1990, p. 106).   

 

Noutras palavras, o romance é o gênero que representa o homem 

inacabado e, talvez por isso, a concepção bakhtiniana defina o romance 

como gênero em continuidade (BAKHTIN, 1990), justamente por ser um 

gênero sempre inconcluso. Tomando esse encaminhamento que aponta o 

gênero sempre em mudança, observaremos, ainda que resumidamente, 

algumas diferenças entre o romance histórico tradicional e o romance 

histórico contemporâneo. Notadamente no que diz respeito à grande 

contribuição de Walter Scott para o romance histórico inglês, o que serve de 

parâmetro para diversos estudiosos do gênero. 

A obra Waverley, de Scott, é tomada como um dos primeiros 

romances históricos, tendo sido editado pela primeira vez em 1814, embora 
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os textos do século XVII possam ser chamados também de romances 

históricos, apesar de apresentarem elementos que os diferenciam do 

romance do século XVIII. O romance histórico, no sentido clássico da 

denominação vai, conforme indica Lukács (1976), integrar, enquanto 

grande narrativa, uma consolidação de sentimentos nacionais e, ao mesmo 

tempo, de legitimação do impulso universalizante do Ocidente:  

 

La novela histórica de Walter Scott es continuación directa de la 

gran novela social realista del siglo XVIII. Los estúdios de Scott 

acerca de esos escritores – estúdios, por lo general, no muy 

profundos – muestran um conocimiento detallado y una atención 

intensa a esa literatura. Pero la producción de Scott es algo 
completamente nuevo respecto de dichos autores. Y los 

contemporáneos han percebido claramente esa novedad (LUKÁCS, 

1976, p. 28 - 29)4.  

 

Neste ensaio, Lukács (1976) aponta que, com o fim da Segunda 

Guerra, inicia-se o período em que o romance histórico passa a ser 

considerado um gênero literário. Mais conscientes da capacidade crítica 

adquirida em relação à História, os escritores demonstram uma maior 

preocupação com a maneira de “interpretar” os fatos históricos em seus 

romances. Portanto, conforme o autor de La novela histórica (1976), os 

principais fatores que favorecem a consolidação do romance histórico, tal 

qual configurado por Walter Scott, são: a Revolução Francesa, a queda de 

Napoleão e o caráter pós-revolucionário de desenvolvimento contemporâneo 

na Inglaterra, em comparação ao que ocorreu na França e na Alemanha. 

Desse modo, a Europa acaba por consolidar, na literatura, o modelo 

preconizado pelo romance histórico inglês. 

Destarte, faz-se pertinente destacar o papel de Walter Scott, 

quanto ao gênero em questão, reconhecido por muitos críticos. Um exemplo 

dessa importância de Scott está nas palavras de Jacques Le Goff, ao 

                                                 
4 O romance histórico de Walter Scott é uma continuação direta do grande romance 

realista social do século XVIII. Os estudos de Scott sobre esses escritores – os quais 

geralmente não muito aprofundados – mostram um conhecimento detalhado e um cuidado 

minucioso como esse tipo de literatura. Porém, a produção de Scott é algo completamente 
novo em relação a esses autores.  E os contemporâneos perceberam isso claramente.  
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afirmar que seu interesse por História, e mais especificamente pela Idade 

Média, deve-se também à influência5 do autor de Ivanhoé:  

 

Lembro que foi logo a Idade Média que me interessou mais. Vejo 

duas influências muito importantes. A primeira foi de um professor 

do terceiro ano ginasial [...] A outra influência foi o fascínio pelos 

romances de Walter Scott. Neles, não encontrava apenas o exotismo 
que obviamente seduzia o adolescente, mas devo dizer que já 

percebia em Scott uma verdadeira atitude de historiador [...] porque 

ele procurava dar um esclarecimento do funcionamento das 

sociedades das quais falava. (LE GOFF, 1991, p. 264). 

 

É pertinente destacar que, antes de Walter Scott, os romances 

narravam apenas o que se passava em épocas diferentes daquela do autor e 

sua escrita, configurando o caráter histórico apenas na questão temporal. A 

escolha de temas e ambientes era, de certa forma, aleatória, sem vestígios 

de consciência quanto aos grandes movimentos históricos e sociais. Lukács 

afirma que 

 

La genialidad histórica de Walter Scott, nunca luego alcanzada, se 

manifiesta em su forma de disponer las cualidades individuales de 

sus grandes personajes históricos, de tal modo que éstos reúnan 

em si mismos los aspectos positivos y negativo más salientes del 
movimiento de que se trate (LUKÁCS, 1976, p. 39)6. 

 

Por isso, a produção literária do fim deste século e começo do 

século XIX – sobremaneira as inovações apresentadas nos romances de 

Scott – são de fundamental importância para as transformações que 

surgirão a partir do século XX. Embora haja enormes diferenças na postura 

dos romancistas de uma e outra época, toma conta do período do 

Romantismo a idéia de que um romance histórico ensina muito mais sobre 

a História do que os próprios historiadores. Neste sentido, um dos grandes 

                                                 
5 Influência é exatamente o termo utilizado por Le Goff, pelo que, não trabalharemos aqui 

com análise da carga conceitual deste termo. 
6A genialidade histórica de Walter Scott, até então nunca superada, se manifesta como 

uma forma de dispor das qualidades individuais de seus grandes personagens históricos, 

de tal forma que estes reúnam em si mesmos os aspectos positivos e negativos mais 
destacados dentro do movimento de que faz parte. Tradução nossa.  
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divulgadores do romance histórico no Romantismo português, Alexandre 

Herculano, assinala:  

 

Quando o caráter dos indivíduos ou das nações é suficientemente 

conhecido, quando os monumentos e as tradições, e as chronicas 

desenharam esse caracter com pincel firme, o novelleiro póde ser 
mais verídico do que o historiador; porque está mais habituado a 

recompor o coração do que é morto pelo coração do que vive, o 

gênio do povo que passou pelo do povo que passa (HERCULANO 

citado por MARINHO, 1999, p. 17). 

 

Este pensamento é comum a praticamente todos os autores do 

período e pode ser encontrado em estudos ou prefácios de romances 

portugueses, como os da autoria de Arnaldo da Gama e Antero de 

Figueiredo. Este último, no prefácio de Leonor Telles: flor de altura, afirma: 

“Todos os historiadores deformam a verdade ao visioná-la através dos seus 

preconceitos críticos” (FIGUEIREDO, 1916, p. VIII).  

Mais que repensar o papel da História, os romancistas e 

estudiosos do romance histórico procuram diversos critérios para 

classificarem uma obra como pertencente a este gênero. Para uns, será o 

distanciamento entre o fato histórico e o tempo em que este é narrado que 

se torna o fator primordial quanto à classificação de um texto como 

histórico. Para outros, não é apenas a questão do tempo que implicará na 

definição, mas um variável conjunto de fatores que tornam o romance 

histórico um gênero híbrido, que se move entre a ficcionalidade e a História. 

Aceitando aqui que tanto uma corrente de pensamento quanto a outra tem 

pertinência, pois ambas se completam, pensamos, conforme Fleishman, 

citado por Marinho (1999, p. 14): “O romancista histórico tem assim uma 

função trans-temporal entre o seu tempo e o tempo passado”. 

Todavia, não desconsideramos que os estudiosos ainda buscam, 

sob os mais diversos critérios, chegar a uma denominação ou, em alguns 

casos, mesmo uma classificação. De acordo com Maria de Fátima Marinho: 
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[...] se a definição de romance enquanto gênero estava longe de ser 

uma classificação baseada em critérios uniformes, o romance 
histórico (género ou subgénero, pouco importa) encontra ainda mais 

dificuldades em se estabelecer coerentemente. Qualquer tipologia 

esbarra com inúmeros problemas decorrentes de, por um lado, 

perigosas afinidades com outros discursos, e, por outro, com 

transformações que fazem vacilar a classificação predefinida. Um 
dos discursos mais próximos poderá ser o da biografia (MARINHO, 

2005, p. 17). 

 

Nesse caso, classificar boa parte da escrita de Agustina Bessa-

Luís como biografia romanceada ou romance histórico é uma postura 

crítica que vai depender unicamente do modo como o crítico em questão 

perceba as variações que subjazem ao gênero.  

De relevância é considerarmos que o romance histórico 

contemporâneo tira partido da descrença na possibilidade de conhecer 

objetivamente o passado, para fazer dele um fornecedor de temas para a 

ficção, concentrando-se, sobretudo, nas particularidades da vida privada 

dos personagens históricos. Quando as interpretações teleológicas da 

história estão em declínio, vamos perceber que as ações praticadas pelos 

chamados "grandes homens" já não têm mais o caráter de ações universais 

e ficam reduzidas às suas motivações pessoais. Daí ser o romance 

biográfico o tipo de romance histórico mais frequente na produção 

contemporânea. Desse modo, vejamos também esse fator como um dos 

aspectos que corroboram a circularidade do mito Inês de Castro.  

É também importante lembrar que no Romantismo os escritores 

passam a dar mais ênfase à outra figura de destaque do tema inesiano: 

Pedro, como infante ou rei.  Inês deixa de ser o eixo centralizador das 

narrativas, embora, ressaltamos, continue como imagem mítica que seduz. 

Além dessa inovação, há, por parte dos escritores, um certo esforço em 

reconstituir os detalhes históricos “[...] e a preocupação de passar à prática 

do teatro a teoria do romance histórico [...]” (SOUSA, 2004, p. 333).  
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2.2 Desconstrução do referente e focalizações variadas: elementos de 

modificação no romance histórico contemporâneo  

 

 

Sobre a focalização nos romances inesianos contemporâneos, aqui 

estudados, observamos que todos apresentam uma forma de variar a 

focalização diferente dos romances anteriores. Isto porque, o que era 

comum no romance histórico até meados do século XX era a figura do 

narrador em terceira pessoa, a exemplo de vários romances do final do 

século XIX já mencionados anteriormente, como os da autoria de Faustino 

da Fonseca e Antero de Figueiredo. Ainda em 1943, A paixão de Pedro o cru 

é um desses exemplos. Todavia, esse procedimento narrativo passa a 

apresentar variações a partir de meados do século XX. 

Utilizamo-nos do termo focalização na mesma concepção com o 

que utiliza Mieke Bal (1995), ao manifestar sua preferência pelo uso deste 

termo para designar “[...] las relaciones entre los elementos presentados y la 

concepción a través de la cual se presentan”7  (p. 108). Embora recorramos 

a Mieke Bal, convém trazermos um resumo do conceito de focalização 

presente no dicionário digital de Carlos Ceia, que define o termo da seguinte 

forma: 

 

Também designado por “ponto de vista” (teóricos anglo-americanos), 

“foco narrativo” (em especial, no espaço brasileiro), “foco de 

narração” (C. Brooks e R. P. Warren), “visão” (J. Pouillon e T. 

Todorov, embora este também use “aspecto”), “ângulo visual” e 

“perspectiva narrativa”, consiste num dos modos de regulação da 
informação na ficção. O termo focalização foi proposto por Gérard 

Genette e a sua utilização generalizou-se pela operacionalidade 

demonstrada e pela sua mais óbvia vinculação à narratologia. 
Não deverá confundir-se com a identidade da instância narrativa, 

cujas principais coordenadas são o nível narrativo (extra-, intra- ou 

metadiegético) e a relação com a história (hetero-, homo- ou 

autodiegética).  Independente embora,  combina-se com esses 
aspectos e com a distância narrativa na caracterização do narrador 

e do seu discurso e na configuração discursiva da ficção (CEIA, E-

dicionário, 14/10/2009).  

                                                 
7
 As relações entre os elementos apresentados e a concepção através da qual se 

apresentam. 
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No trecho transcrito do E-dicionário, de Carlos Ceia, vemos que 

diversos teóricos elaboraram denominações diferentes, mas que, todavia, a 

categoria narrativa tem importância, mesmo variando em nomenclatura. 

Sobre os romances em estudo, Luís Rosa apresenta as duas focalizações: 

num primeiro momentos Pedro é narrador homodiegético, em um segundo 

momento, apresenta-se um narrador onisciente. Os demais romances 

apresentam apenas um narrador, mas focalizações variadas, a partir do 

ponto de vista dos personagens. Consideramos importante o papel do 

focalizador (ou das focalizações), pois, de certo modo, é o que direciona a 

visão do leitor acerca dos fatos da narrativa. Sobre este aspecto, Mieke Bal 

afirma:  

 

[...] el sujeto de la focalización, el focalizador, constituye el punto 

desde el que se contemplan los elementos. Ese punto puede 
corresponder a un personaje. Si el focalizador coincide con el 

personaje, este tendrá una ventaja técnica frente a los demás [...] 

(BAL, 1995, p. 110)8. 

  

Nesse caso, partimos desses estudos de Bal (1995) para 

evidenciarmos que as focalizações encontradas nos romances em estudo 

constituem um elemento característico do romance histórico 

contemporâneo. Em oposição a essa nova tendência, observamos que a 

focalização é feita, normalmente, por um narrador de terceira pessoa, ou 

seja, uma focalização externa. Desse modo, apreendemos, na observação 

dos romances inesianos escolhidos como objeto de estudo, que os autores 

buscaram na focalização interna e heterodoxia uma maneira de trazer para 

sua narrativa as vozes que ainda não haviam sido tomadas como 

narradores e, o que se observa, sobremaneira na recorrência de figuras 

históricas (Álvaro Pais e D. Beatriz) ou fictícias, como o bobo Clarimundo e 

                                                 
8 O sujeito da focalização, o focalizador, constitui o ponto a partir do qual se podem 

considerar os elementos. Este ponto pode ter relação com algum personagem. Se o 

focalizador coincidir com o personagem, este admitirá uma vantagem técnica em relação 
aos demais. 
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a aia D. Doce – figuras típicas da Idade Média – que acentuam o momento 

da narrativa com elementos de outra temporalidade. 

Destacamos, em nossa pesquisa, que os romances Inês de 

Portugal, Inês de Castro: a estalagem dos assombros e O amor infinito de 

Pedro e Inês são os de focalização mais variada. No caso do romance de 

Seomara da Veiga Ferreira, percebe-se, inclusive, a acentuada focalização 

na voz narrativa de D. Beatriz; especialmente, pelos detalhes que servem de 

aparato para o leitor perceber os pormenores de como ela, mãe e rainha, 

tem um papel importante dentro do enredo deste romance. Em um dos 

trechos de sua fala, mostrando grande parte do seu trajeto de Castela para 

se tornar infanta em Portugal, é possível exemplificarmos o que acabamos 

de afirmar:  

 

Pois minha querida Dona Doce, depois de Alcanises, lá vim para a 

Corte portuguesa, pequenina, ingênua e desprotegida, não fora, 

como já vos disse, o amor de meus novos pais e onde ressaltava a 
ternura de Dona Isabel de Aragão. D. Afonso esperava-me em 

Trancoso, nos seus seis anos irrequietos, muito brincalhão, apesar 

de lançar de tempos a tempos olhares rancorosos ao meio-irmão 

Sanches, Afonso como ele, que também por lá estava. [...] E lá 

fomos crescendo, no feliz convívio de duas crianças que os anos 

fizeram homem e mulher até que o amor que despontara nos 
prenúncios da juventude floresceu e nos transformou em marido e 

mulher à luz de Deus e da Igreja. [...] Eu com 16 anos e ele com 18 

(FERREIRA, 2005, p. 23). 

 

A importância de D. Beatriz é pouco mencionada na História, mas 

tanto sua figura mais humanizada, como as evocações que faz da memória, 

trazem nova tônica à focalização nesse romance de Seomara da Veiga, o que 

compreendemos como um fazer desse novo romance histórico. Essas 

variações na focalização remetem-nos a Silva (2006), que assegura: “[...] o 

narrador não é obrigado a manter rigorosamente constante, do princípio ao 

fim do romance, um determinado tipo de focalização” (p. 784). Assim, ao 

tratar-se de um mesmo tema, observar as variações de narradores utilizada 

por Seomara da Veiga Ferreira e Luis Rosa, faz-nos crer que “No romance 

moderno ocorre com freqüência uma focalização variável e múltipla” (SILVA, 

2006, p. 785). 
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No tocante às Adivinhas de Pedro e Inês, a focalização é 

visivelmente homodiegética interventiva, e a narradora criada por Agustina 

Bessa-Luís  está bem de acordo com a definição  de que “O narrador pode 

ser sujeito de um discurso pessoal, marcando assim inequivocamente a sua 

presença” (SILVA, 2006, p. 780). Essa idéia se vê reforçada porque, 

conforme veremos, os posicionamentos de Agustina são sempre a favor da 

interferência da ficção na História, como se fosse uma espécie de ficcionista 

investigadora, sem a necessidade de escrever com os rigores da escrita 

ensaísta ou científica: 

 

Eu, por exemplo, não me considero exactamente um ficcionista, 
porque eu me sirvo da realidade, mas não confio nessa realidade, 

nem na dos cronistas. [...] Eu só fui boa aluna em História. Para 

mim, uma disciplina indisciplinada, absolutamente indisciplinada, 

porque aquilo que nos é transmitido pela História é completamente 

cheio de mentiras, falsidades e astúcias para não se conhecer o que 

realmente se passou (BESSA-LUÍS in ANIELLO, 2007, p. 53). 

 

Esse modo de pensar da autora vem sendo explicitado neste 

trabalho, tanto pelas suas declarações, como pelo que extraímos nos 

fragmentos das Adivinhas. 

No que diz respeito aos dois romances de António Cândido 

Franco, aqui estudados, ambos apresentam o mesmo tipo de focalização: 

heterodiegética, mas com participação mais efetiva do narrador em A rainha 

morta e o rei saudade.  

João Aguiar, em Inês de Portugal, utiliza uma variada focalização 

interna, estabelecendo alternância de narradores. Apesar de ouvirmos um 

narrador onisciente, ora é Álvaro Pais, ora é João Afonso Telo, ora o próprio 

Pedro que fazem variar a narração dos fatos ao longo do romance. Assim, 

observamos, conforme nos informa Mieke Bal: 

 

[...] la focalización tiene un fuerte efecto manipulador. En este 

sentido es importante no perder de vista la diferencia entre lãs 
palabras habladas y no habladas de los personajes. Las habladas 

son audibles y por ellos perceptibles cuando la focalización 



48 

 

corresponde a otras. Las no habladas – pensamientos, monólogos 

internos – sea cuan fere su extensión, no les son perceptibles a los 
demás personajes (BAL, 1995, p. 111)9. 

 

O romance histórico traz ainda outras inovações, como a ruptura 

da identificação da temporalidade ficcional com a temporalidade histórica. 

Isto leva a que o romance histórico atual trabalhe a história sem levar em 

conta a cronologia, base do tempo da história. Celia Fernandez Prieto 

assegura que  

 

[...] La novela histórica supone, por tanto, un avatar fundamental 

en La historia de La novela occidental pues, desde La conciencia 
genérica que manifestan SUS autores y con el impulso de La 

favorable acogida que Le dispensó el publico lector, suscitó un vivo 

debate teórico y crítico que replanteó con un talante más abierto las 

cuestones básicas de La mimeses ficcional: el problema de La 

verosimilitud y el uso de lo maravilloso, La mezcla de lo histórico-
verdadero y lo inventado-falso, La legitimidad y La utilidad moral de 

las ficciones, las diferencias con La epopeya, etc (PRIETO, 1998,  p. 

36 e 37)10.  

 

Além disso, o romance histórico contemporâneo apresenta 

diversos aspectos que implicam a desconstrução dos referentes históricos. 

Exemplo disto é que nos encontramos no tempo de uma Agustina, que lê a 

História com muito maior liberdade do que Alexandre Herculano o fazia 

como autor no Romantismo, e encurta ao máximo as distâncias entre a 

verdade e a verossimilhança, conforme aponta João Aguiar:   

 

                                                 
9 [...] A focalização tem um forte efeito manipulador. Neste sentido, é importante não perder 

de vista a diferença entre as palavras faladas e não faladas dos personagens. As faladas 
são audíveis e perceptíveis quando a focalização corresponde aos outros. As não faladas -  

pensamentos monólogos internos - é como fere seu tamanho, eles não são visíveis para os 

outros personagens. 

 
10[...] O romance histórico é, portanto, uma transformação fundamental na história do 

romance ocidental, pois, desde a consciência geral que expressam seus autores e com a 
acolhida favorável que lhe dispensou o público leitor, suscitou uma animada discussão 

teórica e crítica que reacendeu com um espírito mais aberto para as questões básicas da 

mimeses ficcional: o problema da verossimilhança e da utilização do maravilhoso, a 

mistura de histórico e verdadeiro ou falso e fabricado, a legitimidade e utilidade  moral das 

ficções, as diferenças com a epopéia, etc.  
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Inês de Portugal é um romance e não um ensaio de reconstituição 

histórica, embora na sua elaboração eu me tenha socorrido das 
crônicas de Fernão Lopes e Rui de Pina. Para além das “invenções” 

indispensáveis na construção da trama dramática, algumas 

liberdades foram tomadas em relação à verdade histórica 

(AGUIAR, 1999, p. 131).  

 

Dessa maneira, o romance histórico de hoje pode utilizar a 

verossimilhança ficcional para ler de maneira crítica a História e, às vezes, 

atingir por esse caminho uma verdade que os historiadores nem sempre 

conseguiram construir de maneira mais acabada. Daí podermos falar da 

intertextualidade e das relações entre as obras literárias, visto que as 

diversas interpretações da História proporcionam as “teias” intertextuais, 

por se tratar de um fato que permite várias leituras, cada uma de acordo 

com a visão de cada autor, e que resultam em várias ficções romanescas. 

Ao reconhecermos nos romances de temática inesiana – explícita 

ou implicitamente – uma relação com a Crónica de D. Pedro I, por exemplo, 

significa dizer que os autores contemporâneos preocupam-se em recorrer 

aos registros historiográficos, não necessariamente limitando-se à verdade 

histórica. Aliás, esse livre acesso do romance à temporalidade e ao discurso 

histórico permite que se deixe no passado esta mera evocação romântica da 

História para se transformar numa análise de processos sócio-históricos.  

As novas concepções de História, advindas principalmente da 

Escola dos Anales, vão propiciar, a partir da segunda metade do século XX, 

outra perspectiva de romance histórico, no qual se vai agora desconstruir o 

passado, parodiá-lo, submetê-lo a uma outra perspectiva. O que os 

românticos fizeram como romance histórico, já não mais serve ao 

romancista contemporâneo. Este vai explorar os “silêncios” da História, a 

partir de um enfoque no qual o discurso histórico é também um discurso 

ficcional. 

João Aguiar, pronunciando-se sobre o romance histórico, afirma 

que o lícito em relação a este gênero é não enganar o leitor, apresentando-

lhe ficção enquanto se afirma que é história:  
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Importa, sim, é não enganar o leitor, ou seja, não lhe oferecer gato 

por lebre, não lhe apresentar ficção como se fosse História. Importa 
é dar-lhe a possibilidade de distinguir entre os factos conhecidos – 

históricos – e a imaginação criativa do autor. Observados esses 

escrúpulos, o romance histórico é perfeitamente legítimo, 

culturalmente legítimo, como género. E tem, ou pode ter, a virtude 

de despertar ou redespertar o interesse do público pela História, o 
que considero extremamente importante, se não mesmo vital, no 

momento presente. [...] E quero apenas salientar que, apesar de 

constituir um género – tanto quanto, neste domínio, é possível 

estabelecer classificações e caracterizações que nunca são nem 

podem ser rígidas, malgrado o que eu disse há pouco sobre os seus 

traços característicos – o romance histórico é, antes de mais, um 
romance. [...] eu defendo que um romance, histórico ou não, pode 

evidentemente conter sistemas filosóficos inteiros ou as mais 

profundas lucubrações executadas pela mente de quem o escreveu 

– e, com tudo isso, ser até um excelente ou genial romance, porém 

essa não é a sua essência e não é a sua função. (AGUIAR, Romance 
histórico, ficção histórica, 30/01/2008). 

 

Optamos por transcrever um longo fragmento do discurso de 

Aguiar a fim de evidenciarmos seu ponto de vista, que tem importância não 

só por ser um dos autores em estudo, mas por ter também outros romances 

históricos publicados. Além disso, o texto foi especialmente preparado para 

uma conferência sobre romance histórico e apresentado no Encontro 

“Portugal na viragem do século”, em Castelo Branco, 28/02/1997. 

É preciso levar em conta que o discurso da História é, em certos 

aspectos, limitado, pois o passado só pode ser conhecido através do que foi 

textualizado. Ou seja, só sabemos do passado aquilo que está escrito ou o 

que os achados arqueológicos permitem conhecer. Assim, a História é feita 

de muitos silêncios e não é tão objetiva quanto parece. Não há apenas um 

único ponto de vista sobre o passado, e por isso é que se faz necessário 

conhecermos os vários pontos de vista, para perceber os fatos e tirar 

conclusões acerca deles. Marinho assegura que 

 

A relação da História com a realidade do passado, por um lado, e 

com a literatura, por outro acarreta inevitavelmente problemas de 

imitação e de criação, podendo-se afirmar, num primeiro 

momento, que as principais formas da narrativa fictícia se 

baseiam num contrato mimético (MARINHO, 1999, p. 29). 
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A Literatura, de posse das novas concepções de História, busca 

esses “contratos miméticos” a partir dos quais o romancista muitas vezes 

anuncia sua fonte histórica, mas alega notadamente que seu texto pertence 

ao mundo da lenda, da verossimilhança. Como uma das diferenças entre 

Literatura e História está o fato de o historiador não poder reconhecer ou 

não poder confessar sua vontade.  Voltada para essa nova produção 

romanesca, a autora das Adivinhas, Agustina Bessa-Luís (1983), assevera: 

“A História é uma ficção controlada. A verdade é coisa muito diferente, e jaz 

encoberta debaixo dos véus da razão prática e da férrea mão da angústia 

humana” (p. 224).  

Exemplo claro disso é o que já mencionamos sobre a crônica de 

Fernão Lopes. Não podendo se pronunciar ao leitor diretamente sobre a 

tarefa assumida nas Crônicas dos reis de Portugal – a legitimação, ao menos 

historiográfica, da elevação de D. João I ao trono português –, Lopes o faz 

desconstruindo a imagem dos dois reis anteriores, resultando naquilo que 

já explicamos no capítulo I sobre a figura de D. Pedro I e sua postura como 

amante de Inês. Já no que toca ao romancista, este conhece sua própria 

vontade, escolhe suas fontes, determina seus intertextos, donde podemos 

mostrar a reescrita de Memória de Inês de Castro, em que o autor optou por 

conservar boa parte do texto anterior, mas agregou, em A rainha morta e o 

rei saudade, uma grande “dose” de intertextualidade a Eugênio de Castro 

em relação ao seu poema Constança.  

Se bem observarmos a escrita da História, reconheceremos que 

exata e legítima só mesmo a cronologia; e, ainda assim, nem sempre. 

Destarte, escrever a História como romance e romances com os fatos da 

história já não significa apenas uma correção da versão oficial, nem 

tampouco um ato de oposição ao discurso do poder constituído, são as 

duas coisas. As ficções sobre História reconstroem versões, se opõem ao 

poder e, ao mesmo tempo, podemos dizer que elas apontam para o futuro. 

Portanto, a visão que se tem agora da História resulta num “novo fazer” do 

romance histórico e advém de um conjunto de aspectos que ganha ênfase 

com os teóricos do pós-modernismo. É bem possível que, no tocante ao 
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romance histórico, as circunstâncias da pós-modernidade tenham “[...] feito 

reviver o entusiasmo por um passado que não está terminado, mas que se 

constrói em cada acto de escrita” (MARINHO, 1999, p. 37).  

O exemplo do tema inesiano na literatura portuguesa confirma 

esta visão de um passado não terminado. Não bastassem os seis romances 

escolhidos como corpus literário do nosso estudo, é preciso considerar que 

este mito continua alimentando também a poesia. Na produção poética do 

século XX, encontraremos uma quantidade enorme de poemas de variadas 

autorias: Miguel Torga, Fernando Pessoa, Natália Correia, Eugênio de 

Castro, Fiama Hasse Pais Brandão, Nuno Júdice, dentre outros, o que nos 

lembra a frase cabal de Fernando Pessoa: “O mito é o nada que é tudo” 

(PESSOA, 2006, p. 27).  

Compreender a literatura desse modo, nos faz lembrar a atitude 

de José Saramago ao criar outra realidade histórica num constante jogo de 

des(re)construção do passado. Por isso, compreendemos que toda essa 

produção literária é uma demonstração de que este passado histórico 

continua a ser construído – e também desconstruído – nesse constante 

reescrever da História. Este é, aliás, o tema do qual trata o romance de José 

Saramago, História do Cerco de Lisboa, em que um revisor de textos resolve 

modificar um romance do qual fora encarregado e nisto modifica o passado, 

dando à versão oficial do cerco de Lisboa. Este, um fato acontecido ainda no 

reinado de D. Afonso Henriques, o consolidador do reino português. Assim, 

Saramago dá poderes a Raimundo, o revisor, não só de escrever a ficção, 

mas de construir um passado alternativo, a partir do momento em que este 

põe um “Não” no texto: 

 

[...] quando escrevi Não os cruzados foram-se embora, por isso não 

me adianta nada procurar resposta ao Porquê na história a que 

chamam verdadeira, tenho de inventá-la eu próprio, outra para 
poder ser falsa e falsa para poder ser outra. (SARAMAGO, 1989, p. 

129). 
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Vemos, por este exemplo, que é próprio do romance histórico 

contemporâneo questionar e relativizar o passado. Cabe então lembrar que 

a “verdade” histórica muda de acordo com o tempo e com o enfoque que lhe 

é dado. De um modo geral, o romance não mostra nem demonstra o 

mundo, senão que acrescenta algo ao mundo. Para Fuentes – no que 

concordamos com este crítico e romancista – os estudos de Bakhtin são os 

que melhor traduzem o romance no mundo moderno: 

 

Ninguém definiu melhor, no plano teórico, esta nova fase do 

romance do que Mikhail Bakhtin. Numa era de linguagens 

conflituosas – informação instantânea, sim, integração econômica 

global também, muita estatística e pouco conhecimento – o 

romance é, será e deverá ser uma dessas linguagens. Mas 
sobretudo deverá ser a arena onde todas elas podem marcar 

encontro. (FUENTES, 2007, p. 28). 

 

Compreendemos, portanto, com base em Fuentes, Bakhtin e 

Llosa, que o romance não é apenas uma resposta do artista ao mundo, não 

é apenas um registro de determinado tempo ou determinados aspectos de 

uma sociedade. Mais que isto, o romance é questionamento, é pensamento 

crítico, e é uma grande dimensão de reflexividade.  

A citação, acima, de Fuentes, nos remete ao que já afirmara Mario 

Vargas Llosa, sobre a importância social do romance: 

 

O vínculo fraterno que o romance estabelece entre os seres 

humanos, obrigando-os a dialogar e os tornando conscientes de seu 
substrato comum, de fazerem parte de uma mesma linhagem 

espiritual, transcende as barreiras do tempo. […] O romance não 

começa a existir quando nasce, por obra de um indivíduo; só existe 

realmente quando é adotado pelos outros e passa  fazer parte da 

vida social, quando se torna, graças à leitura, experiência 
partilhada (Llosa, 2009, p. 22-23). 

  

Assim, o que pretendemos ao retomar estas idéias foi destacar 

que, na contemporaneidade, conforme já se mencionou antes, a produção 

de romances históricos é considerável, e que isto tem, de certo modo, uma 

ligação com teóricos que defendem a pós-modernidade, a qual respalda os 
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estudos sobre a metaficção historiográfica, pois, para Hutcheon (1991), 

“tanto a história como a ficção são discursos, construtos humanos, 

sistemas de significação, e é a partir dessa identidade que as duas obtêm 

sua principal pretensão à verdade” (p. 127). 

 

 

2.3 A intertextualidade no romance histórico inesiano. 

 

 

Para compreendermos as relações intertextuais de uma 

determinada obra, é necessário aceitarmos que a leitura de um 

determinado texto literário realiza-se não apenas como uma soma confusa e 

superficial de influências, mas como o trabalho de transformação e 

assimilação de vários textos pelo leitor, que opera as conexões além dos 

limites do tempo e do contexto de cada obra. Ler passa a ser, então, uma 

atitude ativa de apropriação, pois um livro sempre nos remeterá a outros 

livros. Trazemos, neste estudo, esta atitude para a leitura dos romances 

contemporâneos, por sabermos que apresentam características singulares, 

dentre elas, a intertextualidade. Mais ainda, por concordarmos com a 

assertiva de Linda Hutcheon que  

 

A intertextualidade pós-moderna é uma manifestação formal de um 

desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e 

também de um desejo de reescrever o passado dentro de um novo 
contexto (HUTCHEON, 1991: p. 157) 

 

Buscando o início dos estudos, para Júlia Kristeva (1974), “[...] 

todo texto se constrói como mosaicos de citações, todo texto é a absorção e 

transformação de um outro texto” (p. 74). A noção de intersubjetividades é 

substituída pela de intertextualidade e a linguagem poética pode ser lida 

com inúmeras possibilidades de significação. Com base no conceito de 

intertextualidade que Júlia Kristeva traz de Mikhail Bakhtin, 
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compreendemos ser plausível um olhar intertextual para o romance 

contemporâneo, ao detectarmos que, em alguns casos, encontramos, 

através deste olhar uma nova forma de reescrever a História.  

Esta relação intertextual acontece tanto em relação aos romances 

contemporâneos entre si, como entre um romance contemporâneo e um 

romance de qualquer outra época.  Como exemplo, apontamos, no romance 

D. Pedro e D. Ignez, um momento que se repete em outros romances na 

contemporaneidade, pela importância de se tratar do arrebatamento que 

toma conta de Pedro, ao ver Inês pela primeira vez:  

 

A primeira vez que D. Pedro encarou Ignez, viu-lhe num instante 
toda a beleza e advinhou-lhe todo o encanto; e sentindo a fatal 

absorção absoluta de seu ser naquele ser, amou-a subitamente, 

poderosamente, alado e fora de si, com festa e pesar, a alma toda 

pureza mas a boca húmida de desejos queimantes, nada querendo 

dela e exigindo tudo, sonhando e delirando, animal e poeta  –  

amava com paixão (FIGUEIREDO, 1914, p. 58). 

 

Essa paixão e este impacto que Inês causa no infante vai também 

ser mostrado em elevado grau no romance Memória de Inês de Castro. É 

como uma aparição que Inês se apresenta a Pedro no primeiro encontro, o 

qual, segundo o narrador, acontece casualmente, como parte do destino de 

ambos, quando o Infante vai visitar Constança em Alenquer:   

 

[...] Pedro estava encostado ao umbral da porta da janela e Inês 

disse-lhe: 

–  Senhor, vossa bebida está pronta. 
Pedro estava ligeiramente de costas e fitava Alenquer atento à 

disposição das casas. Tinha a boca seca, agradeceu ligeiramente 

com a cabeça e bebeu, sem reparar em mais nada, dum só trago, o 

vinho que Inês verteu no cálice. Quando ergueu a cabeça e fitou o 

rosto de Inês reparou, intrigado, que os cabelos desta pareciam 
despedir labaredas. Era um lume que crepitava em silêncio. O seu 

rosto tinha assim uma luminosidade anormal, quase transparente, 

que a tornava duma imobilidade absoluta. A pele acetinada e 

branca parecia ter-se iluminado por dentro, coroada estava por 

uma luz intensa (FRANCO, 1990, p. 81) 

 



56 

 

Ambas as narrativas, tanto a de Antero de Figueiredo como a de 

Cândido Franco, também diferem de como Luís Rosa trata dessa 

apresentação, que é mostrada em O amor infinito de Pedro e Inês da 

seguinte maneira:  

 

Mas quando Pedro cegou ao largo a par do Convento de S. 

Francisco onde a rainha albergava, viu chegar-se ao seu encontro, a 

mando dela, uma dama de sua companhia, quase menina quase 

mulher, quase tudo o que dona tem e mostra, sem se fazer 
mostrada. [...] Vestia cor de jacinto, com uma cinta creme e uma 

touca escarlate que lhe deixava adivinhar o cabelo farto, louro, 

oferecendo-lhe vinho verde de sua terra de Além-Minho [...] Pedro 

serviu-se e agradeceu. E a dama como chegou assim se foi para 

junto de sua senhora, cumprindo o seu recado, e guardado o recato 

da incumbência. Pedro é que ficou olhando para a ausência que era 
tudo o que restava de presente. [...] Até o desconcerto dos gestos ou 

do pasmo embaraçava as palavras e a circunstância (ROSA, 2005, 

p. 41-42). 

 

A intenção, ao trazermos um longo fragmento do romance de Luís 

Rosa, é mostrar que este autor atenua o impacto sofrido por Pedro ao 

conhecer Inês. Mas está clara a relação intertextual. E, mais, é visível que 

os romancistas contemporâneos vão “trabalhando” os elementos presentes 

já em outros textos, a exemplo de Franco e Rosa nos trechos citados. Fato 

visivelmente claro para nós é que a intertextualidade está presente em 

vários outros momentos dos romances inesianos, os quais tomamos para 

estudo. 

Sobre as origens do conceito de intertextualidade, sabe-se que, 

embora os formalistas russos – especialmente Tynianov e Chklovsky  –  

tenham tido uma certa preocupação com conceitos atinentes à noção 

contemporânea de intertexto, é Mikhail Bakhtin quem normalmente vem 

sendo tomado como referencial e como sendo o primeiro teórico a tratar 

com maior profundidade este assunto. Ressaltamos, contudo, que nos 

estudos bakhtinianos a palavra intertextualidade não aparece. É Julia 

Kristeva a responsável por relacioná-la a Bakhtin.  

Rompendo com o hermetismo de seus antecessores, Bakhtin 

apresenta um conceito abrangente de “texto”, como o que diz respeito a 
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toda produção cultural com base na linguagem. Ele foi o primeiro a 

caracterizar a intertextualidade como conceito operacional de teoria e crítica 

literária, tendo como base a intertextualidade na própria concepção de 

linguagem por ele construída. Nesse sentido, a ideia que o cânone sempre 

passou, de cópia de uma obra literária, passa a ser substituída pela de 

diálogo ente textos. Nisso existe a construção teórica de Kristeva, pois ela 

absorve de Bakhtin ideia do dialogismo, das vozes dentro do texto, e 

transpõe essa ideia para um macrodiálogo entre textos de diferentes épocas.  

Ainda exemplificando a intertextualidade presente nos romances 

escolhidos como corpus, um romance destes que traz em seu enredo a 

descrição de fatos políticos marcantes, e que para nós o faz largamente 

baseado na crônica de Pina, é Memória de Inês de Castro. A relação 

intertextual entre esse texto – que será analisado em capítulos posteriores – 

e a Crónica de Dom Afonso IV, de Pina, já começa logo na abertura de 

ambos os textos, conforme se pode ver em Memória de Inês de Castro: “Em 

7 de Janeiro de 1325 faleceu D. Dinis em Santarém, com 64 anos. O infante 

D. Afonso, avisado pela mãe, Isabel de Aragão, veio expressamente de Leiria 

[...]”  (FRANCO, 1997, p. 13). E na crônica:   

 

Ao tempo, que D. Dinis falece em Santarem, que foy a sete dias de 
Ianeiro da era de Cezar de mil & e trezentos sessenta & e três, & Fo 

anno de Christo de mil & trezentos & vinte e cinco, logo foy 

solenemente alevantado & obedecido por Rey o Infante Dom Afonso 

seu filho primogênito, & erdeyro, em idade de trinta e sinco annos 

[...] (PINA, 1977, p. 335). 

 

 

Assim, sob diversas maneiras pode-se observar as relações 

intertextuais com diversos textos de tema inesiano. No caso de nosso 

estudo, ao invés de apresentarmos as relações intertextuais entre os textos 

inesianos apenas neste capítulo, optamos por mencionar, sempre que 

considerarmos necessário, as relações entre um texto e outro. O caso mais 

explícito de relação intertextual de vários textos é com a crônica de Fernão 

Lopes. Depois dela, o drama Pedro o cru, de António Patrício, é o texto 
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inesiano que mais recebe relações intertextuais. Afonso Lopes Vieira 

intertextualiza o texto de Patrício com o título A paixão de Pedro o cru, mas 

não dá a seu texto a tônica saudosista como aquele autor o fizera. A relação 

intertextual limita-se apenas ao título, em função de ser um dos modos 

como Pedro é caracterizado. 

Assim, no tocante à intertextualidade no romance inesiano, 

percebemos dois modos desta acontecer: primeiramente, a relação extra 

texto, ou seja, a relação que os romances estabelecem uns com os outros, 

ou com os textos literários de diversos gêneros, todos retomando os textos 

historiográficos. Num segundo movimento intertextual, percebemos o 

diálogo dos romances com outros textos da literatura, como no caso de 

Seomara da Veiga Ferreira, que retoma as novelas de cavalaria. Por serem 

dois movimentos intertextuais que perpassam vários momentos das 

narrativas, alertamos que o aspecto da intertextualidade poderá ser 

apontado em outros capítulos desse estudo, conforme se faça necessário. 
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Morte de Inês de Castro 

 

 

Capítulo II 

Mito, amor e saudade: elementos de sustentação do episódio inesiano 

na literatura 
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Se queremos saber e ver como atuam os 

mitos de um modo geral, parece-me que o 
estudo particular do domínio exercido pelos 
mitos do amor será o que melhor pode nos 
ajudar. 

Dennis de Rougemont 
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No romance Leonor Teles ou o canto da salamandra (1999), 

Seomara da Veiga Ferreira diz, por meio da narradora, que todos os povos 

precisam dos seus mitos. Considerando que a autora tem-se detido na 

produção de romances que retomam mitos da literatura portuguesa, 

compreendemos que a frase tem seus propósitos dentro do texto literário. 

Lembramos, pois, no que concerne à Literatura, que o mito torna-

se um recurso poético. É um arquetípico confirmado pelo tempo e acaba por 

revelar uma série de teias da psique humana, através dos arquétipos. 

Estes, de uma forma ou de outra, estão sempre ressurgindo, porque, 

cristalizados também como imagens míticas, estão no chamado 

inconsciente coletivo.   

Desde a Poética, de Aristóteles, a História do pensamento 

ocidental registra uma longa tradição de exegese do mito. Lembramos, pois, 

que para este filósofo grego o processo mimético encerra o mito trágico. 

Para além dessa visão aristotélica, sabe-se que, desde o tempo histórico 

mais remoto, mythos e logos – este último compreendido como discurso 

estruturado –, mesmo semanticamente próximos, vão compor duas 

“naturezas” distintas, embora ambas relacionadas à palavra: o logos é 

tomado como a razão, enquanto o mythos vai passar a definir tudo o que se 

relaciona com o mágico, sobrenatural, fantástico, ou que seja de natureza 

simbólica ou metafórica. 

Ora, sabe-se que, desde a Grécia antiga, o vocábulo mythos está 

intrinsecamente ligado ao ato de narrar. O “narrador” do mito – ou o poeta-

rapsodo, para usar um termo que vem do grego – acredita-se, e acreditam 

nele, como sendo um poeta escolhido dos deuses, os quais lhe mostram os 

acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os 

seres e de todas as coisas para que possa transmiti-la aos ouvintes. Por 

isso, sua palavra – o mito – é sagrada porque vem de uma revelação divina.   

Deixamos claro que, ao tercermos algumas poucas elucidações 

sobre mito, é porque consideramos, neste estudo, Inês como mito, guiando-

nos pela vasta fortuna crítica que já discorreu sobre isso. Ou seja, 

dispensamos aqui discutir se Inês é aceita ou não como mito. 
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É exatamente por tomarmos Inês de Castro como um mito na 

cultura portuguesa, que buscaremos tratar de questões relativas aos 

estudos dos mitos, sem pretendermos, todavia, um aprofundamento dessas 

questões, visto que o enfoque sobre o romance é o que predomina em nosso 

encaminhamento. 

 

 

3.1 À guisa de síntese sobre o mito 

 

 

Comecemos por trazer as palavras de uma dos grandes estudiosos 

sobre o mito. No entendimento de Mircea Eliade, estudioso das religiões:  

 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 

ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Ele 

narra, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade  

que passou a existir […] É portanto, a narrativa de uma criação: 

ele relata de que modo algo foi produzido e começou a 
ser (ELIADE, 2006, p. 11). Grifo nosso. 

 

O trecho grifado é o que nos remete à questão do mito inesiano. 

Todavia, no que diz respeito aos estudos sobre o mito, embora muito 

considerado pela crítica, Mircea Eliade se volta, reconhecidamente, para os 

mitos da religião. Portanto, não nos traz aspectos mais específicos sobre 

mito que satisfaça plenamente o encaminhamento teórico para o estudo dos 

romances que abordam o mito Inês de Castro.  

Destarte, um dos teóricos sobre o mito, cujo estudo nos é de 

grande interesse é Vitor Jabouille. De acordo com sua definição, o 

 

Mito opõe-se ao logos como o imaginário ao lógico, embora sejam 
no fundo, apenas dois aspectos, dois tipos de linguagem, duas 

manifestações do espírito humano ou, melhor, duas formas do 

espírito humano se manifestar. Se o logos é a linguagem da 
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demonstração, o mito é a linguagem da imaginação, mesmo a 

linguagem da criação (JABOUILLE, 1994. p. 27). 

 

Embora consideremos mais apropriada para nosso estudo a 

abordagem de Victor Jabouille, sobre o mito, conforme indica a citação 

acima, convém destacarmos que, de um modo geral, não encontramos uma 

História dos mitos, que nos esclareça como as civilizações foram, ao longo 

do tempo, desenvolvendo suas concepções acerca dos próprios mitos. Ou, 

ainda, uma percepção dos muitos estudiosos acerca dos mitos de cada 

civilização, desenvolvidos linearmente. 

Desse modo, espalhando-se num amplo leque de abordagens, o 

mito passa a ser também redimensionado em diversas nomenclaturas de 

estudos, de acordo com cada abordagem: mitocrítica, mitanálise, 

mitografia, mitologema, mitogonia, dentre outras. E tal como ocorre a essas 

variedades de divisões por categorias e nomenclaturas dos campos que 

estudam o mito, assim também será com as definições apresentadas por 

diversos teóricos do assunto.  

Numa tentativa simplificada de alcançarmos esta classificação 

feita por Jabouille, podemos dizer que a divisão é estabelecida em três 

grandes grupos:  

a) os funcionalistas, para os quais o mito deve ser observado 

em sua dimensão social; deste grupo é representante mais 

expressivo Malinowski. Ou seja, do ponto de vista 

antropológico, os mitos são considerados como narrativas 

elaboradas por grupos humanos, das sociedades chamadas 

“primitivas” ou “arcaicas”, que dão sentido à existência;  

b) os simbolistas, que analisam o mito como representação 

simbólica, mas de uma forma que essa representação 

alcança níveis muito mais além que os sentidos sociais, 

chegando ao nível da psique e/ou da fantasia. Assim, fazem 

parte deste grupo Freud, Jung, Eliade, Ricouer e Durand, 

principalmente;  
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c) o terceiro grupo, o dos estruturalistas, liderado por Claude 

Levi-Strauss, compara a estrutura do mito à estrutura da 

língua e estabelece os mitemas. Além disso, estabelece a 

relação entre o caráter independente do mito e destaca que 

as obras literárias reúnem o mito como potência, 

sobremaneira quando a obra é coletivamente aceita. Fazem 

parte deste grupo, além de Levi-Strauss, Georges Dumézil, 

Vladimir Propp e Roland Barthes, dentre outros. 

Tomando por base os principais teóricos destes grupos, vê-se, 

portanto, que as definições de mito estarão de acordo com as respectivas 

linhas que norteiam o funcionalismo, o simbolismo ou o estruturalismo.  

Embora a palavra mito tenha assumido um valor simplificado, 

atribuído pelo senso comum, sabemos que para cada área de estudo dos 

mitos há classificações ou encaminhamentos teóricos específicos. Numa 

classificação em grandes grupos, podemos elencar: os mitos das origens, os 

mitos primitivos e os mitos literários. Esta última categoria é a que para 

nós tem maior interesse. Com base nisto, uma das catalogações que vem ao 

encontro destas três categorias de diferenciação dos mitos, apontada por 

Ismênia de Sousa (2002), é a seguinte:  

 

a) mitos cosmogónicos relativos à origem do mundo e da 

natureza na sua totalidade; 

b) mitos antropogónicos sobre a origem do homem e da 

humanidade; 

c) mitos relativos a deuses, que se referem à origem e às 
vicissitudes primordiais de figuras divinas; 

d)  mitos de fundação heróica e cultural, que narram a origem 

dos bens culturais, materiais e espirituais, como por exemplo, 

as plantas úteis, as armas de caça, as técnicas de pesca, o 

matrimónio, a iniciação, as leis, etc.; tais mitos aparecem 

como "heróicos" quando fazem remontar a fundação não a 
uma figura autenticamente divina, mas ao "herói cultural" 

como protagonista mítico diferente das figuras divinas. 

Pertencem a esta categoria numerosas espécies de mitos que 

podem ser classificados, em relação aos bens culturais 

fundados, como mitos de fundação da magia, de fundação da 
diferença sexual entre o homem e mulher, de fundação de 

cultos específicos;   

e)  mitos de fundação e introdução da morte que narram o 

acontecimento primordial a partir do qual a morte entrou no 
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mundo modificando uma condição original de imortalidade do 

homem. (SOUSA, 2002, p. 73). 
 

É neste último grupo de classificação, o grupo (e) que 

compreendemos estar o mito Inês de Castro. Sua morte modificou sua 

condição, de figura histórica para imagem mítica. 

Tomando por base que o mito é incontestável e inquestionável, 

convém lembrar que essa “autoridade” vem do fato de que testemunhou 

diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem 

testemunhou os acontecimentos narrados. Assim como também pouco – ou 

nada – se questiona sobre o que levou determinada figura a tornar-se uma 

imagem mítica. E porque não se questionam os mitos, ou as figuras 

míticas, não questionamos Pedro e Inês. São mitos da cultura e da 

literatura portuguesa, resultantes da “[...] necessidade que o homem tem de 

se exprimir e de materializar as suas emoções e as mais profundas pulsões 

[...]” (JABOUILLE, 1993, p. 11). 

O mito literário é sempre pré-elaborado culturalmente e funciona 

nos mesmos moldes que tantos outros, isto é, como um elemento da 

identidade cultural, quer coletiva, quer individualmente.  E, como se pode 

comprovar, as imagens míticas de Pedro e Inês estão na memória coletiva 

de uma nação: a nação portuguesa; melhor afirmando, da nação que é a 

língua portuguesa. Assim é que,  

 

Ao longo dos séculos, o acto histórico passado em Coimbra 

ascendera à dimensão poética da lenda e à intemporalidade 

universal que a significação simbólica conferiu ao conjunto de 

mitos que, na História Cultural da Europa, deram expressão aos 

direitos do amor, da sensibilidade e do espírito sobre s convenções 
da sociedade e os interesses da matéria. Como Tristão e Isolda, 

Flores e Brancaflor, Heloisa e Aberlardo! (CASTRO in BROTTA, 

1999, p. 53) 

 

Cabe observar que aconteceu semelhante tragédia de amor na 

Baviera, com o casal Agnes Bernauer e o duque Albert III. Entretanto, o 
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caso de Agnes tomou rumos diferentes; e não ascendeu à mitificação, assim 

como se deu com Inês de Castro.  

Para compararmos em alguns aspectos os dois acontecimentos  

que resultaram em morte, é necessário conhecermos alguns detalhes dessa 

trágica história de amor na Baviera. Filha de um dos curandeiros de 

Augsburg, Agnes Bernauer casou-se em 1432 com o Duque Albrecht III 

(1401 – 1460), oriundo de Munique, conhecido como O Piedoso. O sogro  de 

Agnes, o Duque Ernest,  rejeitou este casamento  por motivos estatais e 

uniu-se, em 1435, com seu primo, o Duque Heinrich VI, do império  bávaro  

de  Landshut, com a intenção de se livrar de sua não benquista nora. O 

Duque Heinrich convidou Albert III, que ainda desconhecia os fatos,  para 

caçar – assim como acontece com Pedro, a morte de Inês enquanto ele fora 

às caçadas –, de forma que  Agnes, que se encontrava sozinha no castelo, 

pudesse ser seqüestrada. Como Agnes, ainda   esperançosa de um rápido 

retorno de seu esposo,  recusava-se a renunciar  seu casamento, mesmo 

sob a ameaça de tortura, foi,  então acusada  – através de um rápido 

processo – de uso de  bruxaria para fins de amor e danos a terceiros. Seu 

sogro condenou-a  à morte por afogamento.  

Diz-se que a mão direita de Agnes foi presa em seu dedão do pé 

esquerdo e a mão esquerda ao seu dedão direito, de maneira que ela não 

pudesse se mover; presa dessa forma, foi jogada no rio Danúbio, no mesmo 

dia de sua prisão. Quando  Albert III soube do terrível ato de seu pai, ele se 

uniu ao Duque de Bayern-Ingolstadt, Ludwig O Barbudo (1368 – 1447), 

inimigo de seu pai – tal como fez o infante Pedro, em relação a D. Afonso IV, 

aliando-se aos irmãos de Inês e alguns outros castelhanos da confiança dos 

Castro – resultando em um confronto armado entre pai e filho, em ambos 

os casos. “Mas um ano depois, reconciliava-se este com o pai e casou com 

mulher mais aprovada”, como afirma Bessa-Luís (1983, p. 15). 

Comparando-a à Inês, lembra que Albert da Baviera “Não esqueceu, porém 

a doce amiga, porque a fez sepultar com honras dignas dos sentimentos 

partilhados outrora” (Bessa-Luís, 1983, p. 15). 
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Interessa-nos então evidenciar que há algumas aproximações 

entre os dois episódios de amor e morte. A partir do sentido nos nomes das 

protagonistas. Inês, pelo grego, é Hagnés, quer dizer, a pura, a santa, a 

casta. Resultou no latim Agnés. Agnus, do mesmo radical do latim, significa 

cordeiro, ou seja, símbolo de sacrifício. Nesse caso, além de simbolizar o 

cordeiro, animal preferido por muitos povos para o sacrifício, há também 

uma ligação dos dois nomes com a forma Ignis, em latim, que significa fogo. 

Além da relação com os nomes, Agnes e Inês têm os cabelos ruivos – cor do 

fogo – e por isso uma possível simbologia com uma destinação ao sacrifício. 

Além do nome, um segundo ponto de aproximação é a origem. 

Ambas não são filhas de rei. E, por não serem princesas, não eram 

candidatas diretas a um casamento que trouxesse um trono.  No que diz 

respeito à Inês, mesmo sendo filha do nobre Peres de Castro, e também 

parente de D. Pedro pela linha matrilinear deste – sua mãe era parente 

próxima de D. Beatriz, rainha de Portugal – ainda assim não era 

considerada nobre, principalmente porque era filha bastarda.  

Para além disso, convém lembrar que, na contemporaneidade, o 

mito nos chega pelas artes, dentre elas a literatura, quando é recriado na 

sua totalidade ou retomado através de alusões, na forma de 

intertextualidade, a personagens e episódios. É, pois, nos textos narrativos 

e nos textos dramáticos que as figuras míticas retornam constantemente, 

recuperadas enquanto personagens e acontecimentos das narrativas 

primordiais. Antes de ser mito, Inês foi lenda e ainda o é. Mas, como 

simbolizam o amor e a morte, Pedro e Inês, mitos do amor imortal, não 

poderiam encerrar-se apenas como lenda.  

Portanto, mais que narrativa oral, em relação ao casal português, 

que simboliza o amor além da morte, a literatura vai desempenhar 

importante função para sua consolidação mítica, conforme já afirmáramos 

antes. A literatura é, sem dúvida, o grande meio de divulgação do mito 

(JABOUILLE, 1993, p. 20), e é na condição mítica que registramos a grande 

diferenciação entre Agnes da Baviera e Inês de Castro, pois, ainda de acordo 

com Jabouille: “A literatura, além de divulgar o mito, é o elemento principal 
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que possibilita a sua permanência, o seu desenvolvimento e actualização” 

(1993, p. 21). 

 

3.2 O mito Tristão e Isolda: do amor no Ocidente 

 

 

Agnes, Inês, Heloísa, Isolda. No Ocidente, ficção e realidade têm 

em comum estas protagonistas de amores impossíveis; amores que vão 

além da vida: o mito do amor-paixão. No ensaio O amor e o Ocidente, 

Dennis de Rougemont (1988) aponta Tristão e Isolda como a obra que 

origina o mito do amor na Europa ocidental. Portanto, foi no cenário entre o 

amor profano e o amor místico, mencionado por Georges Duby em Idade 

Média, Idade dos homens (2001) que a Europa medieval conheceu o amor 

de Tristão e Isolda. Vale salientar que, de acordo com o historiador, a lenda, 

no início, dizia respeito apenas à figura de Tristão.  

Assim como muitas outras lendas que circulavam pelas cortes 

europeias, notadamente na Normandia, França, nos ducados de Anjou e 

Aquitânia, como parte dos acontecimentos sociais e das festas oferecidas 

por Henrique Plantageneta, bardos do País de Gales e da Cornualha 

recitavam lendas que atiçavam a imaginação dos cavaleiros ali presentes. 

Em Heloísa, Isolda e outras damas no século XII (1995), Duby explica que 

 

No centro dessas histórias figuravam assim um filtro, as misturas, 

as infusões, o ‘vinho com ervas’ [...] cujo segredo as mulheres 

transmitiam umas às outras. Se por acaso vier a beber dessa poção, 
fica-se prisioneiro dela. [...] Mostrar os efeitos nefastos de um desejo 

nascido dessa maneira. E portanto ingovernável, destinava-se a 

alimentar, na sociedade cortês, salutares reflexões sobre a ordem e 

a desordem, e em especial sobre essa perturbação cuja causa são 

as turbulências da sexualidade (DUBY, 1995, p. 86-87). 

 

Mais que explicar o contexto no qual surgiram as lendas como a 

de Tristão e Isolda, interessa-nos também lembrar a semelhança de tudo 
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isso com a realidade medieval portuguesa do período referente a Pedro e 

Inês. Assim como Tristão quebra a “ordem” regular de obediência ao seu 

soberano, traindo-o, Pedro quebra também a ordem de obediência ao pai, 

vivendo uma relação extraconjugal com Inês, mesmo quando esta segue 

exilada para Albuquerque e ele vai constantemente visitá-la. 

Em seu ensaio O amor e o Ocidente, Rougemont (1988) afirma 

que, a paixão, quando ultrapassa o instinto, faz surgir a linguagem e assim 

ambas podem ser vistas como formas – ou criações – literárias; uma espécie 

de condição retórica  para sacralizar esses sentimentos que, se existissem 

sem deles haver registros, não seriam reconhecidos. Subjaz ao mito, 

instaurado pela lenda celta, o tantrismo vindo do Oriente, ainda que se 

encontre aí também uma forte carga de maniqueísmo cristão, que impregna 

o lado oriental do globo. É por isso a declaração de Rougemont, segundo o 

qual  

 

[...] o amor cortês nasceu no século XII, em plena revolução da 

psique ocidental. Surgiu do mesmo movimento que fez remontar à 

meia-luz da consciência e da expressão lírica da alma o Princípio 
feminino da sacti, o culto da mulher, da mãe, da Virgem. Participa 

dessa epifania da Anima que representa, a meu ver, no homem 

ocidental, o regresso de um Oriente simbólico (ROUGEMONT, 1988, 

p. 92).  

 

Desse modo, este teórico assegura que, quanto mais apaixonado 

for o homem, maiores possibilidades existem para que se reinventem as 

figuras da retórica amorosa, como em Tristão e Isolda; amor e morte, amor 

mortal: motivo não só de lenda, como também de poesia. E se isso não é o 

motivo original de toda a poesia, é, ao menos, o que há de mais universal 

em termos de subjetividade na Literatura, no Ocidente. 

Existem várias versões da lenda celta, entretanto, independente 

de qual das versões – Beroul, Thomas, Bérdier ou Gottfried – seja tomada 

para análise, em Tristão e Isolda, no primeiro momento da narrativa, o 

amor nasce sob o signo da proibição e, portanto, é escondido, impetuoso, 

um amor selvagem. Depois, extingue-se o poder do filtro mágico e o 
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sentimento passa a ser decaído e amargurado, porque consciente do 

adultério. Todavia, ainda assim, sobrepõe-se o desejo dos amantes, 

impelindo-os aos encontros amorosos.  

Há, desse modo, uma evolução de um sentimento de culpa inicial 

para um sentimento de desejo incontestável e impossível de deter, que cada 

vez mais legitima os direitos da paixão. Esta, vista como uma desordem e, 

efetivamente, corrosiva. É o sentimento que leva à desgraça, ao degredo ou, 

inevitavelmente à morte. Os direitos desta paixão avassaladora são 

admissíveis, porém são postos em causa, sobretudo pelo matrimônio – 

nesse caso o de Isolda e Marcos – por ser o casamento uma ordem social. 

Convém, portanto, lembrar o que expõe Georges Duby: 

 

 No centro desses mecanismos de regulação, cuja função social é 
primordial, tem o seu lugar com efeito o casamento. Regulação, 

oficialização, controle, codificação: a instituição matrimonial se 

encontra, por sua própria posição e pelo papel que ela assume, 

encerrada numa firma estrutura de ritos e interditos. (DUBY, 2001, 

p. 11) 

 

Esta afirmação refere-se ao poder que o casamento vai adquirir na 

Idade Média, visto que, nesse período da História, o amor que deveria existir 

entre o casal, segundo a Igreja, era o amor ao próximo, aquele que lembra a 

caridade, sem o desejo carnal.  

No século XII, a regulação dos casamentos pela Igreja chega a ser 

arbitrária, considerando a união para satisfação do dever conjugal era 

considerada pecaminosa, pois, visava apenas o prazer carnal, o desejo. Por 

conseguinte, também a figura feminina medieval será caracterizada como o 

ser que tenta o homem a realizar o desejo carnal. A mulher é, então, 

personificada em Eva, pecadora, tentadora, mulher-demônio e culpada pelo 

pecado original. A partir desse arquétipo, Eva concentra em si todos os 

vícios que trazem símbolos tidos como femininos: a luxúria, a gula, a 

sensualidade e a sexualidade. O outro lado da dicotomia, a redenção, o 

arquétipo da mulher-anjo e caminho para a salvação é a figura de Maria, a 



71 

 

redentora, Mãe do Salvador que se contrapõe à Eva por não ter máculas ou 

pecados. 

Esta concepção dualística da mulher, construída através dos 

séculos, tornou-se deveras acentuada no período de ascensão da Igreja 

Católica e por ela foi assegurada, permitindo assim a permanência dos 

homens no poder e legitimando uma submissão feminina que sufocava 

qualquer tentativa de subversão da ordem estabelecida pelos homens. A 

doutrina cristã, no centro das regulações religiosas, estendia-se também às 

regulações sociais e, por isso, pregava como ideal a união numa intenção 

apenas procriadora, para multiplicar os “filhos de Deus”. O prazer era 

considerado pecado até mesmo nas relações que visavam à procriação, pois 

fora do casamento, a paixão amorosa, vista como doença, podia levar até a 

morte. Isto vem de uma tradição latina e ocidental, com origem na tradição 

judaico-cristã, porém, não quer dizer que outras culturas vejam esse tema 

dessa forma, muito embora seja mais comum a percepção por esse ângulo, 

que se cristalizou através de outras doutrinas religiosas.  

De qualquer modo, a Igreja – Católica, principalmente – fechava os 

olhos para relações extraconjugais e paixões vividas fora do casamento, se 

isso lhe fosse conveniente. George Duby também nos apresenta este cenário 

em Heloísa Isolda e outras damas do século XII (2001), em um capítulo 

sobre Leonor de Aquitânia e seu casamento desfeito com o rei francês. A 

própria Igreja tratou de encontrar as desculpas “plausíveis” para que 

Leonor pudesse contrair novas núpcias livrando-se do marido anterior pela 

desculpa de parentesco.  

Observando todos estes aspectos, podemos disso tudo concluir, de 

acordo com o ensaio de Duby, que a lenda de Tristão e Isolda faz do amor 

cortês um amor-paixão, tornando-se primeira manifestação do amor no 

Ocidente como hoje conhecemos, mas ressalta que o troubadorismo 

provençal – que, consequentemente, expande-se à vizinha Península Ibérica 

– acaba por trazer muito desse mito, o da impossibilidade de concretizar o 

amor. Embora muitos estudiosos da lenda celta tomem a figura de Tristão 

como cavaleiro, atribuindo seu amor por Isolda como um modelo de amor 
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típico dos romances de cavalaria, em diversos aspectos encontramos 

características do trágico no amor dos jovens irlandeses.  

Acreditamos que o aspecto trágico não exclui o cavaleiresco da 

lenda. Tristão é um cavaleiro condicionado pelo desregramento do amor, e 

sua conduta, se comparada ao código de honra do cavaleiro medieval fica 

caracterizada, na cultura européia, como uma forma de “loucura amorosa”, 

de modo que, 

 

A visão de quase toda a literatura da baixa Idade Média é, 

portanto, o Amor: o amor profano, responsável pela imensa 

produção lírica e pela novela palaciana, o amor sagrado, fermento 

das representações litúrgicas de toda esta época, em que a devoção 

a Cristo e o conhecimento de suas verdades constituem o núcleo 
da produção dramática medieval (SPINA, 1997, p. 39). 

 

E não só da baixa Idade Média, vale salientar. Se Seomara da 

Veiga Ferreira retoma esse mito no seu romance sobre Pedro e Inês, e João 

Aguiar o faz em outro romance, A catedral verde – no qual também alude às 

questões da identidade portuguesa como em Inês de Portugal – busca 

também essa visão medieval do amor, retomando o mito Tristão e Isolda. 

Com base nesses exemplos, as imagens de Tristão e Pedro, Inês e Isolda 

continuam a permear a produção romanesca contemporânea, conforme 

podemos apreender nas palavras do próprio João Aguiar: 

 

Amor absoluto é inusitado em época descartável 

Gosto da história de "Tristão e Isolda", de um velho romance 

medieval, e de Wagner. É uma das minhas óperas preferidas» 

Porquê a abordagem do tema «Tristão e Isolda.» neste romance 
feito no ano 2000? Precisamente por ser, de facto, uma coisa tão 

inusitada, tão completamente estranha nesta nossa época. O amor 

absoluto, total, obsessivo, exclusivo, numa época eminentemente 

descartável. 

O ser amado também já é descartável? Sim, hoje em dia 

descarta-se o ser amado com uma certa facilidade. Por isso mesmo 
Tristão e Isolda é uma ideia exótica. 

Wagner é aqui o desafio? Claro. Por outro lado, existe também 

uma questão de gosto pessoal: eu gosto muito da história, de um 

velho romance medieval, e gosto de Wagner. Uma das minhas 
óperas preferidas de Wagner é Tristão e Isolda, que considero uma 

obra-prima do verdadeiro erotismo em música (AGUIAR, Entrevista 
a João Aguiar, 31/03/2001). Grifo do entrevistador. 
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Conforme se pode observar nas palavras de João Aguiar, o mundo 

vive um tempo de amor descartável, o que está relacionado a uma certa 

perda da visão de amor como um sentimento verdadeiro e duradouro, que 

durante muito tempo foi alimentado por histórias reais como a de Abelardo 

e Heloísa. Destarte, é compreensível que essas mudanças na sociedade e no 

modo do homem ver e sentir a vida, na contemporaneidade, seja, fatores de 

busca desses mitos, de se buscar nas lendas o que já não se encontra na 

realidade. E vem daí o fato de constatarmos como o mito inesiano continua 

sendo alimentado coletivamente como componente cultura e estar tão 

fortemente presente no romance. 

Voltando a da lenda celta, esta dá início, então, ao mito que vai 

aparecer sob a forma e história de diversos casais, que desde a Idade Média 

simbolizam o amor trágico, o amor-paixão, o amor que é levado à plenitude, 

ainda que traga como consequência a morte. São os chamados “amores 

eufóricos”, que sobrepujam as questões políticas e sociais apenas para que 

os amantes concretizem o intenso desejo de estarem juntos. 

Se Pedro e Inês continuam a figurarem na literatura portuguesa 

contemporânea, é porque há ainda largo espaço para a circularidade 

cultural desse mito do amor que supera tudo e se estende além da morte. 

No oriente há uma famosa história de amor, a história de Layla e 

Manjunan. Semelhante a Pedro, que vai às últimas conseqüências, 

Manjunan ama até a loucura. Layla configura-se, assim como Inês, sua 

amada eterna. Os casais que vivenciaram amores impossíveis – Abelardo e 

Heloísa, Pedro e Inês -, seja qual for o motivo de impedimento do amor, 

serão sempre mitos referenciais para a literatura tratar este tema, conforme 

acentua Jabouille (1993): “O mito é a estrutura profunda e universal que 

suporta a narrativa […] (p. 21)”, de modo que a “[…] narrativa tradicional, 

mantém, ao longo dos tempos, um valor paradigmático, actualizado em 

cada realização singular” (p. 21). 
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3.3 Pedro e Inês: mito, amor e saudade 

 

 

Diz António Cândido Franco, em A rainha morta e o rei saudade, 

“[...] próprio dos mitos é vestirem acessórios diferentes, repetindo o 

essencial” (2005, p. 13). Com base nesta afirmação, acreditamos que os 

diversos romances históricos que retomam o mito inesiano – compreendam-

se aqui as imagens míticas de Pedro e Inês – reelaboram estas figuras 

míticas, construindo, sob novas focalizações, outras “roupagens” 

interpretativas na ficção contemporânea. 

Se nos voltarmos para o romance, este papel cabe ao narrador, o 

que equivale dizer que, de certa maneira, como narrador de romances 

históricos tem ainda outra atribuição, a de reforçar ou desconstruir as 

verdades históricas. E se, nesse caso, estivermos a tratar de romances 

históricos que trazem como tema figuras mitificadas, como é o caso de D. 

Sebastião ou Pedro e Inês, na literatura portuguesa, então, podemos dizer 

que os narradores destes romances estariam na posição de, como os 

rapsodos gregos, contarem as suas verdades sobre estes mitos. Não se trata 

de uma mera comparação. Obviamente, estamos tomando essa 

aproximação resguardando as devidas proporções ao papel das narrativas 

orais, desde a Grécia antiga, e ao que é desempenhado pelos romances 

históricos, na atualidade. 

Os elementos da ficção são constantemente refigurados no 

romance contemporâneo num tipo de inovação própria da modernidade, na 

qual trabalhar sobre os ecos da história origina um vasto discurso e 

inúmeras citações, criando jogos de sentidos e interpretações. Narra-se 

também para lembrar. A narrativa literária, composta de citações e 

recordações que envolvem sujeitos ficcionais, busca a desconstrução da 

palavra, para, então, reconstruí-la; e essa busca se dá através de várias 

reescritas, acentuando-as, por isso é que se narra reescrevendo. No caso de 

Pedro e Inês, reescreve-se tanto a lenda como a História.  
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Assim, de reescrita e desconstrução é que o mito do amor além da 

morte, o amor de Pedro e Inês, compõe um dos pontos que alimenta a 

circularidade cultural do mito na literatura:  

 

O mito age sobretudo onde a paixão é sonhada como ideal, não 

temida como uma febre maligna; por toda aparte onde a sua 

fatalidade é chamada, imaginada como uma bela e desejável 

catástrofe e não como uma catástrofe (ROUGEMONT, 1988, p. 20).  

 

Partimos, pois, desde o princípio deste trabalho, da aceitação de 

Pedro e Inês como figuras míticas. Portanto, deixamos de lado a polêmica 

entre as Razões de Estado ou as Razões do Coração, no que concerne à 

morte de Inês, e focalizamos apenas a força do mito, redivivo nos romances 

históricos contemporâneos, bem como na poesia e no drama, apesar de 

tomarmos como recorte de estudo apenas estes primeiros.  

Essa reescrita do mito inesiano vem a ser, na maioria das vezes, uma 

desconstrução deste mito – ou melhor, da imagem vítima que se cristalizou 

como mito –, como o faz Herberto Helder em Teorema, ou como a Inês da 

autoria de Agustina Bessa-Luís:  

 

Com a sua silhueta alongada, os cabelos loiros soltos nos ombros 

e o ar cheio de vago ardor, que parece promessa e é só um desejo 

frio que toca ambições no sentido comum, Inês parecia talhada 

para enfeite da sociedade (BESSA-LUÍS, 1983, p. 25). 

 

Como podemos ver, para Agustina, Inês é “só um desejo frio que 

toca ambições”, ou seja, ambiciosa entre outras denominações feitas ao 

longo do romance. De muitas afirmações nesse sentido é que mencionamos 

essa desconstrução do mito. 

Não se trata de, no romance histórico contemporâneo, buscar-se a 

verdade sobre a razão que levou à morte de Inês de Castro. Trata-se de 

narrativas que recriam o mito, conforme a perspectiva da autoria, dando-

lhe conotações que envolvem a História, mas sem tomar o referencial 
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histórico como a verdade. Desse modo, o romance contemporâneo, na linha 

do que indica Linda Hutcheon, “[...] reinsere os contextos Históricos como 

sendo significantes, e até determinantes; mas ao fazê-lo, problematiza toda 

a noção de conhecimentos históricos” (1991, p. 122). É com um 

pensamento semelhante a este que Agustina diz: “A História é uma ficção 

controlada” (BESSA-LUÍS, 1983, p. 201). 

Dito isto, é então esperado que o enfoque sobre o mito Inês de 

Castro receba, no romance histórico contemporâneo, uma nova abordagem. 

Aspecto este que se encontra relacionado, portanto, à circulação deste mito 

na memória coletiva da nação, dada a sua intensidade histórica. Convém 

dizer que essa constante retomada de um determinado mito vai propiciar o 

que Christina Ramalho (2003) chama de “circularidade cultural das 

imagens míticas”. Dentro do que afirma esta autora,  

 

[...] o Mito recebe uma aderência co-criadora que atuará não sobre 

o Mito em si, potência significativa múltipla que é, mas sobre uma 
determinada versão ou imagem desse Mito. Ao mesmo tempo, a 

reprodução ou o trânsito cultural dessa materialidade também 

receberá aderências ideológicas de cunhos os mais diversos 

(RAMALHO, 2003, p. 130). 

 

 Partindo, então, do exposto, e cientes de que nenhuma figura 

feminina em Portugal teve a importância histórica que a tragédia concedeu 

a Inês Pires de Castro, ressaltamos que a importância do tema “inesiano” é 

inegável no conjunto da formação da identidade cultural e da memória 

coletiva de Portugal como nação. Quando se menciona memória coletiva, é 

porque os estudos sobre o tema apontam também para uma memória 

individual e que esta tem participação também na construção da identidade 

coletiva, conforme nos aponta Michel Pollak, teórico francês que, em seus 

escritos sobre memória, comunga com os estudos de Maurice Halbwacks. 

Para Pollak:  

 

[...]  há o sentimento de coerência, ou seja, de que os elementos que 

formam o indivíduo são efetivamente unificado [...] Portanto, 

podemos dizer que a memória é um elemento constituinte do 
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sentimento de identidade, tanto individual, quanto coletivo, na 

medida em que ela é também um fator extremamente importante do 
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 

grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 204). 

 

Essa constante retomada da imagem inesiana estará, via de regra, 

associada a dois componentes que perpassam os textos literários: a 

memória, visto que se relembra sempre um fato passado, e a saudade, 

como não poderia deixar de ser, como forte componente de Portugal, 

conforme assegura Cândido Franco: “Mas sem Pedro, que é força da 

saudade, não havia sequer memória de Inês, que é o amor puro e inefável” 

(FRANCO, Jornal Tinta Fresca, 10/02/2005). 

Esta citação exemplifica bem a reiterada imagem de saudade em 

Pedro, assim como já o fizera António Patrício. Convém destacar que esta é 

uma forma de caracterizar por caminhos paralelos a mitificação do casal 

que se amou para além da morte. Vejamos bem: Pedro é saudade, Inês é 

memória. Isto nos leva a dizer que, fortemente presente no imaginário 

português, a saudade vai ser um dos componentes que alimenta a 

memória. E ambos “alimentam” o mito inesiano, naquilo que se pode 

chamar circularidade cultural. Convém, todavia, explicar que o mito 

inesiano continua circulando, mas não de modo circular, pois a idéia de 

círculo limitaria as muitas Ineses dos romances históricos. Neste caso, 

embora pareça contraditório, gostaria de elucidar que se trata de uma 

circularidade em espiral, pois nunca volta ao ponto onde iniciou o círculo 

Esta aura inesiana é tão marcadamente forte na cultura de 

Portugal que Inês chega a ser mencionada como um profeta, um messias, 

por Faustino da Fonseca: 

 

A Ignez da lenda é o novo symbolo da mulher amante, esposa e 

mãe, prophetisada pelos trovadores, tendo no cancioneiro o seu 
evangelho. 

Esperavam-na os poetas como a um Messias, como a um redemptor 

da tyrannia que lhes esmagava o sentimento. 

Martyrisada pela barbárie medieval,é Ignez immediatamente 

idealisada por quantos choram na sua desdita, a propria 
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desventura, e lhe vão entoando o responso de esperança nas 

canções do seu amor (FONSECA, 1910, p. 13). 

 

Portanto, se “esperavam-na como a um profeta”, esse mito é 

também uma espécie de catarse do povo português. Esse povo que precisa 

buscar sempre algo profético, não no futuro, mas sim no passado. 

Ressaltamos, portanto, que a pátria lusitana, parece que desde a sua mais 

remota origem, vive em busca do que não está no presente. Em Fado 

português, José Régio escreve sobre a saudade da terra; sobre o marinheiro 

que, estando longe, recorda e sente-se tomado de saudade. Esta é a tônica 

de muitos outros textos da literatura portuguesa. E é principalmente a 

tônica do fado, canção tipicamente portuguesa, que traduz melancolia ou 

tristeza, estas que são matizes da saudade.  

José Saramago confirma esta perspectiva, ao afirmar: 

 

Na trama do imaginário português convivem: a imagem de reino 
cristão, o sentimento de isolamento e fragilidade, o sebastianismo 

e a idéia de um povo messiânico, a visão de um país 

predestinadamente colonizador e oniricamente imperial. Mas é a 

saudade, ícone maior da cultura de Portugal, o elemento que 

alinhava todos os demais. Instaurada como mitologia nacional 
pelos Lusíadas e revisitada por românticos e modernistas, a 

saudade ergue-se como uma espécie brasão da sensibilidade 

nacional (SARAMAGO in LOURENÇO, 1999). 

 

Carolina de Michaëlis escreveu, em 1913, A saudade portuguesa, 

um ensaio com base filológica e literária que enviaria à revista Dionisyus, 

mas que só foi publicado posteriormente. Analisando linguística e 

psicologicamente a saudade, a filóloga afirma que já se encontra, no século 

XV, em escritos de D. Duarte – neto de D. Pedro, filho de D. João de Avis – o 

vocábulo escrito como ssuydade.  

Conquanto haja sempre um debate em torno da etimologia – 

alguns afirmam que saudade vem do árabe, saudah, outros do latim, 

solidad – no que toca ao significado, a filóloga opta, pois, por uma linha que 

define a saudade como um sentimento universal, diferente, por exemplo, de 
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muitos outros estudiosos, os quais estudam também o vocábulo conferindo-

lhe o significado de sentimento específico de um povo, de uma determinada 

nação. Seu argumento se constrói, afirmando que 

 

É inexacta a idéia que outras nações desconheçam esse sentimento. 

Ilusória é a firmação (já quatro vezes secular), que mesmo o 

vocábulo Saúdade – mavioso nome que tão meigo soa nos lusitanos 

lábios, – não seja sabido dos bárbaros estrangeiros, [...] não tenha 

equivalente em língua alguma do globo terráqueo e distinga 

unicamente a faixa atlântica, faltando mesmo na Galiza de além-

Minho (MICHAËLIS, 1996, p. 31). 

 

E, se é possível percorrer, pela via ontológica o caminho que 

busca as origens do vocábulo, nos estudos divulgados por Teixeira de 

Pascoaes, Leonardo Coimbra e Dalila Pereira da Costa, no estudo de 

Carolina Michaelis podemos encontrar a aplicação das muitas formas do 

vocábulo na literatura luso-castelhana. Segundo Michaëlis,  

 

A forma primitiva de so-e-dade perdurou na Galiza até o século XV. 
Podem verificá-lo nos textos bilíngües do Cancioneiro Galego-
Castelhano, que abrange as poesias líricas da idade de transição do 
primeiro ao segundo período (1350 a 1450), incluindo as de Macias, 
o Namorado. Há mesmo poetas de hoje que a empregam, p. ex. D. 

Rosalia de Castro, e Curros Enrique nos Aires de minha terra (1996, 

p. 45) 

 

Diferente de Michaëlis, Teixeira de Pascoaes defende que a 

saudade “[...] é só nossa, que é intraduzível, que é da nossa Raça, porque é 

de origem colectiva e encontra a sua mais alta expressão no Cancioneiro do 

Povo.” (1985, p. 67), consideramos que, muito embora as variadas 

abordagens sobre a saudade divirjam em alguns aspectos, nas respectivas 

linhas de teorização de cada um dos estudiosos, acabam por convergir 

quanto ao fato de que, em Portugal, a saudade ganha conotações bem 

específicas. Sobre isto, afirma Michaelis que, ao redigir A saudade 

portuguesa, não havia ainda tomado conhecimento de certos textos antigos 

e assim, justifica-se: 
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[...] advirto o leitor apenas de que, se de antemão conhecesse esses 

tão valiosos e interessantes escritos, teria dado outra forma às 
minhas divagações filológicas, ligeiramente retintas de filosofia, nas 
quais ora me afasto do modo de ver dos Saudosistas, ora me 

encontro com eles (MICHAËLIS, 1996, p. 84). 

 

Noutra perspectiva, a saudade está também presente, desde longa 

data, na sabedoria popular portuguesa. Outra visão que nos interessa sobre 

a saudade é o enfoque no qual Eduardo Lourenço associa o destino “mítico-

saudoso” do povo português à nostalgia, como um peso que cada indivíduo 

carrega em si, numa espécie de constante diáspora lusitana:  

 

Evocando admiravelmente a saudade, [...] d. Francisco Manuel de 
Mello supôs, primeiro do que ninguém, que Portugal se tornara esse 

povo de uma nostalgia sem verdadeiro objeto [...]. Sem dúvida nosso 

destino de errância conferiu a essa nostalgia, a esse afastamento 

doloroso de nós mesmos, o seu peso de tristeza e amargura [...]. É a 

lembrança da casa abandonada, esse gosto de mel e lágrimas, que a 
palavra-mito dos portugueses sugere (LOURENÇO, 1999, p. 12). 

 

Isso nos leva a concluir que, seja na filosofia, na literatura ou na 

música, a saudade é uma marca presente na cultura portuguesa. E está 

enraizada de tal forma que os portugueses reclamam para si a 

exclusividade das conceituações sobre o saudosismo. Para grande parte dos 

intelectuais portugueses, o sentimento de saudade se manifesta através de 

um messianismo, buscando resgatar uma nova era “lusíada”. Por 

conseguinte, consideramos, diante desses aspectos, que a saudade faz 

parte, ontologicamente, da cultura e da literatura portuguesas, conforme se 

percebe no fragmento a seguir: 

 

A dor de El-Rei D. Pedro era a saudade. [...] Saudades, bem sabeis o 

que elas são: são as promessas que nos faz a Morte. A que a Morte 

lhe fez a El-Rei D. Pedro ides vê-la sorrir, coroada e linda; ides 

beijar-lhe a mão, talvez falar-lhe: é uma morta que volta e que 
sorri (PATRÍCIO, 1982, p. 131). Grifo nosso. 
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Desse modo, por ser a saudade o traço de maior relevo de D. 

Pedro como personagem em alguns dos romances históricos 

contemporâneos, compreendemos este elemento – o saudosismo – agora 

incorporado como também um dos componentes da mitificação de Pedro e 

Inês.  

Assim, o romance histórico, também pela vertente da saudade, ao 

retomar e revitalizar mitos caros à cultura portuguesa – o amor de Pedro e 

Inês –, conseguiu captar e representar os anseios do espírito humano e que, 

por isso, resistem à ação do tempo. Vários serão os escritores que vão 

juntar ao mito inesiano o tema da saudade, ambos caríssimos à Literatura 

portuguesa. Antônio Cândido refere-se também a Pedro e D. Dinis como 

antecedentes de todos os saudosistas de Portugal: 

 

[...] aí acima íamos dar a Curros Enriques, a Eduardo Pondal, a 

Rosalia de Castro, a Camilo, a Francisco Manuel de Melo, a 
Camões, a Bernardim e ao próprio rei D. Pedro I, que, sendo neto de 

Dinis e Isabel, é o pai de todos os modernos saudosistas galego-

portugueses e o avô de todos aqueles que nos trópicos falam o 

português, ou um crioulo dele derivado, e sentem a imensa doçura 

e o mistério terrível da sôdade ou da sôdadji. (MEDEIROS, 
Entrevista: Inês de Castro por António Candido Franco, 

04/mar/2008).  

 

Cândido Franco, é, aliás, dos autores selecionados, o que mais se 

detém no saudosismo português e por isso é considerado como filiado ao 

saudosismo de Teixeira de Pascoaes11. Em seus dois romances aqui 

estudados acontece a sublimação do amor em saudade pela personagem de 

Pedro. Nessa sublimação, temos o imaginário tomado como meio do amor. 

O infante é tomado como um semideus ou figura lendária, transformado 

numa imagem mítica também pela saudade que sente de sua amada: 

                                                 
11 Eduardo Lourenço, referindo-se à saudade em Pascoaes, afirma: “O verbo de Pascoaes 

rasura e dissolve a nossa pequenez objectiva, onde enraízam todos os temores pelo nosso 

futuro e identidade, instalando Portugal, literalmente falando, fora do mundo e fazendo 
desse estar fora do mundo a essência mesma da realidade. Prodigiosa reversão é essa do 

não-ser imaginário (do sentimento do nosso desvalor que a melancólica consideração da 

nossa existência forneceu a três gerações) em ser supremo, mítica e mística de saudade 

[...]" (LOURENÇO, 2007, p. 100). 
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A saudade que em ti havia cavava tão fundo no esquecimento, e 

com tanta sede, que desenterrou Inês. Assim, de Inês nos braços, 
sem o azorrague na cintura, simples e generoso, com o luto no 

coração e a luz da tua saudade nos olhos, és comparável a Orfeu e 

a Dionisos, a Tristão ou a Dante, a Prometeu ou a Jesus [...] 

(FRANCO, 2003, p. 208) 

 

Diversas imagens encontram-se como uma permanência do 

simbólico para um exercício do imaginário e fazem com que o amor, 

trespassado de dor seja vivido ora como loucura, ora como saudade; quase 

sempre saudade, pois se o amor era um dom, essa saudade é agora um 

vazio que comparece sob a forma de inacessibilidade do objeto amado. A 

mesma idéia também se constata em Memória de Inês de Castro:  

 

Pedro fitou então Fátima com os olhos da vivência, que a paixão 

martirizada pela saudade dá, e em vez de ver Fátima viu Inês. Uma 

Inês transfigurada pela morte e revelada no único corpo possível: o 

de Fátima (FRANCO, 1990, 176). 

 

Fátima é configurada na terceira parte do livro como a fênix, a 

saudade que Pedro sente de Inês revestida num corpo de mulher. O 

narrado aponta justamente que a vida renasce para Pedro neste corpo de 

Fátima, pois é em seu ventre que se gera uma nova vida, é como se Fátima 

fosse Inês rediviva pela força da saudade. Nessa caracterização de Pedro 

como o rei-saudade, a intertextualidade do texto de Franco com Pedro o cru, 

de António Patrício, é visível em diversos aspectos. Encontramos no texto de 

Patrício a força dramática da cena de Pedro intitulando seu amor em 

saudade: 

 

Erguei-vos, Madre. Não sou eu que vos venho perturbar. É a 
saudade que me traz, e ela só. Estáveis em sossego... Mas ela veio: 

bateu-vos à porta, e entrou em lufada, um rei e uma corte. (Quase 

gritando) Madre! A minha saudade é uma hiena: vem desenterrar o 

meu amor... Onde está ele? (Dominando-se) Onde me espera a que 

será vossa Rainha? (PATRÍCIO, 1990, p. 98). 
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Compreendemos, com isso, que a saudade vai intensificar a 

mitificação da figura inesiana, que estará presente em todos os séculos da 

literatura portuguesa. Ainda mais, observamos que O saudosismo, nos 

textos inesianos, refere-se sempre à figura de Pedro, que pela dor imensa da 

perda de Inês rememora-a sempre num véu de idolatria, ficando assim 

como o rei que vai ter a imagem mítica da saudade. Para Franco (1990), “A 

saudade é um sentimento limite a que todo homem pode aspirar através 

dum amor levado ao paroxismo da paixão absoluta, ou seja levado até a 

morte” (p. 176). 

Observemos, então, nos romances de Cândido Franco é a saudade 

o sentimento que delineará a imagem mítica de Pedro. O que configura a 

imagem mítica de Inês é a memória. Portanto, essa imagem mítica 

transcende a saudade. É pela rememoração que Pedro devota sua saudade 

a Inês; e passa de ícone do mundo particular do rei a ícone coletivo da 

memória em Portugal. Isto justifica o que Seomara da Veiga Ferreira diz: “A 

memória é uma doença também, pois vai crescendo mesmo contra nossa 

vontade” (FERREIRA, 2006, p. 15). É, pois, essa memória que, através da 

saudade, perpetuou o amor de Pedro por Inês  

De tudo isso, então, se nos justifica esse tema do capítulo: mito 

amor e saudade como elementos de sustentação do mito inesiano.  
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La iffanta cornonada, 1606 

 

 

Capítulo III 

Agora é tarde, mas... Inês não é morta 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inês não era só o corpo físico, mas tudo o que 

compõe a alma, o total do homem profano: a 
razão, os desejos e até o tempo de acção que 

transforma a sociedade. 

Agustina Bessa-Luís 
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Inês de Castro aparece na literatura desde o século XIV. A língua 

e a literatura eternizaram-na; ela que antes fora imortalizada pelas ações de 

Pedro, dentre as quais mandou esculpir duas majestosas arcas tumulares, 

expostas até hoje no Mosteiro de Santa Maria, em Alcobaça, consideradas 

ícones da arquitetura portuguesa. Indo além, não é exagero afirmar que 

Inês de Castro bem poderia ser personagem de uma peça shakespeariana, 

pois sua morte está registrada em trovas, crônicas, romances, poemas, 

rimances e óperas, como uma triste e real tragédia de amor.  

É a partir das encenações feitas pelos grupos de teatro popular 

nas aldeias portuguesas, desde um certo tempo após o episódio inesiano, 

impossível de precisar, que surge uma frase, hoje de uso corrente não só 

dos brasileiros – embora seja um ditado bem popular no Brasil – mas de 

muitos falantes da língua portuguesa: “Agora é tarde, Inês é morta”12.  

A produção literária contemporânea nos mostra exatamente o 

contrário. Seja pelo aspecto lendário ou pelo fato histórico, Inês de Castro é 

uma imagem mítica, visto que  

 

O mito continua a ser o traço de união e diferença entre o homem 

comum e Teseu, entre o anônimo e Héracles [...] o elemento que 

permite a aproximação, a comunicação, a integração num todo das 
partículas distintas, do Homem e do produto do seu imaginário 

(JABOUILLE, 1986, p. 27).  

 

Neste caso, pode-se entender o imaginário como um sistema de 

ampla simbologia, através do qual se podem compreender determinadas 

funções catárticas que na maioria das vezes se dá através daquilo que os 

mitos representam. Remetendo tais imagens para o trágico episódio de Inês, 

a catarse dessa história acontece no “pós-morte”. Isto porque é após a 

morte de Inês que todos os fatos marcantes acontecem. Esta situação está 

                                                 
12 A frase tem o significado de algo tardio, sem serventia. Segundo texto mímeo do 

Historiador Jorge Pereira de Sampaio, teria aparecido nas encenações populares, quando 

uma personagem diz a D. Pedro, na peça, que agora a sua Inês estava vingada e a 

personagem D. Pedro responde: mas agora é tarde, Inês é morta. A frase tornou-se um dito 
popular de uso corrente no Brasil. 
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fortemente delineada em Pedro o cru, drama de António Patrício, que faz do 

reino de D. Pedro um “reino de saudades”. 

Maria Leonor Machado de Sousa (2004, p. 12) diz, sobre a história 

de Inês de Castro, que “[...] é um caso invulgar de interpenetração da 

crônica e da literatura. Ao tratá-la, os historiadores mais objectivos 

tornaram-se poetas”. Convém, então, ressaltar que, desde a Idade Média, 

Inês de Castro aparece como tema literário; e sua morte adquiriu dimensões 

que vão muito além das fronteiras de Portugal. A literatura espanhola, por 

exemplo, é uma das literaturas europeias que registra um grande número 

de textos inesianos. Antes mesmo de se firmarem a língua e a literatura na 

Espanha – quando os reinos de Aragão, Leão e Castela ainda tinham seus 

dialetos –, já havia textos em “línguas peninsulares”, no contexto ibérico, a 

tratarem da figura de Inês.  

Sobre os textos produzidos no século XIV, na Península Ibérica, 

Sousa (2004, p. 40) aponta que “são fundamentalmente quatro espanhóis, 

além de cinco romances velhos de uma tradição comum, dos quais só um 

conhecemos em texto português”. O poema escrito pelo judeu Ibn Bilia é o 

texto em língua portuguesa que primeiro menciona o episódio. Apesar de 

saber-se que deve ter sido escrito ainda no mesmo século em que se deu a 

morte de Inês, não se pode precisar sua data, como afirma SOUSA (2004). 

Mas, ainda nos séculos XIV e XV, o episódio é mencionado em diversos 

textos que servirão de fontes aos que virão nos séculos seguintes. 

Os séculos XVI e XVII serão ricos, principalmente, na produção de 

rimances. Deste período, destacam-se, no século XVI, as Trouas que Garcia 

de Resende fez à morte de Dona Ynes de Castro, datada de 1516. Depois 

das Trovas, também a Castro, de António Ferreira – poeta de destaque do 

Renascimento português – e o Canto VII, de Os lusíadas. Este conjunto de 

textos e duas tragédias espanholas tiveram grande repercussão na 

literatura portuguesa: Nise laureada e Nise lastimosa, de Jeronimo 

Bermudez.  

Outro fator que também mostra a força do mito inesiano é a 

existência de várias óperas dedicadas à Inês; dentre essas, exemplificamos 
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a primeira, escrita por Gaetano Andreozzi, que foi estreada em 1793, em 

Florença. Outra, de Giuseppe Francesco Bianchi, seria apresentada no ano 

seguinte: Inês de Castro, em Nápoles, 1794. Ainda em Nápoles, apresentada 

sob autoria de Giuseppe Farinelli, uma ópera, homônima às anteriores, 

seria apresentada em 1806. Pier Antonio Coppola é também um italiano 

que escreve, em 1841, outra ópera intitulada Inês de Castro (SOUSA, 2004). 

Vários textos em outros gêneros literários vão se seguindo, sob 

diversas autorias, entretanto, dois, da autoria do espanhol Lope de Vega 

também ganham destaque: Doña Ynes de Castro, em 1618, e um Romance, 

em 1621; este, como parte da publicação intitulada Don Lope Cardona, do 

mesmo autor. Mais adiante, dá-se destaque para o drama do espanhol Luís 

Vélez de Guevara, Reinar despues de morrir, de 1644. Em Lisboa, esta 

comédia famosa de Guevara data uma publicação de 1652. O século XVII é, 

também, riquíssimo em publicações inesianas, agora não só na Península 

Ibérica, mas em diversos países da Europa, dando início a uma tradição 

que culminará, mais recentemente, com a imagem de Pedro e Inês no 

Museu de Cera de Copenhagen.  

De acordo com Hierro:  

 

A França também não ficou imune ao fascínio da figura [inesiana]. 
Entre outros, Antoine Houdar de La Motte assinou, em 1723(sic), a 

tragédia Inês de Castro, enquanto já no século XIX, Madame de 

Genlis (1746 – 1830) e Victor Hugo (1802 – 1885) escreveram, 

respectivamente, uma novela e um drama com o mesmo título. A 

melhor recriação da história foi levada a cabo, em 1942, por Henry 

de Montherlant, com o seu drama La reine morte (HIERRO, 2005, p. 
145) 

 

Apesar dessa menção de valor dada pela historiadora ao texto de 

Montherlant, diversos livros de História da Literatura apontam que o texto 

de La Motte recebeu bons comentários de crítica e de público. Esses 
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estudos vão também remeter à data da tragédia escrita por este autor, Inés 

de Castro, tendo sido publicada pela primeira vez em 172213.  

Também importantes para firmar e divulgar o tema serão as 

crônicas medievais. Os cronistas mais referendados são Fernão Lopes, Rui 

de Pina – de quem se diz ter-ser apropriado e feito uso das crônicas de 

Lopes – e Acenheiro. Bem mais recente, já do século XVIII são as crônicas 

de Duarte Nunes de Leão, uma espécie de compilação das crônicas 

anteriores. 

 

 

4.1 Os cronistas: importância historiográfica do tema  

 

 

Sousa (2004, p. 37) assinala que “Com o século XV começa a 

historiografia portuguesa. Os cronistas que trataram a primeira dinastia 

detiveram-se largamente no episódio mais espetacular desse período”. Os 

próprios escritores contemporâneos dão reconhecimento disso quando 

afirmam terem-nas consultado e, nisto, ressalta-se a importância de três 

principais cronistas: Fernão Lopes, Rui de Pina e Acenheiro, sempre com 

maior destaque para o primeiro.  

Muitos são os cronistas, mas, compondo também este conjunto 

historiográfico mais específico, no qual se dá mais destaque à figura e ao 

reinado de D. Pedro I, as crônicas de Duarte Nunes de Leão têm servido de 

comparação quando se trata de evidenciar traços de um discurso 

historiográfico que esteja mais distanciado temporalmente do reinado que 

esteja sendo descrito. Nesse sentido, adiantamos que, curiosamente, 

comparando a Rui de Pina e Acenheiro, encontramos nas crônicas de 

Duarte Nunes de Leão um discurso mais veemente, no tocante à figura de 

                                                 
13 É comum encontrar em cada autor uma determinada preferência por certos escritores do 

tema inesiano. Além disso, a atribuição de valores também depende das fontes 
consultadas. Maria Pilar Q. Del Hierro é historiadora da universidade de Madrid. 
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D. Pedro I. Isto nos chama a atenção, visto que este cronista já é de uma 

época mais recente que os outros, e nos leva a crer numa postura implícita 

de simpatia do cronista pelo rei. Simpatia esta que poderia ser legitimada 

pela liberdade de escrita de Duarte Nunes. Ao contrário de Fernão Lopes, a 

serviço do filho de D. João I, com finalidades de legitimar a Dinastia de 

Avis, Nunes de Leão não escrevia para um parente próximo do rei de sua 

época. 

Acredita-se que Fernão Lopes tenha escrito crônicas sobre todos 

os reis portugueses; todavia, destas somente três se conservam completas. 

A Crónica de D. Pedro I, dentre essas três, é a que mais tem sido tomada 

como referencial básico para todos os estudiosos e escritores do tema 

inesiano. Muitos dos escritos atuais sobre o amor de Pedro e Inês citam-na 

como a fonte mais próxima do acontecido. Entretanto, esta crônica suscita 

uma enorme polêmica pelo fato de ter apresentado como finalidade a 

legitimação, em forma de registro historiográfico, da Dinastia de Avis, visto 

que D. João I – seu filho – subiu ao trono sob o signo da bastardia.  

Consideramos importante mencionar essa questão sucessória, 

pois é em função dela que o historiador Fernão Lopes põe em discussão – 

dando voz ao discurso de João das Regras, nas Cortes de Coimbra – o 

casamento de Pedro e Inês de Castro. Não fosse pela necessidade de 

legitimar D. João I, filho bastardo de D. Pedro, não seria preciso declarar o 

casamento nulo, pois era a validade deste que assegurava os filhos de Inês 

de Castro como sucessores diretos, visto que eram meio-irmãos de D. 

Fernando, embora filhos do segundo matrimônio de D. Pedro, apesar de 

este só ter se declarado acerca do matrimônio com Inês dois anos após sua 

morte. 

Desse modo, vários historiadores apontam as crônicas referentes 

a D. Pedro e a D. Fernando como textos preparatórios para enaltecer o 

Mestre de Avis. E, por isso, as imagens destes dois reis, pai e meio-irmão de 

D. João I, não são, em nenhum aspecto, exaltadas pelo cronista. Bem ao 

contrário, parece que servem de retrato de dois reinados conturbados, de 

algum modo, para que assim se justifique a necessidade de um rei que, 
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apesar de bastardo, sobe ao trono como a única e melhor opção na linha 

sucessória.  

Mas, ainda assim, diversas são as referências de poetas e 

prosadores à Crónica de D. Pedro I como fonte de consulta e, por vezes, até 

mesmo como o ponto de partida em termos históricos, para se escrever 

sobre o amor de Pedro e Inês. É o caso de João Aguiar, em Inês de Portugal, 

e Luis Rosas, em O amor infinito de Pedro e Inês, dentre outros. Por 

compreendermos que as idéias do cronista medieval são ainda importantes 

nos dias atuais é que consideramos como necessário trazermos aqui alguns 

dos comentários sobre a imagem que Fernão Lopes constrói de Pedro I de 

Portugal.  

Merece uma atenção especial, nesta crônica, o aspecto do amor de 

Dom Pedro por Inês de Castro, porque, tendo falado sobre a justiça no 

Prólogo, e tendo enumerado ao longo da crônica os atos de “crueldade” do 

rei, o cronista diz, logo no primeiro capítulo (ao mencionar traços da 

personalidade e alguns costumes do rei), que ele “[...] nom quis mais casar 

depois da morte de dona Enes, em seendo iffante, nem depois que rreinou 

lhe prouve rreceber molher [...] (LOPES, 2007, p. 9). E embora o comentário 

no início seja breve, o cronista finaliza sua crônica fazendo uma menção 

mais enfática dos sentimentos de Pedro por Inês, no último capítulo, no 

qual narra a trasladação para o Mosteiro de Alcobaça, deixando, assim, 

registrada uma imagem final em que o amor aparece como um dos 

principais elementos da personalidade do rei:  

 

Porque semelhante amor quall el-rrei dom Pedro ouve a dona Enes 

rraramente he achado em alguuma pessoa, porém, disserom os 

antiigos que nehuu he tam verdadeiramente amado como aquell 
cuja morte nom tira da memória o grande espaço do tempo  

(LOPES, 2007, p. 195).  

  

Apesar da condescendência do cronista, de que este amor 

“raramente é achado em alguma pessoa”, não deixou ele de mencionar que 

tudo teve início quando Pedro ainda era casado, o que acentua a imagem de 
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Inês como amante. Para além disso, as cenas literárias que vamos 

encontrar em António Cândido Franco e Luís Rosa sobre o Infante ter 

perdido a fala vêm também deste capítulo que Lopes dedicou a Inês: “Este 

verdadeiro amor ouve el-rrei dom Pedro a dona Enes como della se 

namorou [...] de guisa que pero della no começo perdesse vista e fala [...] 

(LOPES, 2007, p. 196). 

Todavia, mais forte nesta crônica de Fernão Lopes é o tratamento 

dado à justiça que, de tão destacado, chama-nos a atenção como recurso 

intencional do discurso. Assim, é bem possível que Pedro tenha ficado para 

a História como “cruel”, nem tanto pelas mortes que decretou, ou pelo 

castigos resultantes daquilo que seria um ato de justiça, na visão do 

próprio rei. Mas, é bem possível, reforçamos, pelo modo como Fernão Lopes 

narra sua vingança aos assassinos de Inês, Pero Coelho e Álvares 

Gonçalves, conselheiros de seu pai, porque já os havia perdoado em 

juramento, no famoso Tratado de Catanhede, ao assinar as pazes com D. 

Afonso IV. O momento da vingança é descrito com detalhes pelo cronista: 

 

[...] os sahiu fora a rreceber, e sanha cruell sem piedade lhos fez 

per sua mão meter a tormento, querendo que lhe confessassem 

quaaes forom na morte de dona Enes culpados e que era o que 

seu padre trautava contrelle quando andavom desaviindos por 
aazo da morte della [...]. e el-rrei com queixume dizem que deu 

huu açoute no rrosto a Pero Coelho, e elle se soltou contra el-rrei 

em desonestas e feas pallavras, chamando-lhe treedor, fe perjuro, 

algoz e carneceiro dos  homees; [...] (LOPES,  2007, p. 144). 

 

Além da narração do acontecimento, há dois comentários que 

confirmam aquilo que já dissemos acima sobre a postura parcial do 

cronista:  

 

A maneira de sua morte, seendo dita pello meudo, o seria muito 

estranha e crua de contar o fato [...] Muito perdeo el-rrei de sua boa 

fama por tal escambo como este [...] dizendo todollos boos que o 
ouviam que os reis errravom mui muito indo contra suas verdades, 

pois que estes cavalleiros estavom sobre segurança acoutados em 

seus rreinos (LOPES, 2007, p. 145). 
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Vê-se claramente pelos trechos citados que Fernão Lopes utiliza-

se do povo – a arraia miúda como ele mesmo denomina – para fortalecer 

seu argumento sobre o ato do rei. Entretanto, sabe-se que, na Idade Média, 

o direito consuetudinário era comum, e aos reis eram dados poderes 

ilimitados, notadamente se se tratasse de um crime contra a coroa. 

Acreditamos, pois, que o tom acusatório do cronista em relação ao rei faz 

parte do que já aqui mencionamos sobre a parcialidade de Lopes para, em 

diversos aspectos, comprometer a figura de Pedro e seu casamento com 

Inês de Castro.  

Por tudo isso, faz-se interessante lembrar que, apesar de estarmo-

nos referindo a um texto historiográfico, há um sujeito enunciativo e um 

ponto de vista que vai estar referenciado nessa subjetividade, pois algum 

encaminhamento ideológico esse enunciador, no caso Fernão Lopes, vai 

imprimir ao seu discurso. Conforme os estudos Mikhail Bakhtin (1988), em 

Marxismo e filosofia da linguagem, afirma que o signo linguístico reflete e 

refrata uma realidade que lhe é exterior. E soma-se a esta visão do crítico 

russo a sua concepção de dialogismo e intertextualidade sobre as quais 

podemos dizer, grosso modo, que os textos dialogam entre si. De modo que 

os enunciados – na concepção bakhtiniana – também deixam marcas (e 

subjetividades) que afetarão discursos outros no futuro. 

No tocante ao cronista português, ainda que se trate de um 

cronista-historiador, e que este tenha tido o máximo empenho em 

documentar seus registros, convém observar que sua enunciação vai-se 

encaminhar também de acordo com sua mundividência – conceito que 

usamos segundo Carlos Reis (2001) – e, portanto, disto resulta, explicita ou 

implicitamente, uma opinião sobre o assunto que narra nas crônicas. 

Embora em tudo confirmem as qualidades de Fernão Lopes como 

historiador, Saraiva e Lopes nos mostram que a Crónica de D. Pedro I e a 

Crónica de D. Fernando servem como encaminhamento para a Crónica de D. 

João:  
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E, assim, as crónicas indubitavelmente Fernão-lopinas de D. 

Pedro, D. Fernando e D. João constituem, de facto, um todo. O 
centro de gravidade reside na emaranhada guerra em que a nova 

dinastia se consolida. As duas primeiras não passam, em suas 

menores proporções, de um acesso ao drama central; a função 

delas consiste em ilustrar narrativamente (e com encanto das 

evocações de um artista) aquelas razões com que o Dr. João das 
Regras advogou a candidatura do Mestre ao trono português 

(SARAIVA E LOPES, 2005, p. 131 e 132) 

 

É necessário lembrar uma conduta comum no ofício dos cronistas 

medievais: a de elaborar um discurso elogioso para o rei, seu empregador, 

ou para seus familiares mais próximos. O procedimento de Fernão Lopes 

teria sito também este para com D. Pedro I e D. Fernando. Porém, ocorre o 

contrário em função da questão sucessória que se interpunha entre o 

reinado de D. Fernando e seu meio irmão, o Mestre de Avis. 

Isto posto, passamos à crônica de Rui de Pina. Embora pese sobre 

este cronista a alegação de ter utilizado das Crónicas escritas por Lopes, 

declarando-as como escrita sua, nosso intento é observar como trata a 

figura de D. Pedro I. Portanto, não entraremos aqui no âmbito da questão 

sobre ter havido plágio ou apropriação ou qualquer outra atitude desse tipo.  

Ainda que se percebam semelhanças entre estas duas crônicas, 

Rui de Pina detém-se bem menos na figura de Inês de Castro que o cronista 

já citado. E, ressaltadas poucas diferenças sobre o perfil de Pedro I, 

consideramos que não há diferenças em proporções significativas para 

mudar completamente a visão que ficou para a História do rei “cruel e 

justiceiro”. Na narração dos acontecimentos ligados à vida de Pedro I, 

inseridos na Crónica de D. Afonso IV, boa parte do que Pina escreve 

encontra-se, de modo mais ou menos semelhante, nos escritos de Fernão 

Lopes.    

No entanto, algo que é digno de registro: Rui de Pina parece-nos 

muito mais preocupado em relatar a situação política do reino, do que 

apenas enumerar os atos do rei ou seu perfil psicológico, como pensamos 
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ter feito Lopes14. O que nos comprova esta diferença é, primeiramente, a 

seqüência de títulos dos capítulos, tanto pelo modo como trata a política no 

reinado de Afonso IV, como nos capítulos em que menciona as negociações 

e o acordo para o casamento de Pedro e Constança. A partir do capítulo VIII 

– Como se contratou o casamento do Infante D. Pedro com a Infanta Dona 

Constança Manuel – uma quantidade de detalhes acerca do que se passou é 

relatada.  

O cronista mostra com alguns detalhes a interferência – na 

realidade, as “manobras” – de Afonso de Castela para que não acontecesse o 

matrimônio. É interessante perceber que alguns detalhes enriquecem o 

texto nos dados históricos, estando ali citados de modo diferenciado – 

diferença no sentido de acréscimo, não de antagonismo – se comparado ao 

modo como se encontra na crônica de Fernão Lopes, como a idade de Pedro 

quando do acordo de seu casamento com Constança Manuel, e a 

transcrição da carta de Constança ao rei de Castela, recusando as 

manobras ardilosas deste.  

Todavia, não se pode dizer que esta seja uma diferença de estilo 

entre Rui de Pina e Fernão Lopes, visto que os estudiosos das crônicas 

medievais afirmam, quase todos, que os textos deste foram utilizados como 

plágio por aquele, aspecto este que não pretendemos discutir, confirmar ou 

refutar em nosso estudo. Todavia é fato que a escrita de Rui de Pina 

também influenciará autores de outras épocas acerca do tema inesiano.  

Ao longo de muitos capítulos, as menções do cronista ao Infante 

D. Pedro de Portugal estão, praticamente, voltadas para o que seu pai 

define acerca da necessidade de arrumar-lhe casamento, fazendo disto um 

ato político. Ou seja, nestes capítulos, a imagem de Pedro aparece como 

simples coadjuvante nos destinos políticos do reino, conforme se encontra 

                                                 
14 Importante lembrar que, aos olhos de alguns estudiosos das três crônicas de Fernão 
Lopes, a preocupação deste cronista em evidenciar a personalidade dos reis biografados 

esteja pautada na intenção de encaminhar o texto, implicitamente, para legitimar a figura 

de D. João I como monarca, uma vez que subiu ao trono após D. Fernando, apesar de não 

ser sucessor direto. Na linha de sucessão, ao invés do filho de Teresa Lourenço, as opções 

seriam a rainha D. Leonor, pelos direitos do casamento, ou João, filho de D. Pedro e Inês 
de Castro. 
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nos títulos desses capítulos: Como se desfez o Cazamento do Infante Dom 

Pedro filho de elRey Dom Afonso de Portugal com a Infanta D. Branqua (PINA, 

1977, p. 351); do Capítulo VIII ao Capítulo X, os acordos para o casamento 

com Constança Manuel. 

A intenção de Rui de Pina, ao que parece, é muito mais falar da 

descendência de D. Pedro I, que se deter em seus amores por Inês ou nos 

seus atos, quer de crueldade, quer de justiça. E, se diz pouco do grande 

“desvairo” de Pedro, sobre a figura de Inês e da paixão de ambos diz, no 

capítulo LXIV, aquilo que consideramos de importância para os textos 

posteriores às crônicas, sobremaneira os literários. São dois capítulos para 

tratar do tema inesiano propriamente, intitulados: De como foi a morte de D. 

Ines de Castro, & as causas breuemente por que foy morta; e logo a seguir: 

Dos desuayros que pella morte de Dona Ines ouve antre elRey, & o infante 

Dom Pedro seu filho, & da maneiyra em que finalmente foraõ despois 

concordados. A brevidade no trato com o assunto indica-nos que não havia, 

provavelmente, intenção de Rui de Pina em deter-se mais amiúde na figura 

de D. Pedro, visto que, em praticamente todo o texto, o Infante é sempre 

mencionado na condição de filho de D. Afonso, este, o protagonista da 

crônica. 

Contudo, de acordo com Sousa (1987, p. 33), “[...] há detalhes 

novos que, em termos práticos, é Rui de Pina que introduz.” Sousa cita 

também os avisos dados a Pedro pela rainha Beatriz e pelo Arcebispo de 

Braga como sendo estes detalhes:  

 

[...] & posto que por elRey, & a Rainha Donna Breatis, & pello 

Arcebispo de Braga, Dom Gonçallo Pereyra, & por outros prelados & 

senhores isto osse aconselhado ao dito Infante Dom Pedro, & a inda 
dito com certa declaração, & cõsultas que avia continuas da morte 

de Dona Ines pêra que asaluasse, ou segurasse em tal lugar que 

sua vida naõ corresse risco, elle dito Infante a vendo que tudo eraõ 

meaças, terrores, que se não avião assim executar [...] & sem 

numqa querer declarar, & affirmar que era com ella cazado, numqa 

quis a isso obedecer (PINA, 1977, p. 465). 
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Ainda assim, convém lembrar que nos dois capítulos onde se vê 

mais nitidamente tratado o episódio inesiano, não há outros detalhes que 

mais especifiquem um perfil psicológico de D. Pedro I. Desse modo, é que 

pensamos ter-se o cronista preocupado em relatar, com mais detalhes, 

questões relativas aos aspectos políticos que propriamente o perfil dos reis, 

sem justificar ou não seus atos enquanto governantes, como é o caso da 

reforma feita nas crônicas anteriores, por Duarte Nunes de Leão. 

Sabendo que não nos é pertinente buscar as referências ao 

episódio de Inês de Castro em todos os cronistas, passamos de Fernão 

Lopes e Rui de Pina a Acenheiro. 

Cristóvão Rodrigues Acenheiro tem sua produção cronística 

situada num período que estaria entre as Trouas de Garcia de Resende e a 

Castro, de António Ferreira. Isto mostra que, paralela à produção 

historiográfica, a escrita literária foi sempre se voltando para o tema 

inesiano, ao longo do tempo. Pouco estudado e menos ainda valorizado pela 

historiografia portuguesa, muito embora a publicação de suas Crónicas dos 

reis de Portugal, datada de 1535, Acenheiro só passa a ter seu valor de 

cronista reconhecido por estudos mais recentes, como o de Maria Leonor 

Machado; e o de Jorge de Sena, que lhe dedica um verbete no Grande 

dicionário de literatura e crítica portuguesa.  

Assim como aconteceu a Rui de Pina, também Acenheiro foi alvo 

de polêmica, por ter se debruçado talvez demais sobre as crônicas de 

Fernão Lopes, copiando-as. Alexandre Herculano é o seu acusador mais 

“ferrenho”. Sua crônica tem uma seqüência semelhante à de Pina, e 

desenvolve quase os mesmo assuntos tratados por este outro cronista. Boa 

parte da exclusão de Acenheiro dos posteriores estudos historiográficos 

deve-se, segundo Jorge de Sena (1967), a Alexandre Herculano, que o teria 

“excomungado” pela prática da cópia. Além de condenar esta atitude de 

Herculano, Sena explica em seu ensaio que o procedimento do cronista foi o 

mesmo de muitos outros deste ofício. O modo como o Romantismo e os 

estudos de Herculano observaram certos textos e certos autores é que 

determinaram a construção de julgamentos críticos de valor: 
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Não é verdade que Acenheiro seja um mero compilador fantasioso e 

cretino, visto que, na maioria dos casos, se limitava a resumir então 
as “cretinadas” de Fernão Lopes, Rui de Pina, e Duarte Galvão, que 

não estão, nem os melhores, isentos delas por critérios não diremos 

sequer modernos mas da historiografia romântica (SENA, 1967, p. 

324). 

 

Contudo, Acenheiro conta em detalhes como aconteceu o 

casamento com Constança e, o episódio da morte de Inês, narra a sua 

súplica a Dom Afonso:  

 

Senhor, porque me queres matar sem causa? Vosso filho he 

Primcipe a quem eu não podia, nem posso registir; havê piedade de 

mym, havê piedade destes vosos netos, samge vosso (ACENHEIRO, 

1824, p. 109) 

 

É interessante destacar que a escrita de Acenheiro se revela, em 

alguns trechos, com muitas notas pessoais, de modo que, apesar de tomar 

a imagem frágil de Inês, não põe na imagem de D. Afonso a de um rei 

impiedoso. Acreditamos que semelhante construção de escrita acontece na 

Tragédia Castro, conforme veremos adiante. O excerto em que se mostra o 

modo como o discurso de Inês agiu sobre D. Afonso IV é que nos aponta 

tais perspectivas.  

 

Estas e outras pallavras de fim triste dixze a dita D. Ynes pêra 

commover bárbaros coraçois, quamto mais o coração real que he 

piadozo devinal, pois se diz que o coração do Rei He na mão de 

Deos: e semdo El D. Affõso tam esforçado Cavalleiro, naturalmete 
vemos que nos esforçados sem há piedade e perdão; o que não fás 

nos fracos de coração: e como ElRey era de benyna comdição, ouve 

piedade, e se volveo o rosto e a deixou (ACENHEIRO, 1824, p. 109). 

  

Como pontos favoráveis a Acenheiro, estão o seu mérito de ter 

utilizado outros textos que seus antecessores ou não conheciam ou, se 

conheciam, não os utilizaram tão bem quanto ele. Dois pontos do fato 

histórico aqui estudado afastam-no da escrita de Fernão Lopes e 
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aproximam-no da escrita de Rui de Pina: em primeiro lugar, quando fala 

dos motivos que teriam levado Dom Afonso a matar e, em segundo lugar, 

Inês e quando explica a fidalguia e influência dos irmãos desta, 

mencionando o perigo que os Pires de Castro representavam para a coroa 

portuguesa, caso intencionassem matar o infante D. Fernando para que o 

sucessor de D. Pedro fosse um dos filhos de Inês. 

Ainda assim, o autor evita fazer severos julgamentos – como os fez 

Fernão Lopes, ainda que implicitamente –, o que nos permite ver na crônica 

de Acenheiro palavras que demonstram simpatia pela dama galega, 

conforme veremos em citação de Duarte Nunes de Leão, também quando 

este se refere à morte de Inês. O fato de chamá-la de “inocente” demonstra 

que, para o cronista, embora tenha sido cruel a atitude de D. Pedro, foi 

justa a vingança, porque D. Afonso perdoara sua amada, mas foram os 

conselheiros os seus algozes: 

 

Assim foi o bom Rei [D. Afonso] perseguido daquelles comcelheiros; 

e tornarão, cruamente matarão a ynocete D. Ynes de Castro, cuja 

morte por joyzo de Deos foi bem vimgada nos culpados 
(ACENHEIRO, 1824, p. 109). 

 

Como se vê, o uso do adjetivo inocente aponta um julgamento, 

uma noção de aceitação, por parte do cronista, da morte de Inês como 

assassinato e não sentença política. A partir dessa tomada de posição, 

acreditamos que se deva a tal postura a crítica que Maria Leonor Machado 

de Sousa sobre ele: 

 

Em alguns casos, a prosa do historiador transmite notas pessoais e 
de lirismo que vão estabelecer a passagem da história para a 

literatura de uma forma tão vincada que há que registar esse facto 

já como uma manifestação literária (SOUSA, 2009, p. 39). 

 

Outrossim, é possível que a tarefa de cronista de Acenheiro, em 

quase tudo semelhante aos demais desse ofício, tenha sido recompensada 

pelo achado, dentre as crônicas velhas que consultou, da famosa crônica de 
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1419, sobre a qual paira variada gama de referências por não se conheces 

desta o autor. Referências sobre as crônicas utilizadas por Acenheiro e 

outros cronistas e suas possíveis fontes tornaram-se mais claras após o 

alargado estudo de Artur de Magalhães Bastos sobre a referida crônica. 

Estudo este que, aliás, discute uma série de postura de vários cronistas, 

apontando deslizes e encaminhamentos pouco sensatos na escrita de 

muitas crônicas, cometidos pelos representantes mais requisitados da 

historiografia portuguesa.  

Passando do cronista acima mencionado, buscamos observar as 

Crónica dos reis de Portugal: reformadas pelo licenciado Duarte Nunes de 

Leão, e cuja primeira edição é de 1600, que estão mais completas no que 

toca a mencionar todos os reinados, porém encontram-se mais resumidas 

em relação aos fatos narrados por Rui de Pina. No que diz respeito ao tema 

Pedro e Inês, este cronista não difere em muito dos dois anteriores. 

Aspecto interessante é uma espécie de discussão que Nunes Leão 

estabelece em seu texto com Rui de Pina no Prólogo, como a “condenar” 

certas atitudes deste cronista que lhe antecede.  

A Chonica Del Rei Dom Pedro, de Nunes de Leão, apresenta-nos 

um Pedro I com um perfil mais diferenciado daquele apresentado pelos 

cronistas anteriores. Embora o início e boa parte da crônica seja todo 

dedicado a mostrar a descendência de D. Pedro e as relações entre os reinos 

pelos casamentos, o cronista não se limita a apenas isto. Ao invés da 

“pretensa” neutralidade de Fernão Lopes ou do que chamo de 

“generalização” em Rui de Pina, Nunes explicita sua opção em ver Pedro 

como o rei cruel:  

  

Foi el Rei Dom Pedro de tal natureza cruel, posto que os 

scriptores, por lisongearem os Reis seus sucessores, lhe 

chamassem justiceiro: o que elle não foi. Porque examinada a 
cousa, tudo o que da punição dos homees fazia, era mais contra 

as leis & regras de justiça, que por ellas. (LEÃO, 1975, p. 309) 
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Aliás, não só assim o caracteriza como para ratificar, diz ainda 

que o rei se compraz em aplicar as penalidades. Diversas passagens em 

Nunes de Leão emitem opiniões ou comentam as atitudes do rei, 

demonstrando claramente sua opinião, como de pode verificar no excerto a 

seguir: 

 

Por que as mais das vezes condenaua sem ouuir as partes, & daua 

as penas maiores por delictos não prouados, que as que por os 

bem prouados eram ordenadas per direito, & per nenhum caso as 

remitia, ou moderaua, mas delectauase em as executar. E posto 
que não faltassem algozes, pois sempre trazia hum consigo, ele 

por sua mão açoutaua, & daua tormentos, & na cinta trazia 

sempre o açoute por não haver dilação em o buscar [...] (LEÃO, 

1975, p. 309 e 310). 

  

Ainda sobre os escritos deste cronista, são poucos os trechos em 

que menciona diretamente Inês, mas, ao fazê-lo, atenua a vingança de D. 

Pedro “[...] não sabemos que mandasse matar pessoa algua, tirando Aluaro 

Gonçaluez & Pero Coelho, por o amor que a Dona Ines tiuera, & póla crueza 

que contra Ella vsarão [...]” (LEÃO, 1975, p. 316).  No entanto, achamos 

importante registrar que, ao se referir aos filhos de Inês, detalha esta 

descendência. Não obstante detalhar a descendência da dama galega, faz 

claras alusões à importância peso que esta teve na vida de D. Pedro. 

Diferente dos escritos dos dois cronistas, Fernão Lopes e Rui de 

Pina, as Crónicas de Leão estão em capítulos únicos, enquanto os outros 

dois têm capítulos curtos e intitulados de Lopes e Pina. O título é apenas o 

da Crónica com o nome do rei a que refere, num texto único até o fim. De 

modo geral, o texto sobre Dom Pedro I não traz aspectos novos que não já 

tenham sido mencionados por Lopes ou Pina, e por isto se justifica a 

inscrição no subtítulo da obra e no subtítulo de cada crônica de ser apenas 

“reformada” pelo licenciado Duarte Nuno.  

 

Em alguns casos, a prosa do historiador transmite notas pessoais e 

de lirismo que vão estabelecer a passagem da história (sic) para a 

literatura de uma forma tão vincada que há que registar esse facto 

já como uma manifestação literária (SOUSA, 2004, p. 39). 
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Isto só reafirma o que já dissemos sobre ser indiscutível a 

contribuição das crônicas para textos literários inesianos, como o de 

Camões e António Ferreira.  

 

 

4.2 Textos literários referenciais: Camões e António Ferreira 

 

 

Abrimos um parêntese na sequência temporal que estabelecemos 

desde o início deste capítulo, para nos determos em alguns textos 

considerados referenciais. Sobre a magnitude da Castro e d’Os Lusíadas na 

literatura portuguesa não há qualquer questão de dúvida. Eis o motivo para 

determo-nos um pouco, ainda que bem superficialmente, nestes três textos. 

Tanto António Ferreira como Camões revelam, na tragédia e na 

epopéia, respectivamente, uma concepção de História como enumeração de 

grandes façanhas de grandes homens. Ficam então a Castro e Os lusíadas 

como textos que acabam por propiciar um discurso nacional que, em 

alguns aspectos diferem do discurso historiográfico – de Fernão Lopes, por 

exemplo – porque nos dois autores aqui mencionados o argumento literário 

elege o argumento histórico sem se submeter a este com nenhuma 

finalidade legitimativa, tal como a do cronista-mor da Torre do Tombo.  

Ainda assim, há quem perceba diferente, opinando que nos dois 

textos “[...] a centralidade das personagens históricas e a fidelidade ao 

relato histórico orientam o pacto de leitura da Castro, ainda mais do que o 

de Os Lusíadas, para o verídico e o factual” (PRIETO citada por 

CAVALIERE, 2003, p. 201). O ensaio de Cavaliere discute principalmente a 

Castro como texto portador de um argumento histórico e nacional, ao 

mesmo tempo, lembrando que, à época de António Ferreira, as tragédias 
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ainda estavam mais voltadas para os mitos gregos do que para um fato – 

que sabemos também mito – nacional: 

 

Na altura que a Castro foi escrita, a existência de uma historiografia 

nacional era um facto consumado. Se A. Ferreira se baseou em 

textos desse tipo para escrever a sua tragédia, já se pode reparar 
numa diferença substancial em relação às tragédias clássicas, que 

tiravam o argumento do mito, de um Rucellai, um Giraldi Cinzio […] 

(CAVALIERI, 2003, p. 148). 

 

Daí que seja considerada uma tragédia-marco na historiografia, 

do que arriscamos afirmar que é texto inspirador para Afonso Lopes Vieira e 

António Patrício, autores sobre os quais falaremos mais adiante.  E 

partindo dessa questão do histórico-nacional, Mauro Cavaliere compara o 

texto de Ferreira ao de Camões, visto que ambos são aquilo que grande 

parte da crítica inesiana afirma: os de maior divulgação do tema:  

 

[…] A. Ferreira, na Castro, assim como Camões revela uma 

concepção de História como enumeração de grandes façanhas de 

grandes homens […] o que é indicado, por exemplo, pelo elenco 

relativo à descendência de D. Pedro feito por Dona Inês de Castro 
(Castro, acto I, vv 36-50, p. 78) em que também se reflecte a 

questão da História como genealogia (CAVALIERE, 2003, p. 152). 

 

Partindo de Cavaliere e retomando Maria Leonor Machado de 

Sousa, no que toca à questão do relato histórico, ainda que remetam ao 

verídico e factual pela historiografia, há sempre o aspecto da tradição 

literária ibérica, que, pela intrínseca relação entre Portugal e Castela 

medievais, tanto empresta acréscimos como toma de empréstimo elementos 

do episódio de Pedro e Inês. De acordo com Sousa (2004), a história de 

Ardanlier e Liessa, intitulada Estoria de dous amadores, da autoria de Juán 

Rodriguez del Padrón, poderá ser uma das muitas que teria emprestado dos 

seus meandros literários a vários textos portugueses.  Além do texto de Del 

Padrón, é também tomado como fonte anterior a Camões e António Ferreira 

outro texto que inclui elementos bem semelhantes àqueles trabalhados 

pelos dois portugueses referenciados. É o texto Visão, de André de Resende.  
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Trazemos aqui estas considerações porque tais aspectos, ainda 

que pareçam detalhes, servem para corroborar aquilo que estamos 

afirmando desde o início desta tese: a circulação cultural do mito Inês de 

Castro. Assim, tomamos por base Maria Leonor Machado, para lembrar que 

 

[...] não há dúvida de que o poema de André de Resende – cuja 

lembrança se perdeu – é bastante anterior a Os lusíadas, 

publicados um ano antes da morte de Resende, com setenta e três 

anos. Não fica diminuído o mérito da elaboração camoniana, mas o 
da criação de muitos dos seus elementos pertence a André Resende 

(SOUSA, 2004, p. 45) 

 

Além da opinião de Maria Leonor Machado, há outras, como a de 

Jorge de Sena, que também se debruça sobre a questão das fontes. Para 

este crítico, embora prevaleça no texto o estilo classicista da tragédia, pode 

ter sido Garcia de Resende quem inspirou António Ferreira e, 

possivelmente, até Camões: “Se há fonte para Garcia de Resende – e ele foi 

fonte para os subsequentes – ela referia-se a um caso semelhante e 

contemporâneo do de Inês de Castro” (SENA, 1967, p. 142). 

Neste mesmo ensaio crítico, Jorge de Sena aponta as diferenças 

entre as duas edições da Castro e aborda uma polêmica entre as literaturas 

portuguesa e espanhola em relação às duas Nises: a Nise lastimosa e a Nise 

Laureada: “[...] na erudição hispânica, que muito mais amplamente que só 

portuguesa, domina a cultura internacional, o caso ainda não é tão pacífico 

quanto o julgam os nossos estudiosos. [...] Lamentavelmente inconscientes 

dos problemas de sociologia da cultura e, naturalmente subservientes ante 

a massa imponente da erudição hispânica [...] os estudiosos portugueses – 

que raro são capazes de ver as questões nacionais num contexto universal 

pretérito ou presente – abandonam em geral a defesa da nossa cultura e a 

divulgação dela [...].” (SENA, 1967, p. 451 e 452). Este discurso “queixoso” 

de Sena decorre do fato de a Castro ser comparada e dizer-se que o texto 

tem apropriações das Nises, o que, de certo modo, seria uma acusação - até 

certo ponto defendida e divulgada pelo crítico Júlio de Castilho – de plágio 
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por parte de António Ferreira em relação aos dois textos espanhóis que 

também têm Inês de Castro como protagonista. 

Tendo sido influenciada ou não pelo autor das Trouas a Inês de 

Castro, o fato é que a tragédia de Ferreira também tornou-se fonte 

intertextual não só para Camões, como também para o romance histórico 

contemporâneo. Isto vemos pelo que refere Agustina Bessa-Luís, nas 

Adivinhas:  

 

Toda A Castro assenta no conhecimento popular das ambições de 
Inês, decerto muito exagerada pelo retrato político que convinha 

fixar no preconceito da época. A verdade é que António Ferreira 

recolheu da tradição coimbrã uma Castro de certa maneira cativa 

da paixão do infante, mais do que apaixonada (BESSA-LUÍS, 1983, 

p. 128). 

 

Agustina, aliás, conforme veremos no capítulo IV, assenta boa 

parte de sua narrativa nesse “tom”, o de uma severidade crítica e avaliativa 

quanto a tudo o que cerca o tema inesiano. É sua forma de conduzir a 

narrativa numa linha de hibridismo, na qual a veracidade das afirmações 

parece ser diretamente proporcional ao tom como são asseguradas ao leitor. 

Assim como faz com a Castro, refere-se também a vários documentos.  

Há quem também, como Sousa (2004) assegure que as Trouas, de 

Garcia de Rezende ajudaram a inspirar a epopéia de Camões. Indiferentes, 

contudo, ao fato de qual texto teria servido de inspiração a estes dois 

considerados marcos da Literatura em Portugal, a Castro e Os lusíadas, 

acreditamos que a repercussão deste último é que possivelmente divulga o 

episódio inesiano por toda a Europa. Foi tamanha a sua repercussão, em 

diversas línguas, que chegou a receber até uma tradução em hebraico, de 

Joseph Bénoliel “[...] apresentada ao 10º Congresso Internacional de 

Orientalistas e publicada pela Imprensa Nacional em 1892” (SOUSA, 2004, 

p. 245). Neste sentido, Sousa enfatiza a propagação do episódio em línguas 

além das européias. 
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Assim como os episódios sobre o velho do Restelo e o gigante 

Adamastor, o episódio sobre Inês de Castro é um dos mais significativos na 

epopéia camoniana, em que é tratada como a mulher cujo grande amor  a 

faz viver “naquele engano de alma ledo e cego/ Que a Fortuna não deixa 

durar muito” (CAMÕES, 2001, p. 109). É finalmente a esposa e, sobretudo, 

a mãe que teme pelo desamparo dos filhos e apela à piedade do rei e avô e 

ao seu perdão por “uma culpa que não tinha”. Jorge de Sena lembra que 

 

A Inês de Castro de Camões já desde Garcia de Resende que se 

sabia uma matriarca mitológica; e com Ferreira aprendera a que 

ponto essa mitologia lhe dava dignidade literária épico-trágica 

(SENA, 1967, p. 589). 

 

A sua morte será um crime, contrário ao código cavaleiresco, pois 

é a uma dama frágil e indefesa que os conselheiros do rei mandam excutar. 

E como para a História a morte de Inês é atribuída a Afonso IV, por ter 

permitido a sentença, em alguns textos literários, como Os lusíadas, há 

uma espécie de “transfiguração” do culpado para um elemento mítico, o 

amor. Assim, Camões lidera essa linha de pensamento de que o verdadeiro 

responsável pela morte de Inês é o amor, assumido na epopeia como 

destino trágico: “Tu, só tu puro Amor, com força crua / [...] Deste causa à 

modesta morte sua [...]” (CAMÕES, 2001, p. 108). 

Atentemos para que vários versos servem para caracterizar a 

figura de Inês, como o famoso epíteto “Colo de Garça” e a “mísera e 

mesquinha”. Camões opta pela imagem inesiana da heroína que morre por 

amor. Os adjetivos para caracterizá-la são quase sempre ou tópicos ou 

enfáticos, a exemplo de uma “mansa ovelha”. Além dessa adjetivação, os 

argumentos que Camões põe na fala de Inês estão repletos de alusões à 

mitologia greco-latina. São referências simbólicas nas quais animais servem 

de metáforas e também o campo semântico reforça-as. Exemplo disso é o 

trecho no qual se atribui o adjetivo “fero” ao termo “amor”. A própria figura 

de Afonso IV também entra neste campo semântico. Ainda que por laços 

não desejados, o destino de Inês está diretamente ligado à situação régia de 
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Afonso. Tragicamente, mais que o rei, ele é seu sogro (ou, como querem 

alguns, pai de seu amado, já que não a reconhecia como nora).  

Assim, podemos também buscar nos versos camonianos uma 

leitura de Inês e Afonso IV como uma espécie de Antígona e Creonte. Ambos 

têm alguns traços em comum, são fiéis às suas posições e vontades e, por 

tal, sofrem as consequências. Assim como acontece com a figura de 

Antígona, a figura de Inês não teria tamanha força e expressão se não 

houvesse um rei a fazer-lhe oposição.  

Ainda nesse sentido, sobre a caracterização feita por Camões, 

Maria Leonor Machado apresentou, em colóquio realizado pela Academia 

Portuguesa de História uma análise da Inês camoniana, na qual afirma:  

 

No passo do episódio em que Inês de Castro faz um último apelo a 
D. Afonso, que tinha ‘de humano o gesto e o peito’, Camões cedeu 

às tendências literárias renascentistas e pôs na boca de Inês 

referências aos episódios míticos de Semíramis e Rômulo e Remo, 

bem como à Cítia fria e à Líbia ardente […] (SOUSA, 2003, p. 260). 

 

E juntamente aos elementos míticos, outro aspecto que reforça a 

linha renascentista é o espaço idílico. Inês, tendo seu amor por Pedro 

completamente correspondido, é aquela que vive idilicamente às margens 

do Mondego. Não é à toa que, além de imortalizada no túmulo em Alcobaça, 

Inês está, simbolicamente, também imortalizada na Quinta das Lágrimas, 

em Coimbra. 

Voltando a Camões, Sousa (2003) é de opinião de que ter optado 

pelo modo lírico de tratar o episódio inesiano deu força ao seu poema épico, 

mais do que se o tivesse  tratado de modo dramático. Conforme esta autora, 

“O que faz a força do episódio de Inês de Castro, o que o torna inesquecível 

é precisamente a simplicidade com que é contado, simplicidade essa que 

não é afectada pela profusa adjetivação” (p. 262). 

Outrossim, o fato de D. Pedro a ter declarado rainha após a sua 

morte – coroada pelo balduíno, conforme o monumento tumular em 

Alcobaça – reafirma o verso de Camões (2001), da “mísera e mesquinha que 
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depois de ser morta foi rainha” (p 107), irradiando o mito cada vez mais 

reelaborado, por toda a Europa. 

De estilo clássico, de certo modo considerado como muito sóbrio, 

a Castro tem duas versões – a primeira, em 1587, e a segunda, em 1598 – 

tem cinco atos, versos polimétricos e apresenta um coro grego. De acordo 

com Mauro Cavaliere, que retoma Costa Marques, a eminência da obra 

deve-se  à “[...] recuperação de padrões formais clássicos, o uso da língua 

nacional, o tema tratado na tragédia” (CAVALIERE, 2004, p. 145). Nestes 

termos, compreendemos que tanto o elemento histórico-nacional como a 

opção lingüística são os sustentáculos – no caso de Ferreira – de um projeto 

estético e ideológico bem determinado. Este aspecto se explica também por 

ser António Ferreira considerado um ardente defensor do purismo da língua 

portuguesa. Condenava o hábito que havia, naquele período, entre os 

escritores portugueses, de escreverem tanto em português, como em 

castelhano. Talvez seja este um dos muitos motivos que torna a Castro um 

texto referencial, que ocupa um lugar representativo na história da 

literatura do século XV. 

Na tragédia de Ferreira, D. Afonso IV é uma das principais 

personagens masculinas, estando inclusive em maior destaque que o 

Infante. O rei está configurado como uma personagem angustiada, dividida, 

receosa de cometer uma injustiça ao seguir os seus conselheiros nas razões 

que estes lhe apontam e as quais consideram as melhores para a pátria.  

Em Inês de Castro na literatura portuguesa, ao analisar as várias 

tragédias de tema inesiano, inclusive as espanholas, Maria Leonor de Sousa 

pronuncia-se sobre a Castro: 

 

Encarando globalmente estas tragédias inesianas de inspiração 

portuguesa anteriores ao Romantismo, alguns aspectos se impõem: 

– procuram recuperar a tradição histórica e literária nacional, 

tomando como modelos sobretudo António Ferreira e omitindo a 

coroação; 

– corrigem as duas grandes deficiências que os críticos, incluindo 

Garret, atribuíam à Castro: a inexistência de qualquer cena entre 

Pedro e Inês e o facto de o Infante não tomar qualquer atitude 

activa para a proteger (SOUSA, 1984, p. 55). 
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Além do que comenta Sousa (2004), observamos que um dos 

destaques da Castro é trazer uma Inês ainda vítima, mas sem acentuar ao 

extremo o perfil de fragilidade que se percebe n’Os Lusíadas. Isto aparece 

nitidamente após a súplica de Inês, na fala do rei:  

 

Ó mulher forte! 

Venceste-me, abrandaste-me. Eu te deixo. 

Vive, enquanto Deus quer  

(FEREIRA, 1998, p. 219). 

 

Retomando aqui o que há pouco mencionamos sobre a figura do 

rei, lembramos que em muitas obras, este vai ter minimizada a culpa pela 

morte de Inês. Afonso Lopes Vieira, em A paixão de Pedro o cru – obra em 

prosa - por exemplo, toma explicitamente o partido das razões de Estado, 

muito embora tenha também composto um poema de exaltação ao amor de 

Pedro e Inês.  

Observando que em Camões o rei teve a intenção de perdoar Inês, 

no texto de António Ferreira a culpa de D. Afonso IV é atenuada. 

Relacionando esse aspecto ao romance histórico contemporâneo, 

contrapomos os dois textos o trecho em que Cândido Franco aponta para o 

rei como único responsável: “[...] tu, Afonso, és a mais trágica figura da 

História de Portugal e a única que foi capaz de fazer dum mimoso conto de 

amor, o de Inês e Pedro, uma tragédia negra e sangrenta” (2003, p. 168). 

 

 

4.3 Séculos XIX e XX: variações do tema e de gêneros no Romantismo 

e Neo-romantismo português  

 

O Romantismo vai buscar na Idade Média sua grande fonte de 

matéria. Assim, em Portugal, Santos (2005) aponta que o legado romântico 
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foi “[...] muito positivo, uma vez que permitiu a recuperação do atraso 

cultural, [...] abrindo-se novas janelas para a Europa, ao mesmo tempo que 

se avivou a consciência da nacionalidade nacional” (p. 70). Tal aspecto nos 

remete à questão de que, a busca de identidade, voltando-se para o 

passado, traz da Idade Média temas e mitos. Portugal tem, na figura de D. 

Afonso Henriques, nos mitos Inês de Castro e D. Sebastião assunto para a 

“literatura nacional”.  

No sentido do que passa a ser, então, literatura nacional, 

sublinha Vítor Manuel de Aguiar e Silva (2006) que, a partir das ultimas 

três décadas do século XVIII,  

 

Do significado de corpus em geral de textos literários, passou 
compreensivelmente o lexema literatura a significar também o 

conjunto da produção literária de um determinado país, tornando-

se óbvias as implicações filosófico-políticas de tal conceito de 

literatura nacional’ [...]: cada país possuiria uma literatura que 

seria expressão do espírito nacional e que constituiria, por 
conseguinte, um dos factores relevantes a ter em conta para se 

definir a natureza de cada nação. (SILVA, 2006, p. 7). 

 

No século XIX, buscando também as crônicas medievais como 

fonte, os escritores vão traçar um perfil inesiano que em diversos aspectos 

lembram a figura feminina “cantada” n’Os lusíadas. Em relação à 

mitificação de Inês, encontra-se sempre na coroação o tema de maior 

destaque e polêmica. Daí que das muitas imagens retiradas da sua arca 

tumular, o recorte dos baldaquins segurando a coroa é a imagem mais 

recorrente na iconografia sobre Inês de Castro. 

Ressaltamos, entretanto, que se vai acrescentando sempre um ou 

outro elemento característico de cada estilo de época, numa conjunção em 

que música, pintura e literatura já desenvolvem grande diálogo no tema 

inesiano. Todavia, pouco vai se alterar a tradição de textos inesianos de 

meados do século XIX para o século XX. O perfil de Inês continua a 

apresentar ainda características muito próximas dos textos anteriores: 
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No Romantismo, embora não se tenham escrito romances 

especificamente sobre Inês de Castro, de modo geral, aconteceram 

inovações em outros gêneros literários: os escritores procuraram trazer 

personagens que não apareciam nas crônicas. Almeida Garret faz alusão a 

Inês através da personagem Magdalena, em Frei Luís de Sousa. Já no 

poema Camões, conforme assinala Maria Leonor Machado de Sousa (2004), 

Garret dá ênfase à figura dos conselheiros.  

No começo do século XX, prevalece em Portugal o romance ainda 

de linha romântica, buscando as figuras e os acontecimentos da História 

nacional, mas já sem o tom heróico que estivera bem presente no auge do 

Romantismo. Dentre os romancistas inesianos desse período, destacamos 

Cesar da Silva com a autoria de D. Pedro e D. Ignez de Castro, em 1900.  

Convém assinalarmos que alguns dos romances inesianos 

produzidos nos séculos XIX e começo do XX foram pouco estudados, como 

é o caso de Os filhos de Ignez de Castro, de Faustino da Fonseca e Joaquim 

Leitão. Embora muito voltado para a figura de João, primeiro filho de Pedro 

e Inês, esta obra mostra a vivência dos três irmãos na corte do meio-irmão, 

D. Fernando, que sempre os acolheu, conforme o pedido do pai ainda em 

vida. Prevalecem nesse enredo as intrigas do período, atribuídas a Leonor 

Telles, que trama para casar o cunhado João primeiramente com sua irmã, 

Maria Teles; e, depois, para assegurar o trono, intenciona casá-lo com a 

própria filha.  O fato histórico de destaque é o assassinato de Maria Teles, 

que culmina na morte de D. João de Castro. Dinis e Beatriz, casados com 

nobres castelhanos, passam a viver definitivamente em Castela. 

Curiosamente, no ano de 2009, os filhos de Inês de Castro passam a ser 

tema de outro romance, Beatriz de Portugal, cuja figura central é a filha 

mais nova, Beatriz, da autoria de Paula Cifuentes. 

Ainda sobre o tema inesiano, no começo do século XX, o drama 

Pedro o cru, de António Patrício, é a obra de maior destaque e recebe grande 

atenção da crítica, juntamente com o conto Teorema, de Herberto Helder, 

que vem depois. Estes se tornam os dois textos que mais atenção recebem 

dos estudiosos no século XX.  
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Desde o Romantismo até as primeiras décadas do século XX, os 

romances que trazem Pedro e Inês como tema não tiveram a repercussão 

que a força do mito costuma impulsionar à literatura – embora tenham 

servido de intertexto para os autores da segunda metade deste século. Não 

obstante, neste ínterim, o mito continuava a ser assunto de outros gêneros 

literários em produção. 

Um exemplo dessa nossa afirmação, data de 7 de agosto de 1913.  

Com a finalidade de abrir o Serão musical e literário no Claustro do 

Mosteiro de Alcobaça, Afonso Lopes Vieira profere uma conferência, 

intitulada Inês de Castro, na poesia e na lenda. Este texto, que resume a 

situação histórica; inicia-se já através de uma comparação entre Inês e 

mulheres que tanto constam na História quanto na Literatura portuguesa: 

“E assim como Dona Maria Paes foi risonhamente chamada a Ribeirina e 

Dona Leonor Teles com tanta elegância Flor de Altura, Inês foi airosa e 

candidamente chamada Colo de Garça” (VIEIRA, 1913, p. 11). Para mais, 

além de retomar a escrita de Fernão Lopes e António Ferreira sobre Pedro e 

Inês, a conferência traz uma análise interessante das Trouas sobre a morte 

de Inês de Castro, do “gordo, jovial e habilidoso Garcia de Resende, notável 

pelas boas manhas (como se dizia na época) de poeta” (VIEIRA, 1913, p. 

22). Afonso Lopes trata as Trouas como 

 

[...] uma linda e tocante balada, obra não apenas de cortezania 

ligeira mas embebida no sentimento da tradição poética, e tão 
profundamente sentida que todos os poetas que depois dele vieram 

terão que repetir alguma coisa que ele lá pôs primeiro (VIEIRA, 

1913, p. 23). 

 

É interessante observar que esta conferência traz justamente uma 

variação do modo como Afonso Lopes escreve o romance A paixão de Pedro 

o cru, no começo do século XX. 

Citado por Sousa (2004) são também Ignez de Castro, de Faustino 

da Fonseca, datado de 1901. Publicou também Os filhos de Ignez de Castro, 
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“[...] a primeira obra literária portuguesa que narrou em conjunto a vida dos 

três infantes, de novo porque eram filhos de Inês” (SOUSA, 2004, p. 336).  

Da autoria de Antero de Figueiredo, D. Pedro e D. Inês: “o grande 

desvayro” – sendo o trecho entre aspas, no título, uma citação direta que o 

autor faz de Fernão Lopes –, com a primeira publicação em 1913, é um dos 

poucos textos que vai se demorar um pouco na personagem Constança. De 

acordo com Sousa (2004): “[...] o romance melhor e mais sério escrito sobre 

o assunto, é uma análise minuciosa do que poderá ter sofrido esta princesa, 

à qual agora é dada uma nova dimensão” (p. 331). A caracterização do amor 

entre Pedro e Inês não se encaminha direcionada com ênfase para as 

questões políticas e, num estilo romântico, deixa-nos perceber que a 

tragédia da morte teria aquela circunstância de destino trágico, próprio dos 

amores impossíveis: 

 

A alma grossa do monteiro tocou-se da graça fluida dessa suave 

criatura de amor, feita de fragilidade que prende os fortes e 

estonteia por não poderem conter nas suas mãos robustas esse 
fumo levíssimo, essa transparência prestigiosa, que é todo o 

impalpável encanto da subtil expressão da mulher (FIGUEIREDO, 

1914, p. 52). 

 

Este romance de Antero de Figueiredo obteve uma repercussão 

que lhe rendeu onze edições em Portugal e traduções para o espanhol, 

francês e alemão. Maria Leonor Sousa (1984) aponta que este autor deixou 

“à fantasia apenas a liberdade de reconstituir o que podiam ter sido o sentir 

e os pensamentos das personagens [...] (p. 114). E, embora tenha primado 

pela fidelidade à História, procurou “imaginar o que teriam sido os trajos, 

as cores, os gestos, numa atitude mais lírica que de romancista. [...] a sua 

obra é o que poderíamos chamar poema em prosa” (SOUZA, 1984 p. 114). 

 Nesse período do romance histórico, além das figuras de Pedro e 

Inês, as figuras históricas biografadas são preferencialmente os reis que, na 

segunda dinastia ou depois da restauração, se distinguiram pelo bom 

governo e pelo brilho e esplendor do seu reinado ou, simplesmente, pelos 

seus inconstantes amores: D. Manuel, D. João II ou D. João V. Segundo 
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Marinho (1999), os autores deste período partem de certos pressupostos do 

passado e tentam recordá-lo, tornando-o o mais fiel possível. Essa 

estudiosa do romance histórico, citando Rodrigo Soares, cuja crítica data de 

1947, assinala que  

 

[...] o interesse por esta espécie de biografias romanceadas tem ‘o 

mérito de dispensar o conhecimento e a divulgação perigosa da 

história da sociedade’ e de poder ‘escrevê-la a partir da noção de 

‘personalidades geniais’ (SOARES citado por MARINHO, 1999, p. 
47). 

 

E se a prosa vai caminhando vasta, nesse período, em romances 

como os acima mencionados, em 1919, uma grande inovação para o tema 

Inês de Castro surge em texto dramático: Pedro o cru, de António Patrício, 

um drama que podemos chamar de neo-romântico e que vai repercutir na 

fixação de D. Pedro como o mito da saudade. É sem dúvida este texto de 

Patrício que vai trazer a grande inovação anexando ao tema da trágica 

morte de Inês a grande saudade de Pedro:  

 

Mas para além da Justiça e bem mais alto há um rei que te fala e 

não conheces, que é rei de Portugal e anda na Morte, porque é nela 

que vive o seu amor... O meu Paço Real, o verdadeiro, é uma cova 
num claustro, em Santa Clara. [...] O meu reino é maior do que tu 

pensas. Portugal é uma província apenas. O meu reino de segredo, 

sem fronteiras, o meu reino de amor abrange a Morte, a sua 

natureza de mistério (PATRÍCIO, 1919, p. 74 – 75). 

 

Continuando na linha de romances que ainda não apresentam 

carcaterísticas do romance histórico tal qual como se configura atualmente, 

e ainda dentro dessa tendência da qual fala Rodrigues na citação anterior, 

registra-se, em 1943, o já mencionado A paixão de Pedro o cru, de Afonso 

Lopes Vieira. Estes dois textos e o conto Teorema, de Herberto Helder são, 

além dos romances, os textos sobre Pedro e Inês que maior destaque 

receberam, no século passado, em termos de estudos críticos. Além destes, 

em 1828, Rocha Martins publica Linda Inês. Também situado nessa linha 

de maior rigor histórico, da qual falam Marinho (1999) e Sousa (2004).   



115 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalhe do túmulo de Inês de Castro  

 

 

Capítulo IV 

De garça à deusa, de deusa à ambiciosa: a personagem Inês de Castro 

no romance histórico contemporâneo 
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Compareça num romance, num conto, 
numa epopeia, numa balada, numa 
anedota ou até (como viu Greimas) 
numa receita culinária, chame-se 
personagem ou outra coisa – herói, 
anti-herói, máscara, figura, actor, 
actante, agente, sujeito, papel, 
carácter… –, diga-se simples ou 
redonda, protagonista ou antagonista, 
[…] a personagem define-se no 

encadeamento de acções ou descrições 
e numa rede de referências linguísticas 
mas também pragmáticas […] 

 

Arnaldo Saraiva 
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A afirmação do crítico de literatura, Antonio Candido, de que “O 

enredo existe através da personagem, as personagens vivem no enredo” 

(2005, p. 53) demonstra que esta categoria literária é de suma importância 

numa obra.  

Há uma multiplicidade de conceitos que abordam a construção da 

personagem. Estudos como os de Edward Forster, Gérard Genette, Yves 

Reuter e Mieke Bal possibilitam que personagens, as mais variadas, sejam 

analisadas, e dão conta de uma multiplicidade de conceitos relativos à 

concepção da personagem. Dois aspectos destacam-se como principais 

grupos de características, quando se trata de observar os conceitos: as 

características físicas e as psicológicas.  

Até o século XVIII, predominava a visão aristotélica sobre o estudo 

da personagem. A partir da segunda metade deste século, o 

encaminhamento dos estudos volta-se para uma visão mais psicológica. Até 

os dias atuais, as dicotomias mais utilizadas nos manuais de literatura são: 

principais ou secundárias; protagonistas ou antagonistas; redondas ou 

planas; estáveis ou ambíguas. 

Para alguns estudiosos, a questão da personagem está ligada à ao 

cerne da obra de ficção. Lukács, em Teoria do romance, “[...] submete a 

estrutura do romance, e consequentemente a personagem, à influência 

determinante das estruturas sociais” (BRAIT, 1990, p. 39). Antonio Candido 

afirma ser “[...] a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e 

através dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza” (CANDIDO, 

2005, p. 21). 

Mieke Bal (1995) aponta que, no grande grupo das personagens, 

deve haver lugar para a personagem referência, que deve ser historicamente 

comprovável, com uma imagem determinada, em grande parte, pelo 

confronto entre o conhecimento prévio que se tem dela e sua efetiva 

realização na narrativa. Bal (1997) refere que o estudo desenvolvido por E. 

M. Forster, há quase um século, permanece atual e útil à obra literária.  
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Além dessas considerações, que tomamos como base, faz-se 

necessário considerarmos a relação do narrador com a personagem, pois é o 

narrador quem dá ao leitor o conhecimento tanto dos protagonistas, como 

das personagens secundárias. Cristina Vieira (2008) assegura que “Narrar 

implica focalizar, logo não há construção da personagem sem focalização” 

(p. 301). Falamos em narrador por extensão à abordagem dessa teórica, 

visto que Vieira aponta, também que  

 

Por conseguinte, umbilicalmente ligada à escolha da narração 

heterodiegética ou homodiegética (e a sua variante autodiegética) 

estão a focalização e a caracterização que aquela arrasta. (VIEIRA, 
2008, p. 301) 

 

No que diz respeito especificamente à personagem do romance 

histórico, há um certo limite nas suas possibilidades de construção, dada a 

sua existência real no passado. Conforme ressalta Célia Fernandes: 

 

 

El desarrolo y desenlace de un acontecimento histórico así como a 

trayectoria biográfica fundamental de un personaje están trazados 

de antemano, y los lectores esperan verlos confirmados en la novela 

(PRIETO, 2003, p. 133)15.  

 

 

Todavia não se trata de uma limitação que comprometa as 

inúmeras possibilidades de ficcionalização. Embora haja essa limitação de 

que fala Prieto, a liberdade de criação, no romance histórico, acaba por 

desconstruir sempre o referencial histórico. Mesmo ao concordar com 

Prieto, compreendemos que, constatada a inviabilidade de apreensão do 

real, a autenticidade que se busca não é uma verdade absoluta sobre a 

personagem histórica, mas apenas a verdade da ficção. Assim é que alguns 

                                                 
15 O desenvolvimento e desenlace de um acontecimento histórico, assim como a trajetória 

biográfica fundamental de um personagem estão traçados de antemão, e os leitores 
esperam vê-los confirmados no romance. Tradução nossa. 
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escritores adotam distanciarem-se o mais efetivamente daquilo que a 

História relata. 

Observando diversos aspectos relativos à personagem, tais como a 

vida psicológica, o modo de entender o mundo e seus sentimentos, Mieke 

Bal elucida que:  

 

Cuando nos encontramos con un retrato detallado de un personaje 

ya mencionado, estaremos justificados al decir que la informacción 

– el retrato – “pertenence” al personaje, “crea" el personaje, lo 

localiza, lo construye. Pero todos sabemos que una historia contiene 
una información que, aunque conecta menos directamente con un 

personaje concreto, contribuye igualmente a la imagen del 

personaje que se ofrece al lector (BAL, 1995, p. 88-89)16. 

 

Convém ressaltar que não consideramos necessário 

enquadrarmos Inês de Castro na conformidade teórica de personagem 

plana ou redonda. Sobremaneira porque muitas vezes ela só participa da 

narrativa delineada pela voz de outras personagens ou dos narradores. Daí 

considerarmos que nos interessa bem mais atrelar essas vozes à intenção 

do autor empírico de elaborar – ou fornecer os elementos para que o 

narratário elabore – um determinado perfil que se move entre a 

bivocalização da Inês pura, por isso vítima, ou da Inês ambiciosa, por isso 

culpada. E tais perfis, ou a modulação entre estas duas extremidades, vão 

sendo elaboradas de acordo com a focalização utilizada na obra, e de acordo 

com a subjetivação do autor. Marinho nos aponta que também a poesia, 

assim como o romance, vai elaborando as modulações para os perfis 

inesianos: 

 

Bocage, em ‘A morte de Inês de Castro’, João Baptista Gomes em 

Nova Castro (1798), José de Sousa Monteiro, em D. Pedro (‘pura e 

                                                 

16
 Quando nos encontramos com um retrato detalhado de um personagem já mencionado, 

estaremos justificados ao decidir que a informação – o retrato – “pertence” ao personagem, 

cria o personagem, localiza-o, constrói-o. Mas todos sabemos que a história contém 

informações que, embora menos diretamente ligadas com um personagem concreto, 

também contribui para a imagem da personagem que se mostra ao leitor. Tradução nossa. 
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santa’), dotam-na de características próprias de mulher anjo. [...] 

Ruy Belo, num poema, que alia a narração factual do enredo dos 
amores a uma visão transtemporal eterna, descreve Inês como 

detentora de uma paz interior e de uma placidez que a colocam 

acima do bem e do mal, arquétipo da mulher apaixonada 

(MARINHO, 2005, p. 324-325). 

 

Tudo isso nos leva a tomar Inês de Castro como uma personagem 

referência, conforme se pode depreender do modo como a ela se referem 

todos os autores. É, porém a situação histórica que ela protagoniza que vai 

estar sob outras focalizações.  Herberto Helder, em Teorema, confirma: 

 

D. Inês tomou conta das nossas almas. Liberta-se do casulo carnal, 

transforma-se em luz, em labaredas, em nascente viva. Entra nas 

vozes, nos lugares. Nada é tão incorruptível como a sua morte 

(HELDER, 2001, p. 121). 

 

Conforme as tendências de cada período literário, podemos 

perceber, em relação à Inês de Castro, a substituição de uma imagem por 

outra nos romances contemporâneos. A Inês ficcional da autoria de 

Agustina Bessa-Luís, de João Aguiar e Luís Rosa quase nada (ou nada) tem 

de indefesa, e a mitificação que envolve sua história entra na cena narrativa 

apenas como uma estratégia para neutralizar sua figura política: “(...) Era 

preciso destruí-la e, se possível, substituí-la pelo mito” (BESSA-LUÍS, 1983, 

p. 158). 

Não se pode dizer que a centralização dada à figura de Pedro nos 

romances contemporâneos seja resultante apenas dessas modulações, as 

quais modificam a imagem de Inês. Mas não se pode também ignorar que, 

embora seja o amor do casal ainda o “mote” para os romances, todos 

trazem uma centralização bastante acentuada da imagem de Pedro.  

Tomado como Tristão em Adivinhas de Pedro e Inês e, 

principalmente, em Inês de Castro: a estalagem dos assombros; como 

Orpheu em A rainha morta e o rei saudade, o percurso desta pesquisa 

levou-nos a compreender a personagem Dom Pedro como a outra face do 

mito inesiano. Por isso, interessa-nos evidenciar, conforme anunciamos 
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antes, esta personagem e o modo de composição que sua figura recebe nos 

romances em estudo. 

 

 

5.1 Adivinhas: a tese de bigamia e a metáfora da ave 

 

 

Não se faz necessário apresentar Agustina Bessa-Luís, pelo 

destaque e importância que esta já possui na literatura portuguesa, mas 

consideramos que falar um pouco de sua escrita é pertinente. Seus 

romances vão desde a biografia ficcional, passando pelo hibridismo de 

gêneros, à paródia.   Seu processo de escrita é rápido; um processo de 

escrita que ela considera diferente. No seu dizer:  

 

[...] tenho um processo de criação que considero desonesto. Escrevo 

rapidamente. Não faço resumos, quase não tiro nada, a não ser 
durante as provas em que pode haver uma ligeira emenda. Mas de 

modo geral, escrevo rapidamente e com um texto muito perfeito, 

digamos assim. Escrevo sempre a qualquer hora [...] (AVELLA, 

2007, p. 69).  

 

No que diz respeito ao conjunto de sua obra, é possível perceber 

algumas influências de autores pós-simbolistas – por exemplo, Raul 

Brandão – na construção de uma linguagem com um quê intuitivo e 

simbólico se aliam ao tom de sabedoria, dando a sua prosa um tom de 

ancestralidade. Em quase todos os seus romances, é enorme a quantidade 

de referenciações. Ao iniciar a leitura de Um cão que sonha, por exemplo, da 

primeira à décima página o leitor encontrará um número enorme de 

comentários um tanto irônicos e exemplos citados como referências àquilo 

que a autora está a descrever ou a narrar. Por este aspecto, de levar o leitor 

a muitos outros referentes fora do texto, a escrita agustiniana lembra as 

obras da fase realista de Machado de Assis, sobremaneira o Memórias 
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póstumas de Brás Cubas17. Tal qual é com Agustina, com ressalvas aos 

diferentes estilos e épocas, obviamente.  

De ressaltar, é o processo de hibridização usado pela autora no 

romance histórico. Convém lembrar, conforme Silvina Rodrigues Lopes, que 

 

A escrita de Agustina Bessa-Luís teve desde o início preocupações 

históricas num duplo sentido: salvar o passado do esquecimento, 

por uma evocação que o reescreve para o fixar em retratos escritos 

que, para além dos retratos fotográficos, sejam outras tantas provas 
da História (LOPES, 1992, p. 41). 

 

Na sua irreverência, a autora vai da exaltação à desconstrução da 

imagem feminina, sem submeter-se a rótulos por dizer isto ou aquilo sobre 

o mundo feminino através das personagens que constrói.   São assim os 

pontos de vista de Agustina Bessa-Luís: incomuns e fortes, como assim 

parece ser também sua forma de elaborar personagens. Parece-nos, pelas 

suas próprias palavras e pelo conjunto de sua obra, que, acima de tudo, na 

escritora e na mulher o que se sobressai é um sentimento de intensa 

liberdade, que alça sua condição criativa acima de tudo e de todos. Na 

definição da própria Agustina sobre sua obra ela afirma: “[…] que, sendo 

imperfeita, é realizada em liberdade de espírito. Liberdade que procede do 

domínio sobre si mesmo. As coisas belas não são muito claras, e a liberdade 

é uma delas.” (MARINHO, 2007, s/n). 

Diversos encaminhamentos dados a Inês de Castro no romance de 

Agustina advém de uma forma composicional assentada no modo como ela 

trata a História e a Memória:  

 

[...] são também o relato da memória e sua súbita transfiguração. 
Porque ela é consciente de que a História, repositória do passado 

dos homens é falível [...] a autora não deixa de, perversamente, 

insinuar que o discurso histórico é produto da classe média, isto é, 

de gente sem imaginação, falha de conceitos assentes na 

                                                 
17 Convém, pois, deixar clara esta afirmação, nos seguintes termos: Machado de Assis é 

considerado um autor à frente de seu tempo. Escreveu no período oitocentista, mas há 
críticos que já apontam aspectos de modernidade em sua escrita. 
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problematização e nas atitudes comportamentais das 

personalidades envolvidas (MARINHO, 2007, s/n). 

 

Em Advinhas de Pedro e Inês muitas são as definições que 

Agustina Bessa-Luís faz sobre Inês de Castro. Por isso, chama-nos a 

atenção uma outra possibilidade de leitura para o termo “garça”, 

imortalizado, como já dissemos, por Luís de Camões. Para dar ares de 

legitimação a sua idéia, a narradora vai buscar o termo na língua francesa: 

 

Ao chamarem Inês ‘colo de garça’, não se sabe se isso foi apenas 

galanteio ou se tinha também o sentido injurioso introduzido na 

língua francesa em 1175. A garça é a única ave que acasala fora do 
tempo da procriação; daí o seu nome ser aplicado à prostituta 

(BESSA-LUÍS, 1983, p. 60). 

 

É bem possível que este procedimento na narrativa tenha como 

propósito traçar um perfil frio, indicando um interesse político de Inês em 

sua relação com Pedro, muito mais do que o amor aclamado por tantos 

poetas. Estabelecendo a relação pelo significado de garça como ave que 

acasala fora do tempo, a narradora atribui também ao codinome “Colo de 

Garça” o sentido da que se deita com homens fora do casamento. E, 

partindo daí, uma premeditação para ser rainha de Portugal. Nas palavras 

da narradora, uma confirmação dessa hipótese em que ela vê Inês com 

outro olhar: “Pensei em Inês, com um certo encanto que depressa se 

esgotou e perdeu. Muitos anos depois, repentinamente, ocorreu-me tudo 

aquilo [...]” (BESSA-LUIS, 1983, p. 10) 

Agustina vai associar à beleza de Inês a forma cortês como Pedro 

a ama. Além disso, em diversos aspectos o texto de Agustina, referente ao 

casal de amantes português, diferencia-se dos demais. De acordo com sua 

cosmovisão, 

 

É preciso entender o seu amor por Inês como um produto do amor 
cortês. O facto de ela ser tão bela como pobre (mísera e mesquinha 

é como lhe chama a crónica, não sem certa dose de desdém) deve 

acrescentar à fascinação o espírito do servo de amor. […] É certo 
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que o choque de culturas gera as misérias do século. O século XIV 

viu triunfar o espírito cavalheiresco, mas por entre sangrentas 
searas de virtudes como ideal – a virtude viril e militar (BESSA-

LUÍS, 1983, p. 62). 

 

Nesse sentido, a autora retira de Inês aquele fascínio místico que 

lhe dão outros romancistas, atribuindo o amor de Pedro ao modo cortês de 

amor. Por esta visão do contexto histórico, a narração indica que o modo 

cruel de Pedro tem grande dose das “searas de virtudes viril e militar”, 

conforme percebemos pelo fragmento acima. 

São aspectos como esse, de modificar o que vem da tradição, 

numa outra perspectiva histórica, que nos remetem a essa ficção 

agustiniana como uma marca de força. Ou seja, marcas que são próprias de 

Agustina e que serão também percebidas – pelo leitor atento – em outros 

romances seus. Esses traços podem ser tomados pelas características 

advindas de uma impulsão lírica do discurso, de uma linguagem nua, de 

uma expressividade singular, num jogo de narração que anuncia o mistério 

sem  desvendá-lo. No asseverar de Maria de Fátima Marinho (2007), a 

autora  

 

[…] tem consciência da sua importância num universo narrativo 

que se nos apresenta mais interpretativo do que expositivo. […] A 

palavra, construtora da verdade desejada, é também máscara. 
Agustina é bem consciente desse seu trabalho de esclarecimento-

encobrimento, da sua tarefa de desvendar o íntimo das personagens 

(MARINHO, 2007, p. 8).  

 

Daí a interveniência constante da narradora ser, na forma 

narrativa, um aspecto que a autora utiliza para dar a sua tese o aspecto de 

verdade. Por isso mesmo, é que as Adivinhas, cuja tese a ser provada pela 

narradora é a bigamia de Pedro, se constitui um texto de liberdade sobre o 

tema, de revisão da história sem comprová-la, deixando ao sabor do 

narratário a tarefa de desvendar ou não o que ali se lhe sugere.  

A própria Agustina chega a declarar que as Adivinhas é a 

reabertura de um processo. Esse procedimento, bem como outros ao longo 
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da narrativa, diferencia este romance do que até então se havia escrito em 

termos de romance histórico, principalmente naquilo que concerne ao 

enredo típico de um romance, porque a todo instante ela opta por uma 

técnica narrativa inquieta, de provocação ao leitor, por assim dizer.  No 

entendimento de alguns estudiosos, o texto tem mais de investigação que 

de romanesco: 

 

No sentido que o título indica, Agustina procura – mais do que 

contar – descobrir um fio lógico que permita esclarecer os muitos 
pontos obscuros do episódio. A sua interpretação muito pessoal dos 

documentos, não identificados, é por vezes pouco consistente e leva 

a algumas contradições. Trata-se de uma obra que, para além do 

mérito literário, tem para nós a importância de testemunhar a 

permanência do assunto como tema vivo e atraente (SOUSA, 2004, 
p. 401) 

 

Nessa modulação enunciativa, a narradora acaba reavaliando 

mais do que dados históricos, pois reavalia também a própria noção de 

verdade. A onisciência da terceira pessoa é substituída pela reflexão, numa 

reelaboração dos conteúdos históricos do passado. Há intertexto e 

reelaboração nas Adivinhas em trechos como este:  

 

Imaginemos que Inês estava ainda encostada aos joelhos da ama 

que lhe penteava os cabelos loiros, cabelos como os de Isolda, que 
os pássaros levavam no bico, como denúncia da beleza ignorada.” 

(BESSA-LUÍS, 1983: p. 154). 

 

Por isso é que a narradora procura acentuar, em Inês, o perfil de 

intrigas – ora sutilmente, ora explicitamente. Traçar variações de perfis para 

Inês é, a nosso ver, um procedimento tanto sutil como ardiloso por parte da 

narradora, conforme constatamos no trecho a seguir:  

 

Não era decerto só bela, a dama Inês; devia ter as prendas da 
época, sabia cantar e tocar hinos, e melodias, alaúde e viola 

andaluza, aprendera algumas artes de encantamento com feiticeiras 

mouras e alcoviteiras cristãs. (BESSA-LUÍS, 1983, p. 25) 
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É, pois, uma modulação enunciativa que encontramos em 

diversas passagens do romance de Agustina Bessa-Luís a traçar uma Inês 

que pouco ou nada tem daquela configurada pelo romance histórico das 

primeiras décadas do século XX, como em Faustino de Figueiredo: 

 

[...] donzela linda, desta primorosa beleza que não chama os olhos 

de ninguém, porque o feitio da sua modéstia a afasta para cantos, 

onde a luz míngua e dá a sua atitude jeito submisso que a 

esfumilha e apaga entre as outras mulheres [...] delgada [...] era um 
todo esbelto de divinas proporções fugidias (FIGUEIREDO, 1914, p. 

50). 

 

Soma-se à descrição da beleza sempre um perfil frágil e por vezes 

também sofrido por não viver um amor legitimado, que cristalizou a imagem 

inesiana durante muitos séculos. Todavia, a Inês de Agustina é aquela que 

tanto ama Pedro, como também serve às causas políticas do Senhor de 

Albuquerque, onde foi criada e para quem deve lealdade mais que a D. 

Afonso IV: por isso a narradora afirma que Inês: “[...] é o seu sinete, o seu 

correio, a sua luva; ela obedece-lhe como a sombra no corpo que a projecta” 

(BESSA-LUÍS, 1983, p. 17). E se assim foi criada, é pertinente traçar essa 

Castro como altiva e imperiosa, pois muitos dos que se preocuparam em 

historiografar quaisquer aspectos de Inês de Castro não a fizeram anjo, 

como assim o fez a literatura. Por isso é que Agustina afirma: 

 

Inês enfrentava Deus, traindo um vínculo sagrado. Heloísa, essa 

tentara um clérigo, o que a confissão podia corrigir e sanar; mas 

Inês nunca mais podia alterar aquele acto falseado, corrompido, no 
investimento moral que ele significava. Por isso D. Pedro lhe quis 

maior bem […] (BESSA-LUÍS, 1983, p. 65). 

 

Essa afirmação diz respeito ao fato de Inês não ter pronunciado de 

boa vontade as palavras do batismo do filho de Pedro e Constança, fato que 

é de conhecimento histórico de todos. Esse compadrio entre Inês e Pedro 

seria uma forma de pôr fim ao relacionamento entre ambos e poderá ter 
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sido articulado por D. Afonso. Depois disso, morre a criança e Inês é 

enviada para uma espécie de exílio em Albuquerque.  

Mas um fato interessante nessa parte do romance é a comparação 

com Heloísa, o que vem a comprovar nossa associação do amor de Pedro e 

Inês aos outros casais. Essa associação já foi mencionada em capítulos 

anteriores, e a semelhança entre Heloísa e Inês nos reafirma a condição do 

mito do amor para além da morte. 

É, pois, a partir dessas descrições sobre Inês – e também sobre 

Pedro, o que nos motiva ao quinto capítulo desse estudo – que, desde o 

começo do enredo, a narradora vai tecendo sua tese de bigamia, para a qual 

utiliza-se tanto de mencionar documentos, conforme vimos na afirmação de 

Maria Leonor Machado, anteriormente, como também de díalogos com 

personagens históricos. Sobre esse aspecto da narrativa, Maria de Fátima 

Marinho (1999), assevera que:  

 

A intromissão consciente da narradora na diegese vai ao ponto de 

entrar em diálogo com personagens  do passado (D. Branca, 

primeira mulher de D. Pedro e por ele repudiada; o monge branco 
que teria assistido aos últimos momentos do rei; o Dr. João das 

Regras), a fim de conseguir justificar teorias que quase considera 

como certezas. […] Por estes exemplos vemos a facilidade com que a 

narradora transforma em certeza certas hipóteses, levando o leitor 

incauto (e não só) a acreditar piamente neste nova versão da 
História consagrada (p. 178). 

 

Contudo, o que sobressai é que, com todos estes artifícios 

narrativos, ainda assim, a narradora vai mostrando a hipótese da bigamia 

paulatinamente, descrevendo cenas de encontros entre ela e Pedro, em 

tempos bem anteriores ao do casamento dele com Constança, como no 

fragmento do terceiro capítulo, intitulado Ninho de garças: 

 

Assim viu Inês o infante, algum dia, quando ela tinha quinze anos e 

ele idade aproximada. Encontrou-a depois muitas vezes, sentada ao 
lado de sua prima, Teresa Albuquerque, a bordar paramentos; uma 

outra dama, que conhecia a corte de França, canta chansons de 

toile; pesa um tédio, entre doméstio e galante nessas horas de 

visitas […] [BESSA-LUÍS, 1983, p. 57). 
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Viu o Infante, apaixonou-se. Pedro frequenta as terras de 

Albuquerque, do meio irmão de seu pai, e de tão enamorado casa-se com 

Inês. Este é o fio condutor pelo qual Agustina Bessa-Luís (1983) enreda o 

leitor; e por ele sua narradora vai tecendo a tese da bigamia:  

 

Enfim, Inês tinha todos os motivos para casar, por palavras de 

presente, com o infante, e este para a  amar. Ela era o seu luxo e a 

sua ‘ingenuidade’, porque a via como uma virgem romana, uma 

princesa troiana, sem perder nada da sua actualidade. Raptou-a, 

ou D. João Afonso lha mandou de presente, com um leito, lençóis, 
tapetes, cofres e baús de madeira [...] E disse-lhe que seria rainha 

(1983, p. 180). 

 

Mas ainda que não se tivesse apaixonada, essa Inês, personagem 

histórica da ficção de Agustina tinha mais que amor a Pedro, tinha o desejo 

de se tornar rainha: “Inês era uma flor de gelo, que se cria para alegrar, e 

acaso corromper, a ideia da morte” (BESSA-LUÍS, 1983, p 181). 

De um modo geral, em uma série de aspectos, a escritora trava 

um diálogo ao mesmo tempo de concordância e discordância em relação à 

crônica de Fernão Lopes, para poder chegar à sua hipótese do casamento 

de Pedro com Inês ter-se realizado quando este acompanhava sua irmã, 

Maria, a Castela. Daí, na voz da narradora, as justificativas para que não se 

lembrassem nem ele nem as testemunhas da data do casamento. A 

justificativa de ser em Bragança é pela ocasião da viagem, mas há ainda o 

acréscimo da coincidência do casamento de Pedro de Castela com Joana de 

Castro, irmã de Inês: 

 

Enquanto Pedro de Castela casa em Cuéllar, e logo se separa da 

nova esposa para voltar aos braços da insubstituível Maria Padilla, 

Pedro de Portugal toma possivelmente a decisão de casar com Inês. 

[…] É portanto de supor que, caindo na mistificação de Afonso IV, 
de repente conciliador com os amores do filho, ou em grande parte 

movido pelas promessas da nobreza castelhana, em luta aberta com 

o soberano [de Castela] Pedro casasse em Bragança e se atrevesse a 



129 

 

instalar a família nos paços de Santa Clara, prova pública do seu 

estado de legitimidade (BESSA-LUÍS, 1983, p. 41). 

 

Convém ressaltar que essa alusão também está, do mesmo modo, 

procurando ligar a imagem de Pedro de Castela a Pedro de Portugal, na 

crônica de Fernão Lopes.  

A par da sempre presente intertextualidade que cerca o universo 

das obras inesianas, o enredo das Adivinhas anda, assim, como diz Brás 

Cubas, como um ébrio: guina para a direita e para a esquerda. Ora 

Agustina põe uma impertinente narradora a contestar Fernão Lopes, ora 

põe-na tanto a citá-lo como também ao Livro de Chancelaria de Afonso IV, o 

livro de Frei Manuel dos Santos, Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça, 

bem como as crônicas de Rui de Pina, Acenheiro, dentre outros importantes 

escritos que se referem ao período histórico de Pedro e Inês.  De modo que o 

leitor recebe grande quantidade de informações da História, misturadas à 

ficção. 

Em dez capítulos é sempre assim que a narrativa é conduzida, de 

modo que são muitas as informações, entre as quais o leitor deve descobrir 

quais as verdadeiras, apresentadas apenas para dar o tom da veracidade ao 

que diz a narradora. Ao leitor fica o direito de ler a História por esse novo 

ângulo, no qual a literatura é o fio condutor. O que bem justifica o romance 

histórico contemporâneo, a partir da afirmação da própria Bessa-Luís 

(1983): “A história é uma ficção controlada. A verdade é coisa muito 

diferente e jaz debaixo dos véus da razão prática e da férrea mão da 

angústia humana” (p. 224). 
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5.2 Inês de Portugal: “parecia inocente”... ambiciosa ou fingida 

 

 

Antes de trazermos para cá o que se configura como a imagem de 

Inês delineada por João Aguiar, optamos por apresentar mais algumas 

características gerais do romance em questão, além daquelas já 

apresentadas na Introdução.  

Em se tratando do nível do discurso, há uma certa economia nas 

descrições. Personagens e ambientes são apresentados apenas com as 

informações suficientes para que o narratário visualize as ações.  De fato, 

uma vez que o romance parte do roteiro escrito para o filme – caminho 

normalmente inverso ao de costume –, a leitura dá-nos a impressão de 

muitas cenas em uma grande tela. No discurso de cada personagem, fica 

acessível uma ligação do romance à palavra que o atualiza, visto que a 

coerência de cada uma das falas rege diversos discursos, dois deles 

sobressaindo-se em relação aos demais: o de D. Pedro, já coroado rei, 

aguardando o julgamento dos conselheiros de seu pai, no castelo de 

Santarém; e o de Álvaro Pais que, por fazer nesta narrativa a voz da razão, 

poderia ser visto como uma projeção de D. Afonso.  

Portanto, João Aguiar, ao elaborar sua escrita conforme o 

encaminhamento do romance histórico contemporâneo fundamenta-se em 

diferentes versões do episódio histórico, imbrincadas à memória das 

personagens envolvidas, sobremaneira através da lembrança de D. Pedro. 

Isto porque, a cada momento, as ações régias comprovam a força 

inigualável de seu amor; e, nas falas das demais personagens, se evidencia 

a peculiaridade dessa paixão. Assim como os demais romances desse 

estudo, embora ressaltando a lenda, esta obra não deixa de apelar à 

História. Comprova-nos tal encaminhamento a declaração do próprio autor:  

 
Para além das “invenções” indispensáveis na construção da trama 

dramática, algumas liberdades foram tomadas em relação à verdade 

histórica. Por exemplo [...] o chanceler-mor de D. Pedro I, na época 

em que ele declarou ter casado em segredo com Inês de Castro, não 
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seria Álvaro Pais e sim  Vasco Martim de Sousa. No entanto, sabe-

se que Álvaro Pais também desempenhou esse cargo, que só veio a 
abandonar no reinado de D. Fernando I; [...] (AGUIAR, 1997, p. 

131). 

 

Outro exemplo é a descrição do documento que celebrara o acordo 

de paz entre o Infante e seu pai, por obra da rainha D. Beatriz. O 

documento é histórico, mas o uso que dele é feito torna-o literário, pois na 

descrição da cena já se antevê a intenção de Pedro em não cumprir o 

juramento feito em Catanhede, indício bem expresso pelos olhares 

atravessados que lança aos assassinos de Inês, presentes na cerimônia. 

Além disso, o tom literário é acentuado pela leitura do documento, contendo 

uma força dramática literária que se vai justificar mais adiante no encontro 

de Pedro com estes conselheiros.  

No tocante à focalização, esta parte mais da figura Álvaro Pais. O 

narrador, ao deixar transparecer seus temores, mostra um chanceler divido 

entre os tormentos pessoais do rei e a situação política do reino:  

 

Álvaro Pais suspira, cansado. Sim, põe a alma em perigo. Contudo, 

no seu íntimo, não é isso que mais o atormenta. Porque, para ele, 

amando embora Pedro, como ama, a salvação do reino está acima 

da salvação da alma do rei (AGUIAR, 1999, p. 29-30). 

 

Seu receio é quanto à possibilidade de Pedro quebrar o juramento 

de não se vingar dos conselheiros, comprometendo, assim, a sua soberania 

por se tornar perjuro, pois sabe que o rei vai quebrá-lo: “Por ora, o que me 

dá mais cuidado é que El-Rei perderá a sua boa fama. Todos dirão que os 

reis de Portugal e de Castela erram muito, indo contra as suas verdades” 

(AGUIAR, 1999, p. 30). Mas, para o rei, importa apenas a justiça para a 

morte de Inês. Portugal, para Pedro, é bem como o definiu António Patrício: 

um reino de saudades.  

Considerando que as figuras de Pedro e Álvaro Pais estão em 

destaque, convém observar a perspectiva crítica adotada por Delille, ao 

expor que 
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[...] através da referida estratégia discursiva o romance é percorrido 

por duas perspectivas antagônicas sobre a morte de Inês – a de 
Álvaro Pais, que acentua sempre a necessidade política dessa morte 

(e a cegueira do Infante), ea de Pedro, que a experimenta como uma 

mal inaudito, um crime bárbaro, uma injustiça monstruosa 

(DELILLE, 2004, p. 194). 

 

Observados esses aspectos ligados à narrativa, passemos mais 

especificamente à personagem Inês de Castro. Quase sempre, a maior 

porção de características atribuídas à Inês chega ao leitor pela voz do 

narrador, como no trecho do romance: “Parecia inocente, sim, é sempre 

esse o efeito que a beleza produz na juventude e até nos mais velhos, que 

deveriam ter mais siso. E Inês era bela” (AGUIAR, 1999, p. 30 – 31). 

Notemos, ao dizer  “parecia”, que a voz de Álvaro Pais sugere uma 

Inês não necessariamente inocente. Ao longo de suas diversas falas, em 

discurso direto ou indireto, este narrador aponta para os irmãos de Inês 

como culpados de sua morte, por incentivarem-na a buscar, no afeto de 

Pedro, a escalada para o trono como rainha.  

 No excerto a seguir, o irmão Álvaro passa do discurso sutil, de 

sugerir nas entrelinhas, para a firmação clara de que Inês pode chegar ao 

trono de Portugal: 

 

- El-Rey D. Afonso de Portugal há-de morrer, como todos os outros 

reis. Por fim tudo dependerá da vontade do Infante e da vossa Vou 

falar-vos sem rodeios: pela minha voz, é a vossa linhagem que voz 
diz: haveis de ser rainha. E direis vós, sem mentir, que tal não voz 

apraz? 

O breve sorriso de Inês traiu sua vontade mas também a sua 

indecisão. Decerto ainda lhe parecia coisa demasiado grande e 

ousada. (Aguiar, 1999, p. 33) Grifo nosso. 

 

Percebamos que é o trecho grifado que melhor exemplifica aquilo 

que expusemos no subtítulo desse capítulo, referente a este romance. Inês, 

ao longo da história, parecia inocente, pois o enredo nem vem a afirmar 

nem a negar essa condição. 
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Seja por terem percebido este aspecto nos documentos 

historiográficos, seja pelo fato de não aceitarem a linha da “linda Inês, 

mísera e mesquinha”, este ponto é intertextual em relação a quatro dos 

romances aqui utilizados. Excetuando António Cândido Franco, os demais 

focalizam essa visão de Inês, senão culpada, também não inocente; enfoque 

este sobre a figura inesiana que se apresenta mais branda em Seomara da 

Veiga Ferreira. Nesse caso, conforme já discorrêramos sobre a 

intertextualidade no Capítulo I, corroboram nossa constatação as palavras 

de Laurent Jenny: 

 

Abre-se então o campo duma palavra nova, nascida das brechas do 

velho discurso, e solidária daquele. Quer queiram quer não, esses 

velhos discursos injectam toda a sua força de estereótipos na 

palavra que os contradiz, dinamizam-na. A intertextualidade fá-los 

assim financiar a sua própria subversão (JENNY, 1979, p. 44). 

 

Portanto, das duas imagens inesianas mais comuns, a vítima e a 

politicamente ambiciosa, Aguiar (1999) elabora a sua, sendo esta uma 

“enésima” imagem, assim como Agustina Bessa-Luís, Cândido Franco e 

tantos outros também o fazem, des(re)construindo Inês como referente 

histórico, como vemos na fala de Álvaro Pais: “Eu o diria, se D. Inês de 

Castro não houvesse parentes tão poderosos e com tanta ambição. Porque, 

sem tais irmãos, ela me aprecia inocente. (AGUIAR, 1999, p. 30). 

Mais adiante, o momento do diálogo entre o chanceler e o bobo é 

um dos fragmentos em que se mostra ao leitor a possível falsa ingenuidade 

de Inês. Martim será a voz que apresentará as suspeitas de Álvaro Pais. 

Assim como também em O amor infinito de Pedro e Inês, no qual tem papel 

de destaque o bobo Clarimundo, Martim foi pago pelo chanceler-mor para 

escutar a conversa de Inês com seus irmãos. E ao expor a maneira 

maliciosa com que os Castros estimularam-lhe a ambição, dá interpretação 

aos mínimos detalhes, inclusive aos sorrisos de Inês. Nisto está justificado o 

uso do “parece”, como a deixar que o leitor entreveja a possibilidade de não 

haver inocência da parte da Castro, embora seja o irmão que comanda o 

diálogo:  



134 

 

 

Então, contou Martim, o mais velho, Álvaro, teceu outra malha na 

intriga afivelando a máscara da falsa virtude, que era também 
máscara do verdadeiro orgulho: 

– Julgar-vos mal? Não falamos nós aqui de amores de pastoras com 

bufarinheiros. Julgar-vos mal? Vós sois uma Castro! D. Pedro é 
infante e será rei! Não cabe aí julgar e vós sois bem acima desse 

maldizer 

Logo a secundá-lo, Fernando sussurava: 

– Atentai Inês, que esse amor que o Infante vos tem é a vontade de 

Deus ordenando as vontades dos homens. Haveis de saber o que o 

destino entregou em vossas mãos... 

E mais insinuante ainda rematava: – ... Uma coroa, Inês. Rainha de 

Portugal 

– Não cuido eu disso!  

Mas o riso dela, disse Martim, não era descuidado, nem a ideia lhe 
era de todo estranha (AGUIAR, 1999, p. 32) 

 

Embora os momentos da narrativa em que a paz é assinada, pelo 

Tratado de Catanhede, e o momento em que os conselheiros são trazidos de 

Castela para serem executados, consumando a vingança de Pedro, sejam 

momentos altos de tensão na narrativa, os diálogos entre os irmãos Castro 

e Inês também são de significativa importância, por mostrarem a questão 

política a qual está ligada à morte de Inês.  

É, pois, desse diálogo que se pode inferir do título dado à Inês 

como sendo o título do próprio romance. De modo crítico, o título do 

romance Inês de Portugal pode estar associado a um título que, segundo a 

narração de Martim sobre a ambição dos Castros pelo trono, nasce de 

artifício e de armadilhas para que a irmã se veja rainha “de Portugal”. 

Todavia, no plano ficcional, Pedro sabe a intenção dos irmãos Castros; e, 

embora saiba, não duvida dos sentimentos de Inês. A ocasião do encontro 

em que se amam pela primeira vez, momento marcante porque Inês deixa 

seu coração e a virgindade com Pedro, é o momento em que averigua a 

possibilidade de um dia torná-la rainha. Mas Inês, ao mostrar-lhe o lençol 

manchado de sangue assegura: 

 

– Tu és meu rei. E esta, a minha bandeira. Não quero outro rei nem 

outra bandeira. Já o disse, eu havia de querer-te ainda que não fora 
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quem és. Chego a desejá-lo, pois assim seria mais tua. [...] Eu estou 

aqui, não é feliz? (AGUIAR, 1999, p. 44). 

 

 São passagens como estas que evidenciam a oscilação da figura 

de Inês construída por João Aguiar. Parece-nos que, embora muito apegado 

à crônica de Lopes, há também a preocupação de afirmar o amor dos dois. 

Corroboram nosso ponto de vista sobre isso as palavras de Maria Manuela 

Delille:  

 

[...] como se pode deduzir do conjunto das cenas em que é evocada, 

a sua imagem global não é a de vítima inocente e indefesa, nem a 

de feiticeira e barregã, [...] mas sim a de uma mulher apaixonada, 
de insinuante beleza física, que em Pedro ama simultaneamente o 

homem e o Infante cujo destino a seduz [...] (DELILLE, 2004, p. 

194). 

 

Essa sedução de Inês por Pedro, pelo homem e pelo infante é, de 

acordo com o encaminhamento de Aguiar (1999), o que decreta a sua 

morte. O narrador afirma que Inês “[...] ama de mais e talvez ambicione de 

mais” (AGUIAR, 1999, p. 45), para logo em seguida narrar a grande cena de 

amor em que os dois se entregam num matrimônio simbólico, numa espécie 

de sacralização do amor que os une: 

 

Pedro ajoelha-se lentamente no chão diante de Inês. Lentamente, 

pronuncia o seu compromisso como uma oração.  

– Sim. Deus é testemunha. Na Santa Missa, o vinho abençoado 

muda-se no sangue de Senhor Jesus Cristo. Aqui, nós somos sós e 

não havemos esse poder sagrado. Mas Deus vê em nossos corações, 

pois Ele é o Senhor de Todas as Cousas. D. Inês de Castro, sede 

minha mulher diante de Deus, se o não puderes ser aos olhos do 

mundo (AGUIAR, 1999, p. 46–47). 

 

Eis então o momento que consideramos um ponto chave nesse 

romance: a ficção se rende mais à lenda que à História. A narrativa evoca a 

força do mito do amor puro que, amor-paixão, sobrepuja mais que qualquer 

impedimento social, o amor que permanece além da morte: 
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Entre os dois, não há aqui, agora, intriga nem ambição, nem 

cálculo. Nem sacrilégio. Para haver sacrilégio tem de haver 
consciência e desafio, porém, Pedro e Inês, frente a frente, 

ajoelhados no chão, junto da cama onde ele cometeu adultério e ela 

se entregou sendo virgem e não casada. Pedro e Inês são por 

instantes duas crianças que pensam ter cumprido a vontade de 

Deus, que disse simplesmente: amai-vos (AGUIAR, 1999, p. 47). 

 

Esses momentos na narrativa fazem parte das constantes 

lembranças de Pedro, mesmo que o narrador não as anuncie. Essas 

ausências são sempre o deslocamento do presente da narrativa, quando 

Pedro aguarda a morte dos conselheiros de seu pai, deslocando-se sempre 

para suas lembranças. Mais uma vez configura-se a dupla face do mito: se 

Inês é o amor, Pedro é a memória.   

Em Inês de Portugal, diferente do sentido que o vinho adquire em A 

rainha morta e o rei saudade e em O amor infinito de Pedro e Inês, o vinho é 

metáfora do sangue de Inês. Depois de beber o vinho e de ver sua face 

furiosa refletida no vermelho líquido, o rei pensa na vingança, de modo que 

o vinho adianta a execução próxima dos dois prisioneiros fazendo-o excitar-

se com as lembranças: “As recordações excitam-no, fazem-lhe correr o 

sangue mais depressa e subir-lhe à cabeça, como se para lá se tivesse 

mudado o coração” (AGUIAR, 1999, p. 39). O sangue no lençol, da iniciação 

amorosa de Inês, representado no vinho que o rei sorve com ira, será o 

sangue que vingará a morte de seu cordeiro: Agnés, Ignês. É preciso um 

outro sacrifício de sangue para vingar o cordeiro imolado; na mente de 

Pedro, é isso que se passa.  

Depois da vingança, o próximo passo é a trasladação. Aguiar 

segue próximo à linha desenvolvida tanto por Fernão Lopes como por 

António Patrício: 

  

Junto do túmulo, o silêncio é absoluto.  

O silêncio do princípio e do fim do mundo. Pedro dá um único 

passo. As suas mãos estendem-se, tocam a pedra, acariciam-na.  

Enfim. Vingada, desagravada, coroada.  

Minha mulher e Rainha. 
Porém as palavras, mesmo ditas só dentro de si são perigosas.  

[...] 
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O seu maior amor está aqui, encerrado em pompa e glória, 

protegido pelo espaço sagrado, aguardando que chegue o tempo do 
reencontro, quando os mortos se levantarem na ressurreição da 

carne (AGUIAR, 1999, p. 127). 

 

Pedro quebra as regras do mosteiro das Clarissas e traslada o 

corpo de Inês para o Mosteiro de Alcobaça. Nesse e em alguns outros 

momentos, as ações narrativas são descritas de modo a enfatizar a loucura 

do rei, a paixão, o amor levado ao extremo.  

 

 

5.3 Inês etérea: quase deusa nos romances de António Cândido Franco 

 

 

António Cândido Franco é, notadamente, um romancista de 

tendência histórica, conforme anuncia o conjunto de sua obra literária; 

além dos dois romances selecionados para esse estudo, seus outros dois 

romances são também sobre personagens históricos: Dom Sebastião e 

Leonor Telles. 

Diferindo em muito do que expõem Agustina Bessa-Luís e João 

Aguiar, os dois romances de António Cândido Franco, já mencionados na 

apresentação, trazem Inês como um ser quase etéreo, no Memória de Inês 

de Castro; e uma personagem um tanto ambígua, mas também 

apresentando características míticas, em A rainha morta e o rei saudade. 

Sobre esta ambiguidade, compreendemos que resulta das relações 

intertextuais que o autor promove com o poema de Eugénio de Castro e 

com a crônica de Fernão Lopes. 

A partir da riqueza nos detalhes dos fatos, o texto conta com uma 

sutil análise política da situação de Portugal e Castela à época dos 

episódios históricos. A situação dos reinos ibéricos frente às conquistas 

árabes é contada de modo a enriquecer através dos pormenores históricos 
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da narrativa, rememorando batalhas, conquistas e intrigas políticas, tendo 

o narrador o cuidado de informar detalhes interessantes:  

 

[...] a contra-reconquista que Ali Boacem tentou empreender em 

1330 é perfeitamente inglória e insensata. [...] A primeira vitória 

dessa contra-reconquista árabe deu-se no mês de junho de 1333, 
quando Gibraltar caiu nas mãos de Ali Boacem [...]. Gibraltar era, 

no fundo, uma porta de passagem e da sua posse dependia afinal 

toda sorte militar da Península. (FRANCO, 1990, p. 33–34). 

 

Percebemos em Memória de Inês de Castro uma atmosfera mística. 

O próprio campo semântico favorece esta atmosfera mística e muitas 

descrições encerram uma imagem que se assemelha a uma lenda: 

 

A roca estava, com efeito, povoada de seres e de acontecimentos 

estranhos e mágicos, e os raros camponeses [...] contavam 

histórias magníficas acerca do sítio. [...] Ao longe, as Berlengas 

eram inacessíveis paragens, ilhas plantadas no meio do mar mais 

como um horizonte do futuro, do que um círculo do presente 
Ninguém as conhecia e corriam lendas que os barcos desapareciam 

no interior de suas grutas (FRANCO, 1990, p. 14 e 62). Grifo nosso. 

 

Além disso, o narrador mostra em vários trechos a relação de 

apego de Pedro à Atouguia da Baleia, onde havia lá o seu touril – dai o 

nome, touguil, Atouguia. Aliás, abrindo-se parênteses, essa relação também 

é mencionada em Adivinhas de Pedro e Inês, no Memória de Inês de Castro e 

n’O amor infinito de Pedro e Inês. Ainda no que diz respeito a Pedro e Inês, o 

momento do encontro destes é tratado como a magia que só o 

encantamento do súbito amor permite. É como uma aparição que Inês se 

apresenta a Pedro no primeiro encontro, o qual, segundo o narrador, 

acontece casualmente, como parte do destino de ambos, quando o Infante 

vai visitar Constança em Alenquer:  

 

[...] Pedro estava encostado ao umbral da porta da janela e Inês 

disse-lhe: 

– Senhor, vossa bebida está pronta. 
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Pedro estava ligeiramente de costas e fitava Alenquer atento à 

disposição das casas. Tinha a boca seca, agradeceu ligeiramente 
com a cabeça e bebeu, sem reparar em mais nada, dum só trago, o 

vinho que Inês verteu no cálice. Quando ergueu a cabeça e fitou o 

rosto de Inês reparou, intrigado, que os cabelos desta pareciam 

despedir labaredas. Era um lume que crepitava em silêncio. O seu 

rosto tinha assim uma luminosidade anormal, quase transparente, 
que a tornava duma imobilidade absoluta. A pele acetinada e 

branca parecia ter-se iluminado por dentro, coroada estava por 

uma luz intensa (FRANCO, 1990, p. 81). 

 

Este momento em que se conhecem, causa em Pedro um impacto 

que o deixa “tímido de voz”; o que se tornará gagueira, sob o efeito de outro 

futuro impacto, o da morte de Inês. O momento acima descrito no Memória 

pelo choque abrupto que lhe causa a paixão. Considerando que A rainha 

morta e o rei saudade  descreve com mais “vigor” estético esta cena, 

optamos por aqui trazê-la, sem fins comparativos; mas, apenas, para 

observarmos a intencionalidade em associar a figura de Inês a uma visão:  

 

A coisa mais estranha que lhe podia acontecer, numa manhã de 

Março, era ver assim uma mulher com a cabeça em fogo. Deu-lhe a 

impressão que Inês levantava os braços e os agitava no ar, no meio 
das labaredas [...]. Foi um momento, de inocência e terror, ao qual 

Pedro ficou para sempre ligado (FRANCO, 2004, p. 80). 

 

Embora a linha narrativa deste romance se encaminhe sempre para a 

morte de Inês, para que sua figura renasça em Fátima, pela saudade de 

Pedro, em diversos trechos, tal caracterização pode ser nada mais que a 

romantização das personagens, visto que o autor não opta por uma imagem 

difusa de Inês, como encontramos em Agustina e João Aguiar. 

Nessa romantização da figura inesiana, o campo semântico é um 

dos fatores que vai configurando a aura mítica em Memória de Inês de 

Castro:  

 

A consciência em Inês era profundamente intuitiva e feminina. Não 
produzia claridade, mas medo. Portugal era para Inês a imagem do 

mar, a expressão possível do infinito. Inês alimentava-se das 

brumas atlânticas como uma árvore se alimenta da água (FRANCO, 

1990, p. 109). 
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Essa atmosfera também é criada pela ligação do ser a terra. A 

imagem da protagonista do amor imortal vai sendo elaborada como alguém 

que tem plena consciência de sua terra, mas também da terra para onde 

veio e onde encontrou o amor. Assim, o narrador associa a imagem de Inês 

a terra, como faz com as outras personagens. Exilada em Albuquerque, ela 

sentia a necessidade de voltar a sua segunda pátria. E mais que um 

sentimento de topofilia, essa aura que o narrador promove ao longo do 

enredo se dá no sentido de associar os destinos de cada indivíduo ao seu 

lócus. Por isso Inês vai também ser configurada como a própria Galiza:  

 

Inês era indiscutivelmente, em mais de um sentido, uma mulher do 

fim. O fim da terra onde nasceu era nela um fim do sentimento, um 

limite sobrenatural do próprio humano. O destino de Inês deve-nos 

lembrar o destino espiritual da própria Galiza (FRANCO, 1990, p. 
109) 

 

A intenção de ligar a Galiza à Portugal pode ser o reflexo do 

sentimento ibérico, ainda que a História registre tantas batalhas entre 

Portugal e Espanha, pois, nesta narrativa de António Cândido Franco 

(1990), a Galiza está, de uma certa forma mística, espiritualmente ligada à 

Portugal, assim como Inês está espiritualmente ligada a Pedro. É pertinente 

esclarecer sobre aquilo que nesse momento denominamos sentimento 

ibérico, pois refere-se, sobremaneira, às ligações artísticas da Península, 

principalmente no Norte, onde Portugal e Espanha têm como divisa a 

Galiza. O período em que o galego-português foi uma única língua legou 

forte herança cultural a essa região, que abrange, em terras portuguesas, o 

Além-Douro e o Minho. 

Outra faceta desta narrativa é destacar sempre o aspecto pueril de 

Inês, mesmo quando fala sobre a gestação do primeiro filho, que 

corresponde a um dos períodos que mais carcateriza a mulher no seu perfil 

de fêmea, “[…] porque toda mulher se sente criadora do mundo” (p. 114) 

continuadora da espécie, o narrador de Memória de Inês de Castro, embora 
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ressalte esse poder da mulher, o qual sugere maturidade, ainda assim 

elucida sua alma infantil da personagem: 

 

Há em toda mulher grávida um orgulho íntimo e interior que só se 

manifesta e de forma rápida no olhar. É um orgulho de demiurgo 

[…] A gravidez seria para Inês, aos vinte e dois anos, como depois a 
morte o seria também, a possibilidade que ela encontrou de, no 

meio de actos responsáveis e até determinantes, afirmar sua 

serenidade quase infantil (FRANCO, 1990, p. 114). 

 

 Nesse e em vários outros aspectos, todos os romances retomam, 

de um modo intertextual, ainda que apenas por alusão, a crônica de Fernão 

Lopes, conforme temos sempre mostrado ao longo deste estudo. Não 

obstante, sobressai de fato o traço de espiritualização, de endeusamento da 

personagem, e essa condição mítica, por assim dizer, advem do amor, que, 

na gravidez, assume mais que forma mítica e traz o sentimento demiurgo ao 

qual nos referimos antes:   

 

Inês tornava a vivência do amor uma experiência orgânica sempre à 
procura de se espiritualizar ou de se desvanecer e viveu ainda o 

período da gravidez com esse mesmo influxo. O deslumbramento 

tomou-a e raramente falava, atravessando constantemente as salas 

do paço de Atouguia com tecidos de seda na mão que levava depois 

para as dunas. Calava Pedro pondo-lhe os dedos nos lábios e 
sorria-lhe desaparecendo depois nos corredores da casa (FRANCO, 

1990, p. 114). 

 

Percebe-se, então, que essa “cena” de vulto, de desaparecer pelos 

corredores pode ter essa função de aproximar sua figura de um ser fluido, 

quase invisível, que pode desaparecer como num passe de mágica, o que lhe 

acentua a condição mítica. Condição esta que vai chegar ao ápice no 

Memória de Inês de Castro, com a sua morte:  “Morreu antes dos trinta anos 

e os seus olhos conservaram sempre a ingenuidade” (FRANCO, 1990, 

p.158). A morte eterniza, ou para a memória, ou para o esquecimento. No 

que se refere à Inês, eternizou-a para a memória de Portugal.  
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Nos dois romances a imagem de Inês liga-se à Constança e à 

Teresa Lourenço. Esta última, mais fortemente no Memórias:  

 

Dir-se-ia que esta outra mulher, sombra aparentemente apagada da 

própria Castro, é que possui a chave de todo um enredo demasiado 

imaginativo para não ser verdadeiro (FRANCO, 1990, Contra capa).  

 

Por tal motivo é que Fátima está em todo o enredo sempre 

próxima à Inês. Enquanto viva, Fátima é sua sombra; após a morte de sua 

senhora, é transformada em espectro de saudade:  

 

Pedro fitou então Fátima com os olhos da vivência, que a paixão 

martirizada pela saudade dá, e em vez de ver Fátima viu Inês. Uma 

Inês transfigurada pela morte e revelada no único corpo possível: o 
de Fátima (FRANCO, 1990, 173). 

 

Esta ideia que Cândido Franco faz da aproximação dessa 

personagem – a qual muda inclusive o nome de Teresa Lourenço – com 

Inês, mostra-se semelhante àquela que faz quando diz que Galiza e Portugal 

são também partes integrantes, metaforizadas em Inês, conforme 

explicamos anteriormente. Fátima, como Inês a tratava – pois, segundo o 

enredo, teriam crescido juntas na Galiza –, é de origem moura e vivenciou 

junto a ela e a Pedro todos os momentos da trágica história dos dois 

amantes, por quem desenvolveu grande afeição e lealdade. Por todas essas 

circunstâncias, é Fátima quem está mais próxima a Pedro, quando este 

vivencia toda a dor da morte de Inês. 

Pedro, Inês e Fátima comporão, assim, uma tríade pela qual 

perpassam silêncio, amor e morte: “Pedro fitou então Fátima com os olhos 

da vivência, que a paixão martirizada pela saudade dá, e em vez de ver 

Fátima viu Inês. Uma Inês transfigurada pela morte e revelada no único 

corpo possível: o de Fátima” (FRANCO, 1990, p. 176). Ela é a saudade que 

Pedro sente de Inês, revestida num corpo de mulher. 
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Fátima é por isso um contraponto eficaz de Inês. Quando Pedro a 

viu de costas é ainda Inês que ele vê. Porque a noite é ainda dia ao 
contrário.  

[...] 

Inês era a estrela, Fátima uma espécie simples de flor. Se Inês era, 

como o próprio nome parece indicar, feita de fogo, Fátima era a 

contrapartida desse lume, as suas trevas (Idem, p. 177). 

 

Além dessa transfiguração da imagem de Inês, canalizada para 

Fátima, o autor também apresenta a função da maternidade de modo 

mítico. Fátima é a mãe do filho que mudará a sucessão dinástica. Pedro 

observa as mudanças no corpo de Fátima: “Pensa que se tivesse ido ao 

Salado, teria fitado mulheres idênticas a ela. Diz-lhe: – Tu vens do fim do 

mundo” (FRANCO, 1990, p. 181). Nesse ínterim da narrativa, Cândido 

Franco (1990) aponta para as questões étnicas; mais que a saudade e a 

imagem de Inês, Fátima traz um novo destino, ligando Portugal à cultura 

árabe, que adentrou o país pelo Algarve. Tece considerações sobre os povos 

da formação do reino português, e retoma ao momento de intimidade entre 

Pedro e Fátima que, após contar-lhe um sonho premonitório anuncia: “– 

Estou grávida; Quando acordei, senti-me mal e vazia. Parecia ter regressado 

dum estado de embriaguez delirante. Todos os sinais de sangue me 

confirmam a gravidez. Espero um filho vosso” (p. 182).  

Esse filho, que também acaba por mitificar a figura de Teresa 

Lourenço em Fátima, traz uma renovação que extrapola o nível político, 

trazendo também uma mistura étnica e de costumes. É esta uma forma de 

Cândido Franco justificar a porção árabe que Portugal tem, não só nas 

veias, mas também nos brios:  

 

[...] Ela, a relação de Pedro e Fátima, acaba por colocar frente a 

frente um homem que representava tipicamente os valores antigos 

godo germânicos e uma mulher que, tanto na constituição como até 
na memória de seus valores, representava as minorias étnicas 

semitas. Mas tal relação vai mais longe: ela acaba por colocar-se no 

âmago do poder político em Portugal [...] (FRANCO, 1990, p. 183). 
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Como se vê, o romancista encontra outra conotação para a 

mudança política, visto que em tantas situações a relação política com 

Castela fora de guerras e tensões constantes, ele encontra na ficção uma 

saída para Portugal: uma espécie de aliança com os árabes, através de 

Fátima. Todavia, esta seria, obviamente, uma aliança jamais aprovada por 

D. Afonso IV, que empenhara tanto esforço na batalha do Salado, 

justamente tentando conter o avanço dos mouros. Percebemos, pois, que 

não só neste fragmento apresentado, mas em muitos outros, a idéia de uma 

certa “ressureição” portuguesa, em busca do passado perdido nas grandes 

navegações.  Embora haja correntes que sempre aceitaram a união ibérica, 

há aquelas que nunca aceitaram Portugal submisso a Castela e, 

posteriormente, Espanha.  

Pensando por este ângulo e conforme afirma Pereira (1999), “Com 

o Algarve, Portugal poderia ter como objetivo não a reconstrução de um 

simples país mas a construção do universo” (p. 30). Tal encaminhamento 

nos remete à Teoria do Quinto Império, defendida por Pe. Antônio Vieira e 

retomada por Fernando Pessoa, no Mensagem, e nos confirma o forte 

pendor místico presente no Memória de Inês de Castro. Ainda nesse sentido 

que Cândido Franco dá à união entre Pedro e Fátima – a mulher algarvia 

que seria a única imagem possível de Inês – Pereira (1999) menciona que  

 

[...] É a inflexão de um sentido político que resulta no melhor da 
nossa [portuguesa] existência histórica e mítica. Não é ma 

dissolução mas uma aculturação que produziu novos filhos, novos 

povos e novas nações (p. 30). 

 

Desse modo, podemos inferir que o título dado ao capítulo que se 

centra na figura de Fátima, A fénix, pode ter tanto um sentido mais 

imediato de Inês renascida em Fátima, assim como o mito da ave que 

ressurge das cinzas, como pode ser também inferido um renascimento de 

Portugal pela nova dinastia que vai se instaurar com D. João I. Não 

predomina aqui a visão de uma dinastia que nasce sob o signo da 
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bastardia, como a História menciona, mas a conotação de um possível 

ressurgimento da glória mítica do povo português. 

Buscando outros aspectos do romance, prevalece também uma 

forte intertextualidade com os mitos greco-latinos, como uma forma de 

demonstrar que o mito inesiano estará sempre ligado a outros mitos mais 

antigos, que lhe emprestam aquilo que chamamos de perfil semântico; ou 

seja, mitos femininos que também padeceram por amor, ou tiveram o amor 

imortalizado, mesmo no além-túmulo.  

O romance A rainha morta e o rei saudade traz, também, essa 

imagem de Inês vislumbrada como ser etéreo, o que se confirma como a 

transposição do aspecto mítico trazido para esta obra. Logo de início o autor 

cita o nome de inúmeros escritores e poetas que escreveram sobre Inês para 

apontá-la também como grande musa das artes dos renascentistas, 

invocando para isso Dante e Michelângelo:  

 

A alma de Inês foi tão grande que, simples camareira ou dama de 

companhia, mísera e mesquinha como lhe chamou Camões, ela se 

tornou soberana coroada depois de morrer, e foi de seguida cantada 
por Garcia de Resende, António Ferreira, Camões, Lope de Veja, 

Guevara, John Ford, La Motte, Gottfried Bürger, Ezra Pound, Henry 

de Montherlant. E Fernão Lopes, que foi o primeiro a falar dela e a 

comparou com Ariadne e Dido. O próprio Dante Alighieri teria 

modificado o fecho do seu poema, se tivesse nascido cem anos mais 

tarde; e não só Dante alteraria seu poema, como o próprio Miguel 
Ângelo mudaria, na Capela Sixtina, a Sibila Délfica se tivesse 

podido ter Inês como modelo (FRANCO, 2004, p. 24). 

 

Todavia, embora apresente essa possibilidade de Inês como 

personagem do Renascimento, neste romance António Cândido Franco vai 

fazer semelhante ao que acontece também no romance O amor infinito de 

Pedro e Inês: atribuir à nossa heroína um perfil andrógino, o que se nos 

afigura como um dos pontos necessários para aproximar seu segundo 

romance das outras obras as quais, ao longo da História, criaram um 

mosaico de perfis inesianos. Vale lembrar que, se, no Memória de Inês de 

Castro, a imagem ígnea é a que marca o momento do encontro entre Pedro e 

Inês, em A rainha morta e o rei saudade o mar em sua imensidão é metáfora 
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para os olhos da Colo de Garça. Pedro, que amava o mar de Peniche e a 

Atouguia da Baleia, sente-se neste romance inundado pelo mar dos olhos 

de Inês:  

 

Pedro sentiu o choque térmico da aproximação. Pôde, pela primeira 

vez, contemplar os olhos de Inês. Havia neles águas verdes e azuis 

cono as do Baleal ou Peniche, onde apetecia também mergulhar. 

Mais tarde, muito mais tarde, o corpo de Inês foi-lhe um imenso 
areal, mole e quente, onde repousou da fadiga do mundo, mas a 

porta de entrada desse litoral foi o mar bravio e universal que vinha 

bater nos olhos de Inês (FRANCO, 2004, p. 84). 

 

E, se parece emblemática essa variedade de perfis, de certo modo 

parece estranho que, além de androginar Inês, o autor atribua-lhe também 

a mesma prerrogativa a qual se encontra no poema Constança, pois nessa 

nova narrativa de António Cândido Franco o critério intertextual também 

cria mais uma imagem dentro desse romance para Inês, relacionando-a à 

figura no poema Constança, de Eugénio de Castro.  

Desse modo, em alguns momentos da narrativa teremos Inês vista 

e adorada por Pedro, mas teremos também Inês vista pelos olhos de 

Constança. Assim, Para convencer o leitor de seu ponto de vista, o autor 

comenta a morte de Constança:  

 

Diz-se que morreu em conseqüência da dificuldade do parto. Eu 

acho que não; o que a matou foi a solidão e a ausência de Inês, 

nada mais, que o aposentamente de Inês pesava-lhe mais do que o 
de Pedro. [...] Não aguentaste a solidão em que te deixaram e fugiste 

a gritar, chamando por Inês, o teu amor. A tua aia deu-te tudo, 

incluindo o esposo; que generosidade fantástica a dela. Calhando, o 

teu poeta, o do comércio íntimo do oaristos, Eugênio de Castro, 

tinha razão; se os visse hoje a ambos, pedias um beijo lúbrico ao 

teu esposo, tão pendurado como o primeiro, par depoi o dares ainda 
mais apaixonado e ardente, à tua querida aia (FRANCO, 2004, p. 

106–107). 

 

Novamente, retomamos o aspecto das relações intertextuais entre 

os romances, lembrando que “O diálogo entre textos assegura, portanto, a 

continuidade literária e constitui, em nossos dias, um princípio 
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fundamental de sobrevivência da prática poética” (KRISTEVA, 1974, p. 98). 

E no que concerne ao mito inesiano, as relações intertextuais  no romance 

histórico contemporâneo tanto apontam para a imagem da própria Inês, 

como para outras imagens míticas, conforme observaremos no item a 

seguir. 

 

 

5.4 Mito e memória: Inês como Isolda na Estalagem dos assombros  

  

 

 

Tempo e memória são dois elementos preponderantes neste 

romance de Seomara da Veiga Ferreira. Conforme já mencionamos na 

apresentação do livro, logo no início e no capítulo III, a intertextualidade em 

apresentar Pedro como Tristão e Inês como Isolda é uma das peculiaridades 

a darmos destaque neste romance.  Pedro desde cedo fora apresentado a 

este mito do amor, e já conhece o texto antes mesmo de saber o que é o 

sentimento que emociona toda a Europa ao referirem o mito do amor-

paixão. É com o poema de D. Dinis que Pedro recebe, ainda criança, a noiva 

por palavras de futuro, D. Branca18:  

 

[...] Meu filho tinha oito. Ensinaram-lhe a dizer à nova um excerto 

de Tristan e Iseut que mais tarde, sim, muito mais tarde, dizem, 

ele repetiria a Inês: 
... o mui namorado 
Tristan sei bem que não amou Iseut 
Quant’eu vos amo... 

Que foi um feixe de palavras gaguejadas, incompreensíveis, e que 

bateram no rosto aparvalhado de Dona Branca como um coice na 

porta de um palheiro. 

(FERREIRA, 2007, p. 35). Grifo nosso. 

 

                                                 
18 O casamento foi desfeito porque D. Branca de Bourbon apresentava sinais de demência, 

fato que, na Idade Média, permitia desfazer um compromisso desse porte, visto que se 

tratava um contrato que envolvia mais que relações sociais, em virtude das relações de 

vassalagem entre reis e nobres, e das alianças políticas entre reinos. No caso de Portugal, o 
infante ficou livre, através de decreto papal, para contrais novas núpcias. 
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O excerto grifado é para mostrarmos que o próprio Pedro vai-se 

sentindo também como o amante da lenda celta. Embora saibamos que o 

amor dos pares Pedro e Inês/Tristão e Isolda não é semelhante em tudo, 

sabemos, pois, que em diversos pontos aproximam-se: ambos os casais são 

mitos que retomam à Idade Média; simbolizam o amor trágico, o amor-

paixão, que é levado à realizar-se acima de qualquer obstáculo, ainda que 

traga como consequência a morte. São os chamados “amores eufóricos”, 

que sobrepujam as questões políticas e sociais apenas para que os amantes 

concretizem o intenso desejo de estarem juntos, como numa forma de 

“loucura”. 

 Outro aspecto que aponta semelhança é o fato de a relação 

amorosa acontecer fora do casamento. Tanto o relacionamento de Pedro e 

Inês, como o de Tristão e Isolda, são relações fora do enlace matrimonial, 

com o agravante de, no caso de Tristão, Isolda ser a esposa do seu tio.  

 

Inês pousou aquele olhar de esmeralda, turvado, que lhe fazia os 

olhos quase negros, e olhou Pedro. [...] Naquele curto segundo o 

amor que não morrera com Tristan e Iseut brotara de novo como 
uma catarata de lume entre duas almas. (FERREIRA, 2007, p. 51) 

 

Há, evidentemente, a polêmica questão do casamento de Pedro e Inês, 

declarado após a morte desta, quando D. Pedro era já rei de Portugal. Fato 

este que se tornou uma enorme “querela”, quando da crise dinástica pela 

qual passou o país, após a morte de D. Fernando. A contestação deste 

casamento serve exclusivamente aos propósitos da revolta que pôs o Mestre 

de Avis no trono.  

Assim, é pertinente observar que essa “tecitura” da voz narradora, 

a mãe de D. Pedro, traça para o casal português o mesmo destino mítico 

dos amantes da região celta. Mas não é de se admirar, pois, conforme José 

Miguel Wisnick: 

  

Histórias de Tristão e do rei Marcos já eram conhecidas desde o 

século VII, mas é no século XII que a narrativa celta (trabalhada 
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pelo imaginário cristão) cristaliza-se numa intrincada rede de 

sentido cuja unidade enigmática e fascinante salta aos olhos apesar 
da multiplicidade das suas versões (WISNICK, 1987, p. 185). 

 

Todas estas versões, vale salientar, apresentam várias 

contradições, as quais envolvem o relacionamento amoroso de Tristão e 

Isolda no ambiente da corte feudal, influenciado pelas regras do amor 

cortês e as leis do casamento cristão, e acabam variando de acordo com as 

sucessivas traduções e épocas na Europa. 

Também fortemente assimilado pelo imaginário português 

medieval, sobremaneira pelo “avivamento” que lhe dá D. Dinis ao compor 

trovas sobre este amor, as imagens de Tristão e Isolda/Pedro e Inês chegam 

ao romance contemporâneo referidas por diversos escritores, assim como o 

exemplo de Seomara da Veiga Ferreira. É como se estivesse já no destino de 

Pedro tornar-se também um mito do amor-paixão, assim como Inês torna-

se mito também. Para nós, é clara a insistência da narradora no mito e na 

forma como associa Inês a Iseut.  

Contudo, além dessas associações, o texto de Seomara também 

traz a imagem de Inês apresentada em momentos diversos da narrativa, de 

modo que lembra o encaminhamento que faz Agustina Bessa-Luís, embora 

n’A estalagem dos assombros a focalização não elabore uma personagem 

nem pérfida, nem ambiciosa. E, assim como em A rainha morta e o rei 

saudade, sua beleza também é associada à beleza de uma deusa 

 

Até que um dia chegou, a pedido de Dona Constança, uma amiga 

de infância, para sua companhia. Inês. Inês de Castro. Foi muito 

simples. Tinha 15 anos, mais alta do que eu, quase da altura de 

Pedro, e bela. Dizer assim não chega. Vós conheceste-la. Era uma 
deusa. E é terrível quando os deuses descem à terra. Os Antigos – e 

recordo-me sempre de Mestre Isaac me explicar – diziam que eles às 

vezes vinham para cegar os homens e os arrebatar. Sucedia isso 

com os Gregos e os Romanos. Claro que isto é uma blasfêmia, mas 

quando me lembro dela é o que me vem à memória. E com ela 

chegou o Amor (FERREIRA, 2005, p. 44). 
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Dona Beatriz preocupa-se, no decorrer da narrativa, em 

evidenciar o parentesco de Inês com sua família, pois D. Pedro Fernandes 

de Castro, pai de Inês, era filho se D. Violante, sua meia-irmã. Ao afirmar 

que este era “primo co-irmão de Pedro” D. Beatriz mostra que Inês também 

pertencia à nobreza, embora tivesse nascido, assim como o próprio pai, nas 

bastardia, prática comum naqueles tempos, conforme sabe-se pela 

historiografia. 

Ainda que neste romance de Seomara o aspecto místico atribuído 

a Inês não seja tão evidenciado, acontece também, como nos outros, que a 

beleza física de Inês coloca-o numa espécie de elevação, numa aura entre o 

místico e o mítico: 

 

 Dona Inês veio e a corte espantou-se com a sua presença. Era rara 
a formosura. Rara porque nada tinha a ver com as feições bonitas, 

a boca bem desenhada, o rosto fino, o cabelo... Era a presença, uma 

espécie de auréola que a emoldurava e lhe fazia faiscar no olhar 

verde a luz dos sonhos perdidos e que os poetas buscam nas suas 

não palavras vãs. El-Rei disse-me um dia: “Ela é tão formosa que 

não parece real, Senhora. Tenho medo.” Sorri. “Oh, é uma criança. 
Ainda menina, inocente...” [...] Ele via longe. Hoje sei o que pensou. 

Pedro ficou enfeitiçado, embora nunca, nos primeiros tempos, desse 

azo a quaisquer suspeitas (FERREIRA, 2005, p. 50) 

 

Observando diversas outras passagens do romance, notamos que 

Dona Beatriz vai, espaçadamente, trazendo a personagem de Inês e, nestes 

trechos constatamos momentos de apiedação. Ainda que fale sobre os 

motivos políticos de sua morte e da influência de seus irmão – em alguns 

trechos tentando justificar o ato de D. Afonso em permitir a morte da nora –

, a rainha mostra-se sensibilizada a sua trágica morte, como neste trecho 

em que fala sobre a dor de D. Constança em perder o marido. A culpa 

atribuída a Inês não tem aqui o tom “ácido” das Adivinhas, ou o tom 

acusativo do Inês de Portugal. Ferreira (2005) refere-se a ela como se fosse 

uma fatalidade, resultado da beleza e do efeito desta beleza em Pedro, que 

traz o sofrimento de Constança: “Diz respeito à perda de um pedaço da 

alma, da nossa alma, que vamos deixando em pedaços pelo caminho e não 

podemos recuperar mais porque alguém a deitou fora.” (p 53). Este alguém 
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que deitou fora é Pedro. Deitou fora o amor (um pedaço da alma de 

Constança); tudo isso são culpas que Inês carrega:  

 

Tudo isso por causa de Inês. A beleza tem sem dúvida várias faces 

ocultas. Em Inês todas se diluíram sempre perante a mais visível. 

Infelizmente para ela, pobre criança, como eu pensava na altura. E 
para os outros, como Constança. Calei-me. Percebi que nada podia 

mais fazer a não ser esperar (FERREIRA, 2005, p. 53). 

 

Inês como protagonista encontra-se aqui naquele entrelaçamento 

que perpassa a vida das outras personagens. Um desses entrelaçamentos é 

feito com mais evidência com a própria narradora, pois ela está a caminho 

de Coimbra na tentativa de salvar a nora. Tal aspecto remete-nos para a 

concepção de personagem protagonista, conforme ressalta Vítor Manuel, 

pois,  

 

O protagonista representa, na estrutura dos actantes ou agentes 
que participam da acção narrativa, o núcleo ou o ponto cardeal 

por onde passam os vetores que configuram funcionalmente as 

outras personagens (SILVA, 2002, p. 699). 

 

 

Nesse caso, embora a narrativa seja sobre Inês, interessanos 

envidenciar mais que seu perfil – um mito do amor proibido, assim como 

Isolda – traçado por Seomara da Veiga Ferreira. Interessa-nos evidenciar a 

voz da narradora trazendo os acontecimentos pela memória, conforme ela 

mesma diz: “Mas na mente de El-Rei apenas está a vingança e a memória 

de Dona Inês. O amor pode tudo. Tudo, amigas. É tão ou mais forte que a 

morte” (FERREIRA, 2005, p. 100). Grifo nosso. 

Amor, morte, mito e memória. Inês de Castro é tudo isso. É o mito 

que é tudo, como afirma Pessoa, citado anteriormente. E sua morte é o que 

a torna esse mito, exatamente como assegura Geysa Silva: 
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A morte pelo sacrifício é uma exigência da vontade de um grupo, 

no caso, a nobreza lusitana que, sentindo-se ameaçada, respondeu 
coletiva e simbolicamente, transformando Inês na pharmakós que 

assumiu, não os pecados sociais mas os sentimentos de 

hostilidade que uns experimentam pelos outros e que, muitas 

vezes, se encontram dissimulados. A violência contra Inês tem a 

iniciativa da nobreza, a adesão do clero e o silêncio do povo. Quer 

nos mitos mais estranhos, quer nos ritos mais cruéis, o homem 
procura sempre a intimidade perdida com seu grupo e com a 

natureza, não hesitando em matar ou morrer. Nestas condições, 

tudo fica liberado e a violência também se desencadeia (...) (SILVA, 

Geysa, A rainha arcaica, 27/12/2007).  

 

Porém, a memória vai trazê-la da morte. Vai reconfigurar sua 

condição humana. Porque o mito é também memória. 

A memória tem seu valor inestimável propagado desde Aristóteles 

e Platão. Tão importante é para os gregos antigos que estes elegeram 

inclusive uma deusa para a memória, Mnemonise, mãe de noves musas, 

concebidas nas nove noites que esta deusa dormiu com Zeus. Uma destas 

filhas é a História. 

 

Segundo a tradição aristotélica transmitida por Averróes e Avicena, 

a memória ocupa lugar central na cognição humana, mas de 

maneiras diferentes. Como todo saber, a memória é primeiro 

psicológica e parte de impressões sensoriais. A memória é uma 

parte da alma a qual pertence a imaginação, e todas as coisas 

imagináveis são, em essência, objetos da memória. (GEARY, 2006, 
p. 178). 

  

O estudo da memória perpassa diversos campos de estudos: 

antropológico, literário, histórico, sociológico, etc., norteando, 

sobremaneira, os estudos relativos à oralidade e identidade de comunidades 

e povos. Buscando o que diz Jacques Le Goff: “A memória é um elemento 

essencial do que se costuma chamar ‘identidade’, individual ou colectiva, 

cuja busca é uma das actividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje [...]” (LE GOFF, 2000, p. 57). Acrescentamos que, por 

meio dessa atividade “fundamental aos indivíduos”, as reminiscências 

trazem, nessa ficção romanesca, o passado histórico. A voz de Dona Beatriz, 

sempre em confidência a Dona Doce, mostra que mergulha no seu eu 
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individual, dissociando-se do papel de rainha para rememorar os 

acontecimentos envolvendo aqueles que lhe são caros: “[…] dividi-me em 

duas – eu e a Rainha – para falar comigo, para falarmos uma com a outra e 

compreender as recordações, as imagens, os factos que me chegam à 

memória […]” (FERREIRA, 2007, p. 13). 

Assim como acontece com as narrativas de António Cândido 

Franco, Seomara da Veiga Ferreira também busca uma definição de deusa 

mencionando a beleza de Inês. Aliás, quanto à beleza, todos os seis 

romances são unânimes em afirmar que a “linda Inês” era muito bela; 

embora a associação mítica, como uma deusa, não esteja em todos os seis 

autores. Na Estalagem dos assombros, o momento da chegada de Inês à 

corte, bem como sua beleza, correspondem à descida de um deus à terra. 

Retextualizando o passado, o romance aqui em estudo recorre 

notadamente à memória como fio condutor do que é dito pelas respectivas 

narradoras. Ao lembrar e contar o que viveram – ou vivem, no caso da 

narradora de A estalagem dos assombros –, ressignificam os 

acontecimentos. Assim, diferente de como as narrativas de João Aguiar e 

Luis Rosa acusam Inês, Seomara da Veiga Ferreira deixa em aberto a 

dúvida: “Mesmo que D. Inês não tenha pensado em traição e apenas cedido 

às ambições dos irmãos, o castigo caiu-lhe em cima (FERREIRA, 2007, p. 

81). Mesmo explicando as razões do rei, é nos conselheiros que Dona 

Beatriz põe a culpa da morte de Inês. Seomara intitula este capítulo A noite 

dos escorpiões. E nele está o relato do fim da sua nora, incluindo todos os 

acontecimentos até a morte: 

 

Foi depois da noite dos escorpiões, uma quarta-feira de dor, cinzas 
e remorso, Dona Doce. E ela, a bela Iseut, o Colo de Garça, lá ficou, 

num humilde coval que as boas irmãs Clarissas abriram, junto ao 

altar-mor da Igreja de Santa Clara, chorando a desgraçada amante 
do Infante apaixonado (FERREIRA, 2007, p. 87). Grifos da autora. 
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5.5 A “Colo de Garça” e o bobo: o infinito amor de Pedro e Inês  

 

 

A personagem do romance histórico recebe de cada romancista 

características a mais – ou a menos – que redefinirão sua imagem, pois são 

“Personagens construídas em torno de um modelo real que serve de eixo, ao 

qual vêm se juntar outros modelos secundários, tudo refeito e construído 

pela imaginação” (CANDIDO, 2007, p. 72). Isto posto, é possível, conforme 

podemos perceber em O amor infinito de Pedro e Inês, que esses outros 

modelos secundários tornem-se a tônica deste romance, trazendo em 

primeiro plano D. Pedro, o Mestre de Avis e o Bobo Clarimundo. Inês fica, 

então, num segundo plano da narrativa de Luís Rosa.  

Ainda assim, na criação desse autor, Inês vem ao leitor diferente 

daquela da tradição dos romances e textos de outros gêneros. É a mulher 

que paralisa Pedro, no momento em que este a vê pela primeira vez, quando 

lhe serve um vinho19 verde em Alenquer: 

 

Pedro é que ficou olhando para a ausência que era tudo o que 

restava de presente. O suor mordia-lhe a pele com a poeira dos 

caminhos apegada ao rosto. Até o desconcerto dos gestos ou do 

pasmo embaraçava as palavras e a circunstância. 
O Bobo Clarimundo quebrou-lhe a perturbação. 

- Achais-lhe graça, senhor? 

- Aquele Colo de Garça… que digo eu (ROSA, 2005, p. 42). 

  

É também um momento mítico/místico nessa narrativa. Inês 

torna-se imortal pelo sangue; daí o vinho como metáfora desse sangue, de 

sua imortalidade. Também há o sentido da embriaguez. O vinho embriaga. 

Pode-se dizer que Inês é o próprio vinho da embriaguez amorosa de Pedro: 

 

                                                 
19 Atentemos aqui para o vinho como elemento de grande simbologia. No Dicionário de 
símbolos, de Chevalier e Gheerbrant, encontramos que “[...] tanto pela cor quanto pelo seu 

caráter de essência de planta: em conseqüência é a porção da vida ou de imortalidade. [...] 

Na Grécia antiga, o vinho substituía o sangue de Dionísio e representava a bebida da 
imortalidade.” (2009, p. 956).  
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Deste-me um vinho verde em Alenquer 

Vinho de longes terras de Além-Minho 
Donde vieste galega de encanto? 

Donde vieste meu Sol e meu pranto? 

[...] 

Deste-me um vinho verde em Alenquer 

Enes de Castro,Inês,que nome tens 
Em mim esculpido,em mim gravado, 

Lembrança de um destino adivinhado... 

[...] 

Deste-me um vinho verde em Alenquer 

Em taça de cristal esplendente. 

Tanta vez te vira,sem te ver, 
Só então te olhei,para me perder. 

[...] 

Deste-me um vinho verde em Alenquer 

E eu já te amava,antes de te amar,perdidamente, 

Para além da vida e morte,com amor profundo. 
Até ao infinito,até ao fim do mundo. 

 

Pedro ama infinitamente Inês, mas é da autoria de Clarimundo o 

poema para a ocasião do vinho verde, em Alenquer. O romance permite, 

além do hibridismo de tema e conteúdo, o hibridismo dos gêneros e 

subgêneros literários, conforme Bakhtin, mencionado no primeiro capítulo 

de nosso estudo.  E o romance histórico contemporâneo traz o dialogismo, 

esses discursos plurivocais em que todos os segmentos sociais podem ter 

voz. Sob a pena lírica de Luís Rosa, um poema de amor escrito pelo bobo do 

rei. 

Mais adiante, em paráfrase ao que Fernão Lopes (2007) 

mencionou em relação ao escudeiro Afonso Madeira – que Pedro o teria 

amado mais do que se podia dizer –, Luís Rosa afirma o grande amor de 

Pedro por Inês: “Amaram-se. Daquela maneira que a gente não sabe dizer” 

(p. 73). Porque, fosse qualquer uma a condição dada a Inês, de esposa, 

amante, concubina, etc, todos os romancistas a intensidade do amor de 

Pedro: 

 

Toda a gente sabia que o herdeiro do Rei amava desabridamente 
aquela mulher e que ela tinha lançado uma corrente de fascinação 

que lhe segurava a alma. […] Inês não era apenas desejável pela 

linguagem tangível do instinto. Aquele corpo esbelto, compondo em 

simultâneo o modo fêmea donairoso e o gentil efebo sugerido, 

enlouquecia Pedro (ROSA, 2005, p. 93). 
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Aqui, novamente, vê-se intenção de culpar Inês pelo amor de 

Pedro. Como se apenas um amasse a despeito do querer e da vontade do 

outro. Luís Rosa assemelha sua escrita, nesse sentido, à Agustina e João 

Aguiar. Para os três romancistas, é como se Inês não amasse Pedro. 

Contudo, não se sabe, visto que nada disso ficou escrito, nem esculpido em 

pedra tumular, nem dito por nenhum cronista. O que os leitores ficam a 

saber é como estes romancistas imaginam esse outro lado do amor, o amor 

de Inês por Pedro. Para Luís Rosa (2005), “Inês era fértil como as terras dos 

coutos e as águas do mar infinito” (p. 93). Mas, novamente, quaisquer que 

sejam os adjetivos, o romance histórico tende, na maioria das vezes, para a 

trama intriguista e ambiciosa: 

 

Três filhos vivos, mesmo que bastardos, são força suficiente para 

que uma mulher vá atrás de uma ambição desregrada.  
E ambição não faltava a Inês. Nem capacidade de manobrar e 

intrigar, qualidade comum a todos os Castros (ROSA, 2005, p. 94). 

 

Aquele que deveria ser completamente parvo, o bobo, era na 

verdade “Fiolósofo, bonacheirão, como convém a um Bobo. Atrevido e pícaro 

para ser objecto de ódios e despeitos. Criador de incoveniências, que é uma 

coisa que aborrece aos grandes” (ROSA, 2005, p. 28). Um curinga – no 

sentido versátil da carta do baralho – travestido de bobo. O romancista 

utiliza-se, inclusive, da inicial maiúscula para evidenciar sua importância 

na trama romanesca.  

Se levarmos em consideração o papel de personagens como 

Clarimundo, no romance histórico contemporâneo, constataremos que 

sobre ele pode-se aplicar o que Candido (2007) afirma sobre as personagens 

obedecerem a uma lei; pois, nesse caso, o crítico fala de personagens mais 

conscientes que se tornam paradigmas por possuírem uma lógica já 

preestabelecida. Assim é como percebemos Clarimundo. O bobo é o fio 

condutor que, intensamente ligado a Pedro, nesse romance, conduz essa 

lógica da qual fala Antonio Candido. No bobo, 
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Só os olhos claros deixavam adivinhar a argúcia e a humanidade, 

mistura de sentimento, zombaria, galhofa, atrevimento e 
compreensão. O rei D. Pedro admirava-o e tolerava-o, como se gosta 

e tolera o que nos importuna e nos faz falta. Ele, Bobo, era o rei das 

palavras. As que devem ser ditas e as que não devem ser e que por 

isso são necessárias. (ROSA, 2005, p. 28-29). 

 

Ele sabe de sua importância para o rei, acompanho-o fielmente 

desde a infância. E não seria ousadia afirmarmos aqui que Clarimundo está 

para Pedro assim como Sancho Pança para Dom Quixote; acompanha seus 

delírios e seus devaneios. O autor apresenta, pelas falas de Clarimundo, a 

razão, opondo-se ao desvairio apaixonado de Pedro. No capítulo três, 

intitulado O colo da garça, Pedro pede notícias de Inês a Clarimundo; 

pergunta-lhe se este teria visto seu “[…] aranhiço de gente. E o Bobo 

apercebeu no Infante aquele ar mal alfeiro, de vaga longa e forte a levantar 

a espuma ao voo das gaivotas e ao destrambrelho da vida” (ROSA, 2005, p. 

58). 

De certo modo, é também um pouco pelos olhos de Clarimundo 

que Pedro vê Inês. E tendo em consideração todo o papel do bobo na 

narrativa, visto que ele está em maior destaque que os conselheiros, D. 

Afonso ou o menino João, Mestre de Avis, consideramos então que há uma 

inversão entre o que normalmente é atribuído a um rei e o que é atribuído a 

um bobo:   

 

Clarimundo era o elo de todos os segredos. O único a quem era 

permitido interromper uma lide, fazendo sinal a Pedro. O infante 

abandonava a festa dos touros e sumia-se, deixando atrás a 

algazarra do rapazio e das mulheres [...] (ROSA, 2005, p.69). 

 

A intervenção de Clarimundo chega a tal ponto que o próprio 

narrador traz a questão social da influência do bobo, destacando “os dois 

extremos” sociais: ele e o rei. Para comprovarmos tal alusão, segue um 

longo excerto do romance: 
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Conheciam-se. Como o vento conhece a tempestade. O Infante e o 

seu Bobo. Pedro e Clarimundo. Os dois extremos do modo social de 
estar. Precisavam um do outro. Como o ser precisa do não ser, para 

não ser de facto. 

O bobo mantinha os olhos fixos num ponto indefinido. Sinal de que 

o que tinha para dizer ainda não estava dito. Porque o espírito 

precisa de medir os passos do seu próprio atrevimento. 

- Que mais sabeis ou ouviste, Bobo? 

- Na Corte diz-se que sois dominado por essa mulher, D. Enes a que 

todos chamamos Inês. Que ela vos governa o ânimo, que vos traz 

embruxado o siso. 

- Que eu amo Inês com amor tão grande como alguma vez um 

homem pode amar uma mulher, não é segredo para ninguém. Mas 

daí a fazer de mim besta mandada, vai um grande passo, 

Clarimundo (ROSA, 2005, p. 104). 

 

Este aspecto, que poderia ser também tomado como uma forma 

de carnavalização – no sentido da inversão dos papéis sociais, conforme os 

estudos de Mikhail Bakhtin – pode ser também observado pela via da morte 

à referencialidade. Isto, tomando como referencialidade à situação histórica 

das personagens, de modo a tornar evidente, no âmbito da ação narrativa, 

ligações de ordens bastante diversas, como a apresentada entre o bobo e o 

rei. Assim:  

 

El personaje será definido […] por un conjunto de relaciones de 

semejanza, de oposición, de jerarquía y de orden (su distribución) 
que estabelece, en plano del significante y del significado, sucesiva 

y/o simultáneamente, con los demás personajes de la obra 

(HAMON, 1996, p. 130)20. 

 

Tomando a afirmação de Hamon, podemos aplicá-la ao que 

acontece no romance de Luís Rosa. Aliás, três das obras sobre Inês de 

Castro estudadas trazem ao menos um personagem que vai apresentar 

esses aspectos citados pelo teórico: a aia de D Beatriz, o chanceler-mor, 

                                                 
20 O personagem será definido […] por um conjunto de relações de semelhança, de 

oposição, de hieraquia e de organização (na sua distribuição/classificação) que estabelece, 

no plano do significante e do significado, sucessiva e/ou simultaneamente, com os demais 

personagens da obra. Tradução nossa.  
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Álvaro pais e o bobo Clarimundo. Os outros três romances têm os 

narradores que não são figuras históricas a conduzir a narrativa.  

É importante registrar que todos os perfis de Inês chegam ao leitor 

através de Pedro e das outras personagens. Nesse sentido, as diversas 

focalizações do romance contemporâneo trarão contribuição ao conjunto de 

perfis inesianos, encontrados nos romances escolhidos. Conforme Vieira 

(2008), “[...] dentro do género narrativo é comum o narrador romanesco 

ceder, momentaneamente, com maior ou menor expressão, a focalização às 

personagens e mudar o grau de ciência da sua focalização”. (p. 302). Inês, 

recebe de cada narrador ou personagem uma cota de “subjetividade” 

desse(a) ou daquele(a) que a retrata. Tanto suas características físicas, 

como seu perfil psicológico terão modulações de acordo com a focalização 

em cada romance.  

É saltar destacar, com base na afirmação citada de Cristina 

Vieira, que, se o Pedro do romance de Luís Rosa a vê com os olhos do amor, 

o narrador de Memória de Inês de Castro afirma que Pedro a vê pelos olhos 

da saudade. Se a narradora de Adivinhas de Pedro e Inês a vê como esperta, 

joguete da ambição dos irmãos, ela é para a rainha Beatriz a imagem de 

Iseut; a imagem de um amor condenado, que não vingou e resultou apenas 

em sofrimento. Nesse mesmo romance, a aia, que escuta a narrativa de D. 

Beatriz, já a percebe com outros olhos. Para Dona Doce, Inês nada tem 

daquela “persona” que Martim e Álvaro Pais trazem como fingida de 

ambiciosa para o leitor de Inês de Portugal.  

 Não é apenas o afastamento em relação à fidelidade do fato 

histórico – se é que nesse caso podemos empregar a palavra fidelidade –, ou 

o distanciamento do que está nos documentos históricos que torna a 

imagem de Inês de Castro diferente nos seis romances em questão. É 

também pela particularidade de o romance histórico contemporâneo seguir 

uma tendência própria do romance, de modo geral, de apresentar 

personagens com elaboração mais “[...] complexas, redondas, fragmentadas, 

investindo fortemente no retrato psicológico e na caracterização indirecta, 

nomeadamente na monologação interior.” (VIEIRA, 2008, p. 338).  
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Naquilo que diz respeito à caracterização indireta, recorremos 

também a um aspecto apontador por Cristina Vieira (2008): a personagem 

romanesca pode estar na narrativa por presentia ou por absentia. No caso 

de Inês, que é quase sempre posta no romance como uma personagem 

mencionada pelo narrador ou por outros personagens, pode-se observar 

que a absentia não pode ser tomada como um critério definidor da 

personagem: 

 

De facto, narrativas há em que a personagem evocada na narração 
está bem mais presente na consciência do protagonista – e na do 

leitor, consequentemente – do que aquelas que ficcionalmente o 

rodeiam com o seu corpo físico (VIEIRA, 2008, p. 24). 

  

O que observamos é algo semelhante à opinião de Agustina Bessa-

Luís (1983), que é Pedro quem melhor nos fala sobre Inês. E, por ascender 

a um plano de destaque nos romances em estudo, é que o rei torna-se o 

motivo do capítulo a seguir. 
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Retrato de D. Pedro I 

 

 

Capítulo V 

Cara e coroa ou D. Pedro: a outra face do mito inesiano 
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O Amor e a Dor são os dois grandes 
mestres da Vida – mestres de um 
rigor inexorável, que exigem dos 
educandos o melhor da sua 
substância vital. [...] Foi o Amor o 
grande mestre que levou D. Pedro ao 
encontro da sua personalidade E a 
Dor facultou a essa personalidade 
todos os recursos indispensáveis à 
luta. O Amor despertou as 
faculdades, a Dor estimulou-as para a 
acção. 

 

Mário Domingues 
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Conforme anunciamos, faz-se necessário pensarmos um capítulo 

que traga dos romances em estudo a figura de D. Pedro. 

A produção literária portuguesa teve, nas comemorações dos 650 

anos da morte de Inês, um revigorar do tema. Esta produção poética não 

faz senão confirmar a permanência do mito. Nessa circularidade cultural do 

mito inesiano, vamos encontrar uma nova retomada à imagem de D. Pedro, 

que ficou para a História como O cruel e justiceiro, ou o Rei saudade, 

denominação esta dada por António Cândido Franco e que já remonta a 

António Patrício, em Pedro o cru.  

No cerne da imagem que a literatura histórica traça para D. Pedro 

estão seus atos de vingança àqueles a quem ele considera assassinos de 

Inês e a trasladação do corpo de sua amada. Embora alguns historiadores 

insistam em buscar apenas o lado cruel do rei, a literatura tem-se valido 

muito mais do seu lado de infante apaixonado. E, como prova desse amor, 

referencia-se sempre o fato de D. Pedro não se ter casado após a morte de 

Inês, bem como sua dedicação em relação aos túmulos de ambos no 

Mosteiro de Alcobaça. 

O romance histórico contemporâneo busca a figura do rei, 

mesclando-a, quase sempre, numa personagem que traz essas duas 

vertentes na personalidade. No que diz respeito às obras aqui escolhidas, se 

encontramos João Aguiar a enfatizar o lado perjúrio do rei, encontramos em 

Antônio Cândido Franco sua imagem como um semi-deus, com a coragem 

de ir até aos infernos, como lá foi Orfeu buscar Eurídice. De certo modo, 

isso está relacionado a uma visão específica que alguns críticos têm de que 

a literatura, mais que uma arte, é também uma expressão da realidade e 

tem uma função literária. De acordo com esta visão, a obra de arte 

acrescenta algo à realidade: 

 

Se a História esgotasse o sentido de um romance, este se tornaria 

ilegível com o passar do tempo, com a crescente palidez dos 

conflitos que animaram o momento em que o romance foi escrito. 
[...] o romance se oferece como fato perpetuamente potencial, 

inconcluso: o romance como possibilidade, mas também como 

iminência [...] (FUENTES, 2007, p. 19–20). 
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Desse modo, indefinida é também essa imagem, que em Agustina 

Bessa-Luís é a do bígamo dissimulado, e no romance de Luís Rosa passa 

por um rei louco:  

 

A loucura bateu-me à porta numa manhã de Janeiro. Dia 7 do mês. 

No ano que tem dois cincos, de 1355. Terminação aziaga. Foi nesse 

dia que morreu Inês. A loucura trazia flores murchas e notícias de 

morte e imagens de amores passados (ROSA, 2005, p. 9). 

 

 Assim, no que diz respeito a Pedro, a elaboração de sua figura 

enquanto personagem tem esse constante “potencial inconcluso”, do qual 

fala Carlos Fuentes em relação à produção romanesca, lembrando que tudo 

tem início quando Fernão Lopes escreve a Crónica de Dom Pedro, sobre a 

qual já discorremos no terceiro capítulo, mas que neste retomaremos, a fim 

de evidenciarmos aquilo que consideramos uma dose excessiva da 

construção de um discurso com uma intencionalidade previamente 

estabelecida pela coroa de D. Duarte, neto de D. João I. Muito embora todos 

regressem às primeiras imagens elaboradas pela História ou a Literatura, 

três dos romances aqui estudados revelam mais afinidade com as 

descrições de Lopes: Inês de Portugal, O amor infinito de Pedro e Inês e as 

Adivinhas. Os outros três trazem uma configuração mais poética do 

personagem, atribuindo ao infante a imagem do amante mitificado. 

Assim como a literatura, os estudos críticos encontram adeptos 

das duas imagens de Pedro. Carolina de Michaëlis tem mesmo duas 

opiniões, se não divergentes, ao menos bastante diferentes, apresentadas 

no seu estudo sobre a saudade portuguesa. Em um primeiro momento ela 

afirma: “[...] poetas de vulto entreteceram a tradição histórica com a 

tradição poética fabulada, da realmente grande e ostentosa paixão do 

iracundo justiceiro, neto de D. Dinis e de Santa Isabel” (1996, p. 16). Para 

mais adiante falar do homem que, tal qual a prática do amor cortês, tem 

um ideal de mulher:  
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No entanto, embora de maneira inconsciente para ele, havia no 

fundo oculto do seu ser, a vaga aspiração de um ideal de mulher, 
recortado nas imagens loiras castelãs bretãs, como nas laises e nos 

contos de amor lhas haviam estonteadoramente pintados os 

romances lendários de um Tristão, de um Artur, de um Percival, de 

um Amadis (MICHAËLIS, 1996, p. 106) 

 

Certo é que em nenhum dos dois momentos ela se expressa com 

um discurso que busque a caracterização. Trata-se de opiniões expressas 

em decorrência do tema tratado, um cantar velho sobre Inês. De qualquer 

modo modulações da imagem de Pedro foram se formando a ponto de 

críticos como Montalvão Machado e Júlio Dantas se deterem sobre a 

sanidade mental do rei. 

 

 

6.1 Imagens históricas de Pedro, o cruel e justiceiro 

 

 

Faz-se interessante, portanto, antes de apresentarmos essas 

modulações romanescas da figura de Pedro, retomarmos traços descritos 

pela historiografia, bem como pelos textos literários anteriores aos 

romances em estudo.  

Consoante algumas correntes da História, o procedimento de 

Fernão Lopes na Crónica de D. Pedro tem relação com sua postura de não 

exaltar os reis anteriores a D. João I, ou seja, visto que sua “intenção” seria 

a de exaltar o pai de D. Duarte, que lhe dera a incumbência das Crónicas do 

reis de Portugal, tornar neutra a figura de D. Pedro I – pai de D. João – e de 

D. Fernando, meio irmão deste, seria o encaminhamento para tornar ainda 

“legítima”, aos olhos da História, a sucessão da dinastia de Avis. Aliás, 

parece ser este um procedimento semelhante nos outros cronistas: o maior 

peso em virtudes ficava para os reis mais próximos a sua época, porque 

parentes mais próximos do rei que lhe pagava o ofício de escrever. 
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Tendo já visto alguns trechos da crônica de Fernão Lopes no 

capítulo três, em que mostramos a historiografia, voltamos a discutir 

Fernão Lopes, que vai destacar três aspectos do reinado de Pedro I: a 

justiça –, sobremaneira os castigos que o rei aplicava aos que desobedeciam 

à lei – a crueldade e o amor a Inês de Castro. Embora não pareça, por não 

fazer menção direta, o cronista faz uma espécie de associação entre Pedro 

de Portugal e seu sobrinho, Pedro de Castela. E, para além disso, faz 

comentários explícitos quanto ao ato da vingança de Pedro aos assassinos 

de Inês de Castro: “[...] e forom entregues os outros e logo mortos 

cruellmente” (LOPES, 2007, p. 141). Isto nos leva a compreender que, 

embora exalte o rei pela justiça, Fernão Lopes, implicitamente, “condena-o” 

pela vingança aos assassinos de Inês, ao usar o adjetivo “cruelmente” para 

caracterizar sua atitude.  

Embora os estudos possibilitem observar a crônica lopina sob 

diversos ângulos, interessa-nos tecer alguns comentários sobre os aspectos 

que nos chamam a atenção, para dizermos que a figura do rei a partir da 

descrição do cronista vai ter por base o “tripé”: justiça, amor e crueldade. 

No que concerne ao aspecto de justiceiro, atribuído ao rei, o Prólogo da 

crônica traz uma espécie de “apologia à justiça”, para salientar aquilo que, 

no reinado de Pedro I, tanto é tomado por alguns como aspecto benéfico, 

como aspecto maléfico por outros. Explicamos: como em todo e qualquer 

julgamento de valor que se faça, vai-se emitir uma opinião favorável ou 

desfavorável. De modo que, ao ler a Crónica de D. Pedro I, normalmente o 

que acontece é que, ou o leitor se posiciona como simpatizante, e por isto 

favorável ao rei, ou considere suas atitudes como loucura e posiciona-se 

desfavoravelmente.  

Portanto, nota-se, ao longo da crônica, trechos como estes aqui 

citados, nos quais o cronista narra, mas também acrescenta uma crítica, 

esteja esta mais ou menos implícita. De fato, podemos considerar que a 

morte dos conselheiros Pero Coelho e Álvaro Gonçalves seja um ato de 

vingança, pois ultrapassa um ato de justiça. Mas é preciso considerar que 

os julgamentos e sentenças faziam parte do poder régio. E se D. Afonso 
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pôde julgar e condenar por crime político a mulher de seu filho, porque não 

poderia este julgar e condenar os conselheiros do pai? 

É, pois, a crônica de Fernão Lopes (2007) quem vai trazer par a 

literatura, o perfil de cruel de Pedro I. Em contrapartida, se é cruel, nestes 

termos, o é pelo extremo amor à sua “linda Inês”. Contudo, observemos que 

no plano histórico, D. Afonso Iv sentencia Inês baseado apenas na ambição 

política dos irmãos desta. Então, caberia, do mesmo modo, Fernão Lopes 

atribuir ao pai de Pedro também um perfil de cruel. E se não o fez é porque 

não era interesse deixar embotada para a História a figura do pai, mas, sim 

a figura do filho. 

Assim é que, em nosso ponto de vista, o que se vê ao longo da 

crônica de Fernão Lopes é uma imagem difusa. Nem o cronista exalta o rei o 

suficiente para apagar sua imagem de cruel – que, aliás, ele meso criou, 

propositadamente, por trazer tantos comentários paralelos sobre Pedro, rei 

de Castela – nem condena expressivamente, porque também sutilmente traz 

a imagem de “justiceiro” e de figura passional, o que, em tese, abrandaria a 

imagem da crueldade na figura do rei.   

Essa postura do cronista se repete em relação a D. Fernando, o 

que dá largos indícios da necessidade de tornar confusa ou contraditória a 

imagem dos reis antecessores a D. João de Avis, nesse caso  o pai e pelo 

meio irmão, conforme aponta António Saraiva:  

 

[...] ao mesmo tempo que salienta as feições patológicas [...] Fernão 

Lopes parece retratar um ideal, ao mostrá-lo nas suas danças 

nocturnas com os burgueses da cidade. [...] Se o rei Pedro aparece 

[...] como um protector e um pai porque mandava cortar a cabeça 

aos fidalgos que dormiam com as filhas dos cidadãos, e por que não 
lançava tributos nem quebrava moeda, à custa da substância deles, 

o rei D. Fernando é pelo mesmo povo amaldiçoado – nas páginas de 

Fernão Lopes pelo menos [...] (SARAIVA, s/d, p. 13–14). 

 

Ao que nos parece, quando evidencia os atos de justiça do rei, 

acentuando sempre o quanto o povo se sentia seguro por ter um monarca 

que fazia justiça a todos, fossem ou não “da arraia miúda”, Fernão Lopes 
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estaria se posicionando favoravelmente a este aspecto do reinado de Pedro, 

ainda que isto se torne um tanto dúbio pelo modo como o cronista vai 

mostrando ênfase nos castigos aplicados pelo rei.  Há diversas outras 

passagens da crônica que nos levantam indícios diferentes, e fica-nos a 

parecer que o cronista posiciona-se desfavoravelmente a D. Pedro. Esta é 

uma “ambigüidade” que consideramos intrigante na crônica de Fernão 

Lopes e que contribui em muito para essa dualidade na imagem do 

monarca. Exacerbadas em algumas obras literárias, a imagem de ora mais 

justiceiro numas ora mais cruel em outras tem gerado sempre algum tipo 

de polêmica, quando se trata de caracterizar Pedro I.  

Se bem observarmos os trechos da crônica, o rei faz justiça a 

todos, desde os mais próximos a si aos mais distantes, não tendo em conta 

a posição social ou se o acusado é funcionário da coroa. Tomando, 

inclusive, o caso do almirante genovês como exemplo21, Fernão Lopes 

demonstra, quanto a certas atitudes de Pedro, que, nem mesmo pela 

intercessão dos que lhes eram mais próximos, o rei desistia da penalidade 

estabelecida. Estas eram quase sempre a pena de morte ou grandes açoites, 

o que nos leva a crer que raríssimas foram as situações nas quais os 

“acusados” livraram-se da pena ou tiveram-na diminuída.  

 

Dalguumas cousas que el-rrei dom Pedro hordenou per bem de 

justiça e proll de seu poboo (p. 23). Como el-rrei mandou degollar 

dous seus criados porque rroubarom huu judeu e o matarom (p. 

27). Como el-rrei quisera meter huu bispo a tormento, porque 

dormia com hua molher casada (p. 27). Como el-rrei mandou 
capar huu seu escudeiro porque dormia com huua molher casada 

(p. 35). Como el-rrei mandou queimar a molher d’Affonsso André e 

doutras justiças que mandou fazer (LOPES, 2007, p. 39). 

 

No que diz respeito à crônica de Rui de Pina, pela extensão da sua 

Crónica de D. Afonso IV e pela quantidade de fatos relativos aos casamentos 

de D. Pedro com D. Constança e D. Branca de Castela, é mesmo possível 

                                                 
21 É, de fato, interessante destacar que, para o rei, a justiça deveria ser aplicada a todos, 

independentemente da posição social e econômica ocupada. Por este aspecto, pensamos 

que D. Pedro I seria tema também para estudos voltados ao Direito, principalmente no que 
diz respeito ao Direito dos cidadãos. 
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que o cronista tenha fundido as duas crônicas, a de D. Pedro e a de D. 

Afonso numa só, destacando, portanto, a figura de D. Afonso IV. 

Embora saibamos que Rui Pina segue bem de perto o discurso de 

Fernão Lopes e, por conseguinte, não transparece qualquer atitude de 

defesa explícita à figura de Pedro, acreditamos ver um trecho em que Pina 

se manifesta como que favoravelmente a D. Pedro. Não como se isso 

indicasse aprovação, mas uma justificativa pelo grande horror que a morte 

de Inês lhe causara: 

 

O Infante Dom Pedro pella morte da ditta Inês de Castro por saber 

que por seu respeyto somente, & sem algum culpa della a 

matarão, foy com razão tam anojado, & posto em tanta tristeza, 

que como danado andava pera perder o sizo, & a vida sem algum 

remédio ne conforto, & porem para alguã vingança, & satisfação 

sua, ainda que fosse per meos tão contrários a elle, buscou, & 
procurou loguo todas as couzas que pudesse desservir a elRey seu 

padre [...] (PINA, 1977, p. 466). Grifo nosso. 

 

Essa alusão que Rui de Pina faz à morte de Inês não é encontrada 

com essa expressividade em nenhum outro cronista.  

Na crônica de Duarte Nunes de Leão vamos encontrar que “Era 

pois, el Rei Dom Pedro azedo & terrível de sua condição de punir os 

delinqüentes, ou que se lhe antolhaua que o erão” (Leão, 1975, p. 310). 

Esta é uma comparação entre Pedro I, de Castela, e Pedro de Portugal, a 

qual aparece nos principais cronistas, pois vem desde Fernão Lopes, ainda 

que de modo implícito. Após esta comparação, o “Licenciado” – como se 

intitula – narra os acontecimentos relativos às mortes de Pero Coelho e 

Álvaro Gonçalves. Todavia, se recusa a admitir que o rei possuísse perfil de 

justiceiro, não nega que foi um monarca pacífico, visto que menciona sua 

diplomacia em não se envolver diretamente na política bélica entre Pedro de 

Castela e Pedro de Aragão.  

Observando os cronistas, notadamente estes aqui citados, 

acreditamos que, talvez, mais que influenciar a literatura, tenham também 

influenciado os estudos históricos posteriores. Nos muitos excertos que 
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reuniu para O processo de Inês de Castro22, Artur Pedro Gil inseriu o estudo 

de Dantas sobre uma possível doença mental de Pedro: 

 

Devido a razões endógenas e exógenas, certo é que o penúltimo rei 

afonsino nos aparece como uma personalidade estranha, com um 

caráter instável e irritável, levando tudo ao excesso, como acentuou 

o professor Magalhães Lemos. [...] D. Pedro fazia tudo em excesso 
[...]. Alguns autores têm preferido o diagnóstico de epilepsia, mas é 

duvidoso que possamos com segurança pôr este diagnóstico. Não 

há dúvida que D. Pedro, pelo seu feitio instável, colérico e 

rancoroso, faz lembrar o caráter epilético, mas há objecções a fazer. 

[...] (DANTAS in GIL, 2008, p. 183-184).  

 

Os estudos de Artur Pedro Gil (2008), no qual vários outros textos 

compilados se encontram – como, por exemplo, o de Montalvão Machado –, 

além de mencionarem a epilepsia e uma caráter maníaco do rei, trazem 

severas críticas ao seu comportamento, deixando perceber, nas entrelinhas, 

uma certa tendência para o sadismo, no tocante aos castigos que impunha 

aos súditos em delito.  

Contudo, nem todos os historiadores corroboram as imagens 

negativas. Excertos dos estudos de Oliveira Martins, também nessa mesma 

publicação de Pedro Gil, justificam, no cenário conturbado jurídica e 

socialmente que é a Idade Média, muitas das atitudes de D. Pedro, alegando 

que nessa época ainda não existia a noção jurídica que os reinos passaram 

a ter como nações constituídas de leis e códigos civis, pois isso só acontece 

aproximadamente a partir do ano 1.500.  

Há, na atualidade, observando-se os aspectos econômicos do 

reinado de Pedro, uma corrente de historiadores que asseveram críticas 

positivas, notadamente aqueles com especialidade voltada para a Idade 

Média, dentre, os quais destacamos Cristina Pimenta e Moraes Sarmento. 

Começando pela primeira, veremos que: “D. Pedro I adoptará com elevado 

êxito posturas de neutralidade que, como é conhecido, mais tarde, outros 

monarcas não serão capazes de manter [...]” (PIMENTA, 2007, p. 201). Indo 

                                                 
22 Em 2008, após muitos anos fora de publicação, esta coletânea de estudos foi publicada 
com o título de O julgamento de Inês de Castro. 
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além, Pimenta afirma que as posturas de afastamento de Pedro I, 

resguardando Portugal 

 

[...] perante o grande conflito [ibérico] vão, possivelmente, ser 

responsáveis por algumas das características mais interessantes 

[...], especialmente no que ao relacionamento com os outros reinos 
peninsulares diz respeito (PIMENTA, 2007, p. 201).  

 

Ao estudo de Cristina Pimenta, D. Pedro I, que faz parte da coleção 

Reis de Portugal, do Círculo do livro, soma-se o anterior, o de Moraes 

Sarmento, publicado pela Academia de História, ambos buscando 

evidenciar o importante reinado de Pedro, tanto pelo aspecto econômico, 

quanto pelo aspecto da fixação de jurisprudência e Direito, num período em 

que os reis se davam o direito de cometer assassinatos por quaisquer 

alegações que lhes fossem convenientes. Portanto, bastante interessado nas 

questões jurídicas e administrativas do reinado de Pedro, Moraes Sarmento 

esclarece que seu estudo 

  

Aplica-se à entidade moral de um dos chefes de Estado, que regera 

os destinos de Portugal no ciclo mais glorioso da nossa história, 

entidade essa que os preceitos da justiça, como o leitor verificará, 

mandam conservar pura das máculas que dolorosamente lhe foram 
atribuídas, todas tendentes  a denegrir o seu caráter, falsear os 

seus actos públicos, e até os íntimos, e a reduzir, 

conseqüentemente, o alcance político e moral da epopéia nacional, 

da qual o respectivo reinado foi a continuação (SARMENTO, 1924, 

p. XLIII).  

 

A defesa que o estudo de Sarmento traz sobre a figura do rei serve 

para evidenciar um traço acerca de seu discurso: o intento em apresentar e 

explicar as fontes, através das quais Fernão Lopes se guiou para dar ênfase 

ao famoso discurso de João das Regras. Desse modo, Sarmento traça o 

caminho de um resgate positivo da imagem do rei, tomando a memória 

deste como elemento que lhe conduz a uma imagem sóbria e, por que não 

dizer, de homem culto do Direito no reino português, em pleno século XIV, 

característica essa que aparece no Memória de Inês de Castro: 
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Pedro substitui então a vingança pessoal contra seu pai e contra os 

conselheiros deste pelo direito de exercer justiça real. 
É por isso que em Pedro a justiça não é uma crueldade, e muito 

menos um acto burocrático ou administrativo, mas sim a expressão 

dum instinto vital. […] A justiça é nele uma consequência imediata 

do amor e só este deve ser visto como o seu móbil primeiro 

(FRANCO, 1990, p. 164). 

 

Não se deve esquecer que o beneplácito régio dava direito de 

condenar prisioneiros à morte. E é por esse direito que o rei se guia para 

reivindicar justiça a Inês. Portanto, ao invés de acreditarmos no 

encaminhamento discursivo da crônica de Fernão Lopes, originária das 

várias imagens historiográficas que Pedro receberá, somamos nosso ponto 

de vista ao da historiadora Cristina Pimenta, que alerta para a questão das 

crônicas de Lopes terem sido elaboradas sob encomenda: 

 

É um texto que, acompanhado por outros igualmente 

encomendados (as crônicas de D. Fernando e de D. João I), 

constitui o primeiro de uma trilogia que exige da nossa parte 

algumas considerações (PIMENTA, 2007, p. 17). 

 

Somam-se às considerações dessa historiadora, muitos outros 

pontos de vista, como o de Joaquim Veríssimo Serrão (2001), quanto ao fato 

de Pedro ser um “Monarca itinerante que calcorreou as estradas para levar 

a presença régia a todos os cantos do país” (p. 279). 

Outro crítico que, embora também bastante recorrente a Fernão 

Lopes, desenvolve uma consideração pelos atos de justiça de Pedro, é Artur 

Pedro Gil. No capítulo A monarquia e a justiça, de um livro que, em 

fragmentos compilados, tem-se vários pequenos artigos sobre os mais 

variados aspectos do episódio inesiano e do reinado de Pedro,  e conforme 

lembra Gil (2008), “sobre a cabeça do povo humilde pesa duas ameaças 

constantes: o nobre  com a sua violência e o judeu com a sua manha” (p. 

154), lembrando pois que é Idade Média. Assim, vem ao encontro desse 
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desamparo do povo, dos menores do reino, a justiça que Pedro pratica sem 

distinção de patentes ou extrato social: 

 

Punir os maus, enfrear os fortes [...] era o seu constante desvelo 

paternal. Nas cortes de Elvas (Maio de 1361), vê-se pelas respostas 

aos capítulos dos povos como o seu governo era protector. [...] Os 
ricos-homens vêm ao conselho e pousam na casa de mulheres 

honestas, perdendo-lhes a reputação, pousam nas adegas e nos 

celeiros de trigo, e fazem deles cavalariças, alega o povo, e o rei 

ameaça o fidalgo que assim o fizer (GIL, 2008, p. 154).  

  

É necessário lembrarmos que a Idade Média é ainda um período 

de barbárie. Subsequente ao poder absoluto dos reis, os fidalgos e donos de 

grandes feudos, bem como a Igreja, exerciam certa tirania em relação ao 

povo. A própria literatura reflete isso em diversas novelas de cavalaria. 

Lancelot perdeu sua família inteira e suas terras foram queimadas 

justamente porque a ajuda real não chegou a tempo. Por mais que tentasse 

defender as terras, vários rincões do reino arturiano sofrem ataques dos 

nobres seus opositores. Daí que o próprio Artur Gil, tomando aquilo que 

deve ter sido o pensamento do povo, afirme: 

 

A Idade Média é uma vertigem. O povo, aflito pelas misérias do 
mundo e pelos arredores terrores do céu, vivia num sonho feito de 
dores positivas e de medo transcedentes: rodopiava num sabhath. 

Deus abençoe o rei que nos defende por sua mão. Que vem conosco 

bailar às noites por essas ruas lúgubres [...] É o nosso juiz, o nosso 

bom pai, o nosso amigo e irmão: adoremo-lo! (GIL, 2008, p. 155). 

 

Portanto, apesar de conhecermos as inúmeras menções que Pedro 

recebeu como louco – algumas delas pelas folganças em praças públicas no 

meio da noite –, queremos ressaltar que é também como justiceiro que 

Pedro terá sua imagem mítica resgatada. Esse resgate de memória, feito 

pelo historiador, vai utilizar-se dessa memória coletiva na perspectiva que 

aponta Roland Walter, isto é:  

 



174 

 

A memória é um lugar de negociação cultural por meio da qual 

diferentes estórias/discursos (e, portanto, ideologias) competem por 
um lugar na história. Assim, ela é política, revelando desejos, 

necessidades e auto-definições coletivas dentro das relações de 

poder  (WALTER, Revista Sociopoética, 18/07/2008). 

 

É esse lugar que a memória estabelece que tornará Pedro muito 

mais que o rei, vai torná-lo mito, a outra face do mito inesiano, sempre 

relacionando-o às suas ações em favor da amada. Assim, gago, bailador, 

monteiro, louco, epilético, iracundo, protetor, pai de Portugal, defensor dos 

pobres, diversos são os adjetivos empregados para descrever das mais 

diversas formas a figura do rei, pois “A personagem é complexa, múltipla 

porque o romancista pode combinar com perícia os elementos de 

caracterização, cujo número é sempre limitado se os compararmos com o 

máximo de traços humanos [...] das pessoas” (CANDIDO, 2007, p. 60). 

Nesse sentido, o grande mérito do romance histórico contemporâneo é que  

 

[...] o romancista nos introduz nesse mundo enfeitiçado onde todos 

encontramos os fantasmas que necessitamos alimentar para 
podermos viver. E essa é a verdade que expressam as mentiras da 

ficção: as mentiras que somos; que nos consolam e nos salvam de 

nossas nostalgias e frustações. A ficção é um sucedâneo transitório 

da vida. (ESTEVES, 2010, p. 20) 

 

 

Assim, o autor, nesse papel de criar e caracterizar personagens, 

assume uma tarefa de demiurgo, buscando, nas diversas camadas da 

linguagem, as estratégias para atribuir aquilo que ele considera a “feição” 

mais convincente, tanto do que ele acredita, como daquilo que quer fazer o 

leitor acreditar. 
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6.2 Pedro no romance histórico contemporâneo 

 

 

Claro está que, em se falando do episódio inesiano, Pedro I de 

Portugal também é sempre mencionado. Como já expusemos aqui um 

pouco de como os cronistas e historiadores se posicionam em relação a esta 

imagem, traremos também uma síntese de como é tratado, nos romances 

históricos em estudo, o homem que perpetuou “a que depois de morta foi 

rainha”. 

Lembramos, segundo o esquema actancial de Greimas, citado por 

Vieira (2008), que as personagens sofrem modificações e, durante o 

percurso narrativo, podem mudar a função e passarem de sujeito a objeto. 

Conquanto que em todos os romances o tema seja Inês, seu amor e sua 

trágica morte, Pedro é o sujeito, pois é Pedro quem, pela memória e 

saudade, perpetua a imagem de Inês, constrói o mito, como bem afirma 

Herberto Helder:  

 

[…] O que este homem trabalhou para nossa obra! Fez transportar o 

cadáver da amante de uma ponta à outra do país, às costas do 

povo, entre tochas e cânticos. Foi um espetáculo sinistro e exaltante 
através de cidades, vilas e lugarejos (HELDER, 2001, p. 118).     

 

Desse modo, embora saibamos já que a imagem de Pedro não está 

assente num padrão definido – o que nos permite dizer que, de amante 

cortês e louco, em todas as obras ele tem um pouco –, convém buscarmos 

os fragmentos em que seu perfil está mais ou menos mitificado como o 

cruel, justiceiro ou o rei saudade. 

Para dar sustentação à própria palavra, Agustina Bessa-Luís 

assegura: “A melhor maneira de ouvir a história inesiana é ouvir o que nos 

conta o próprio D. Pedro, numa época em que se aplacou nele a pressão das 

suas energias e é, por sua vez, soberano” (1983, p. 27). Para a escritora, ele 

esteve sempre “[...] possuído por uma insegurança interior, absorvido como 
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era pelas figuras poderosas que foram o pai e a amante” (BESSA-LUÍS, 

1983, p. 20).  Só depois da morte de D. Afonso é que Pedro começaria a 

sentir-se livre para exteriorizar sua personalidade, que vai ser, conforme a 

autora, de grande inconstância, em função da morte de Inês. Ao longo do 

romance, diversas caracterizações remetem novamente ao texto de Fernão 

Lopes, como no trecho em que ela associa a figura de Pedro de Portugal a 

seu sobrinho, Pedro de Castela. Difere-os apenas chamando este de 

psicopata e aquele de portador de sociabilidade; mas ressalva a figura do 

infante, depois rei, em relação aos seus atos de justiça – para ela, em Pedro 

a justiça é a sublimação do desejo que sente por Inês, mas é o que o torna 

amado pelo povo: 

 

Quando Inês morre, D. Afonso morre, o infante sobe ao trono e 
assume esse paralelo do desejo que é a justiça. Fere e castiga como 

se amasse; embriaga-se de justiça como se fosse de amor. […] E a 

pátria, que seria sem o desejo? Um espaço raso e povoado de 

animais subterrâneos e frios. Porque é que D. Pedro é amado pelo 

povo, apesar de ser importuno com o seu tribunal volante […] os 

seus meirinhos, a sua remodelação da burocracia judicial? Porque 
por detrás disto se move o desejo. A justiça, ela mesma é o desejo 

[…] (BESSA-LUÍS, 1983, p. 214). 

 

Para Agustina, a justiça de Pedro é sublimação, mas não é cega 

nem ingênua. Segundo esta autora, Pedro sabe como governar, sabe como 

ter o povo como aliado. Mais que isso, ele, com seus atos que a muitos 

parece loucura – o bailar à noite nos terreiros dos paços e dos lugares por 

onde nada – é mais que um modo de governar, pois é um ato de reforçar 

toda uma nacionalidade: 

 

Quando D. Pedro desce aos terreiros para dançar com o povo, ao 
som das suas tubas de prata, não o faz por simples desenfado mais 

ou menos patológico, mas porque é importante fazer aceitar um 

modelo teórico de grupo social seleccionado dentro das suas 

fronteiras através das imagens lúdicas e até despropositadas, mas 

constantes. A experiência histórica em grande escala, como as 

guerras, as batalhas, as calamidades […] contribuem para um 
resultado construtivo do caráter nacional (BESSA-LUÍS, 1983, p. 

208). 
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Bem diferente desse ponto de vista assumido na narrativa de 

Agustina, João Aguiar destaca a questão da vingança aos conselheiros 

como negativa. Mostrando dois fortes momentos de ira em relação a Pero 

Coelho e Álvaro Gonçalves – durante a assinatura do Tratado de Catanhede 

e na morte de ambos –, a narrativa contempla também outros momentos do 

infante, os quais vão explicitando detalhes da personagem, ora terno e 

sofrido pelas lembranças de sua Inês, ora ansioso de vingança, ora ausente, 

entorpecido na saudade e motivado apenas pela vontade de fazer justiça:    

 

Pedro olha a sua volta. Está só. […] Só com os seus fantasmas. Que 
mais sou eu, senão um fantasma que só pode ser rei mas já não 

pode ser homem. Morto por dentro o homem, que o fantasma 

cumpra os deveres de El-Rei, que por todos há-de velar e a todos 

há-de fazer justiça, grandes e pequenos, ricos e pobres, mais até a 

estes que mais fracos são (AGUIAR, 1999, p. 39). 

 

Todo o segundo capítulo é voltado para ânsia de Pedro em 

consumar a morte dos dois conselheiros, e por isso os vários fragmentos de 

sua imagem estão mais ligados ao sentimento vingativo, ao ódio que nutre 

por eles.  

O terceiro capítulo é a busca do corpo de Inês em Coimbra e sua 

trasladação para Alcobaça, daí que esta imagem crua vai dando lugar à 

imagem do sofrimento. Após uma cena de tensão, oscilando entre 

dramática e lírica, Aguiar, afasta-se do ponto de vista desenvolvido ao longo 

da narrativa – no qual questiona algumas ações do rei, através de Álvaro 

Pais, para deixar transparecer um Pedro mais emotivo, ao querer retirar 

Inês de Coimbra, sob os fortes protestos da madre superiora do Mosteiro de 

Santa Clara. Neste momento, ela alega que Inês não é sua mulher: “[...] vai 

sepultá-la na Abadia Real de Alcobaça, como se fora sua mulher recebida?” 

(AGUIAR, 1999, p. 115). Logo a seguir, outro momento de sensibilidade que 

envolve a todos os presentes: Pedro, ajoelhado diante do cadáver de sua 

amada: 
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Horror breve, logo mudado em espanto porque os vermes não 

atacaram o corpo, que está ressequido, porém intacto. O rosto, 
emoldurado pelos panos que envolvem mantêm a cabeça encostada 

ao tronco, num simulacro de inteireza. O rosto é de morta, no 

entanto, os traços não forma apagados. 

Pedro ajoelha-se e queda-se a contemplá-lo, com um sorriso. 

E num movimento espontâneo, todos se ajoelham também. 
A própria abadessa, incapaz de resistir, está de joelhos, com os 

olhos molhados, os lábios pronunciando uma oração sem voz 

(AGUIAR, 1999, p. 118). 

 

A escolha desse longo trecho para citação tem por finalidade 

exemplificar e salientar este caráter da narrativa que acentua a imagem do 

rei apaixonado. 

Preocupado com a situação dos três filhos que tem com Inês, lavra 

o documento em que declara ter-se casado sete anos antes. Tomadas todas 

as providências e fechada a arca tumular de Inês, o narrador mostra, na 

cena final, que, já não tendo Inês, ele vai agora se dedicar ao seu povo, “o 

seu outro amor”: 

 

Pedro retarda as mãos sobre a pedra numa derradeira carícia. 

Depois dá meia volta e caminha, de corpo erecto, ao longo da nave 

[…] estala no ar um grito feito de mil gritos. […] O povo de Alcobaça 

e de léguas em redor vê-o enfim e o seu grito  feito de mil gritos sobe 

para o céu. Deus vos guarde, nosso pai. El-Rei é pai, El-Rei é pai 
(AGUIAR, 1999, p. 127). 

 

Além desse traço na figura do rei, há a humanização de sua 

imagem feita como homem eternamente apaixonado por Inês:  

 

[…] Quem pudera saber que mal os olhos do moço Infante 
pousassem no rosto de uma certa donzela tudo havia de mudar na 

sua alma. E tudo havia de mudar no reino também (AGUIAR, 1997, 

p. 54). 

 

Na voz do escudeiro Afonso Madeira, o que Fernão Lopes apontara 

como suposto amante de Pedro, uma fala que, no mesmo sentido do 

fragmento acima, confirma-o: 
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– Entendei que eles pouco sabem o que vos ferve na alma. Eu sei, 

sei que o vosso juramento foi somente forçado pela paz do reino. 

Nem outra coisa podia ser, pelo vosso grande amor a D. Inês, um 

amor que ainda vive como se ela viva fosse (AGUIAR, 1997, p. 36). 

 

Nesse trecho, percebe-se o aspecto dúbio na narrativa: ao mesmo 

tempo em que é o escudeiro quem afirma o amor de Pedro por Inês, há um 

“tom” de intimidade ao dizer que poucos sabem da alma do rei como ele 

próprio. De onde inferimos que João Aguiar concorda e intertextualiza a 

crônica de Fernão Lopes que faz uma sugestão curta, mas bem explícita 

sobre uma possível relação entre Pedro e o escudeiro, Afonso Madeira.23. 

Diferindo em grande parte de João Aguiar, e com um estilo de 

narrativa mais detalhada das personagens, Cândido Franco (1990), em A 

rainha morta e o rei saudade, opta por uma outra elaboração da 

personagem Pedro. Fala antes da natureza, aproximando a descrição da 

paisagem à descrição da personagem ou do momento vivenciado, menciona 

um fato ou data marcante na vida das personagens. Por isso, há sempre 

sonhos ou visagens premonitórias circundando a descrição das 

personagens: “[...] o infante recordou um sonho que estava ainda preso à 

retina e à memória. [...] uma figura de mulher que tem cabelos ondulados, e 

líquidos como a água, apesar de serem da cor do fogo (p. 176). Como se vê, 

esse sonho começa com a descrição de Inês, pelos cabelos “cor de fogo”, e 

termina com a descrição de Fátima, por mencionar um “seio moreno”:  

 

É uma mulher que está no meio dos campos, como um turbilhão 

silencioso e que o salva de morrer envenenado numa sala onde ele 

está, no sonho, deitado, entre paredes estreitas. A mulher dá-lhe o 

seio moreno e Pedro, que estava deitado, levanta-se de olhos 

abertos. Desperta no interior do sonho (FRANCO, 1990, p. 176). 

 

                                                 
23 Este episódio que envolve o escudeiro Afonso Madeira e a esposa do corregedor é narrado 
na Crónica de D. Pedro, assim como tantos outros que mostram uma face justiceira do rei, 

compreendida por muitos estudiosos como uma face cruel, visto que os castigos atribuídos 

aos crimes eram rigorosos. De tais episódios e da crônica lopina, trataremos no capítulo a 
seguir. 
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As duas mulheres marcariam a vida do infante e, portanto, 

podemos considerar esses sonhos na narrativa de Franco como metáforas 

que reforçam o aspecto místico do texto, como se antecipassem o que 

acontecerá mais adiante, dando ao leitor possibilidades de decifrar o que 

cada personagem representa na história.  Para mais, consideramos que há 

também um indício da mitificação que Pedro adquire na elaboração deste 

autor, ainda que, no Memória de Inês de Castro, a personagem não seja 

mencionada como mito, tal como em A rainha morta.  

Os aspectos políticos e cavalheirescos, o homem predestinado a 

ser um rei querido e bom para seu povo, o monarca popular e o eterno 

apaixonado de Inês, estas são as características mais destacadas por 

Cândido Franco. Vejamos, por exemplo, a forte ligação de Pedro com o 

povoado da Atouguia da Baleia. O autor destaca nisso sua popularidade, 

atribuindo uma conotação política: 

 

A construção deste touril na Atouguia foi como que o primeiro acto 

político de Pedro, e simultaneamente o seu primeiro acto simbólico. 

Nele Pedro está em corpo e alma. Ele tanto é o sol negro da noite 

que o touro corporiza, como a força humana que está decidida a 
fitar de frente as trevas. Acto talvez gratuito, quer dizer, acidental, 

esse acto revelou contudo, a frio, o seu destino futuro (FRANCO, 

1990, p. 37). 

 

Além do que percebemos deste fragmento, toda a narrativa conduz 

à imagem do homem reservado e distante quanto ao pai e  

às questões do reino, mas muito próximo às camadas populares. Um Pedro 

que, introspectivo, desabrocha para a vida depois que desabrocha para o 

amor de Inês. Cumpre os deveres do casamento com Constança, mas 

continua sua vida de “caçador e monteiro”, como o adjetivara Fernão Lopes 

(2007). Mais adiante, após a morte de Inês, a personagem assume as 

características do saudosismo, a saudade é a ausência e a dor da morte de 

Inês:  
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A ausência só vem depois da solidão e está intimamente soldada ao 

amor, quando beija amor. […] O ausente é um apaixonado 
particular que consome o seu desejo através da não presença do 

amado, mas das suas imagens. É por isso que Pedro, quando beija 

nos caminhos uma pedra ou quando acaricia com os olhos uma 

estrela la no alto, é a Inês que beija e acaricia (FRANCO, 1990, p. 

176).  

  

Essas ausências e saudade vão estar em um grau mais 

aprofundado, num discurso mais voltado para a comparação com outras 

figuras míticas em A rainha morta e o rei saudade, intertextualizando 

António Patrício, mas agora com referências aos mitos e deuses: 

 

É por isso, Pedro, que tu és, com a tua saudade, uma figura 

mitológica, ao lado de Prometeu ou de Jejus, e a tua fábula um 
aspecto extraordinário da existência da humanidade (FRANCO, 

2004, p. 190).  

 

Cândido Franco, voltando-se para o mito já construído, faz a 

relação entre Pedro e diversas figuras míticas: 

 

A saudade que em ti havia, cavava tão fundo no esquecimento, e 

com tanta sede, que desenterrou Inês. Assim, de Inês nos braços, 

sem o azorrague na cintura, simples e generoso, com o luto no 

coração e a luz da tua saudade nos olhos, és comparável a Orfeu e 

a Dionísos, a Tristão ou a Dante, a Prometeu ou a Jesus e atua vida 
bem merece ser contada como a lenda dum semi-deus (FRANCO, 

2004, p. 208). 

  

Essa frase: “a saudade em ti cavava tão fundo”, remete 

exatamente ao texto de António Patrício, numa cena em que Pedro cava a 

sepultura de Inês para tirá-la, ele mesmo, de lá. Conforme vemos, os 

romances contemporâneos se nutrem da modificação e permanência. Há a 

permanência do mito, mas a modificação das formas de tratá-lo. António 

Patrício refere-se tão somente ao rei “desvairado” de amor e saudade. 

António Cândido Franco, que retoma Patrício, já elabora a figura desse rei 

associado a outros mitos que viveram a dor da perda ou o sofrimento de 

amor.  
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Na escrita desse romance histórico contemporâneo, desconstruir a 

imagem do rei cruel e violento é uma peculiaridade, é uma reelaboração 

dessa imagem mítica, pois, é bem possível que o autor entenda a punição 

violenta dos culpados e a coroação do cadáver como medidas desesperadas 

para reverter a morte de Inês, sendo possível, pelas vias da intensa saudade 

em que mergulha Pedro, interpretá-las positivamente, como o esforço de um 

ser humano na tentativa de superar as regras impostas pela sua própria 

condição humana. 

 É por não conseguir sucumbir à dor da perda de Inês que, no 

romance histórico, Pedro torna-se essa outra face do mito, a personagem 

esférica que, infante e solteiro, detinha-se apenas em suas caçadas e 

montarias; casado com Constança, ele cumpre seu dever em providenciar 

os herdeiros, o seu sucessor ao trono português. Mas, apaixonado por Inês, 

burla todas as regras de condutas sociais, se insurge contra o pai e contra 

todos os obstáculos que as obrigações de infante obrigam-no a afastar-se de 

sua amada. Daí que, além das associações com os deuses e semi-deuses, 

no romance contemporâneo surgem também as associações com os 

cavaleiros medievais, retomando o mito do amor cortês.   

É no romance de Seomara da Veiga Ferreira, Inês de Castro: a 

estalagem dos assombros, que a imagem de Pedro retoma o amor 

cavalheiresco. Dona Beatriz, ao sentir próxima a sua morte, fala sobre o 

“seu” Pedro, o filho querido de quem ela narra os sofrimentos pela morte de 

Inês: 

 

O meu Lancelot vai chorar-me porque me ama, eu sei. Ele, que não 

conseguiu alcançar ainda o seu Graal porque pecou, amou e perdeu 
a esperança. Talvez ainda o consiga. […] mas na mente de El-Rei 

apenas está a vingança e a memória de Dona Inês (FERREIRA, 

2007, p. 100). 

  

Ao longo dessa narrativa, assim como a imagem de Inês está 

associada à de Isolda, a imagem de Pedro fica associada a de Tristão: “E ele 

se repetia, recitando o Tristan” (FERREIRA, 2007, p. 63). A narradora quer 



183 

 

passar em diversos trechos a imagem do cavaleiro sempre a serviço da sua 

dama, sempre aos seus pés, para servi-la ou alegrá-la: 

 

O tempo terminara lá para as margens do calmo e bonançoso 

Mondego, onde em tempos imemoriais, sobre o seu manto azul-

verde, dançavam as ninfas. E Pedro, sem saber, sem adivinhar, lia a 
Inês naquela terça-feira de Janeiro, uma semana antes, com ela 

coberta pelo manto que a protegia da brisa fria, um trecho do 
Chevalier au Lion, de Chrétien de Troyes (FERREIRA, 2007, p. 74).  

 

É possível compreendermos que pode haver aqui uma 

intencionalidade da autora, visto que esta escolheu a mão do rei para 

defini-lo. É a caracterização feita pelo laço não só consanguíneo, mas 

também afetivo. Nos romances de Agustina Bessa-Luís e de João Aguiar, 

embora reconheçam estes o amor imenso que Pedro devota a Inês, não há 

essa construção de uma imagem heróica. Afinal, é bem possível que a 

associação à imagem cavalheiresca afaste uma série de adjetivações que, ao 

longo do tempo, ou pela força da ficção ou pelos argumentos históricos, 

Pedro recebeu. Assim, a imagem do homem culto, leitor de poemas e 

novelas de cavalaria, dignifica o rei, conforme se vê no trecho que segue: 

 

… o mui namorado 
Tristan, sei bem que não amou Iseut  
Quant’eu vos amo… 

Ele ria-se repetindo as trovas do avô, D. Dinis, pleno daquela 

felicidade transbordante que nos concede o milagre do amor. E 

muitas vezes nem gaguejava naqueles momentos! Sentia-se perfeito. 

Ah! Mas agora tudo iria ser diferente e ele iria cair na loucura, no 

desespero, como Yvain, e só não se faria eremita porque o ódio seria 

mais forte que tudo. E nem sequer isso está no seu feitio 
(FERREIRA, 2007, p. 85). 

 

Ao contrário de Seomara da Veiga Ferreira, é exatamente como 

louco que, logo de início, Luís Rosa vai caracterizar Pedro. Entretanto, não 

lhe deixa e atribuir e confirmar o amor à Inês. Louco? Sim, porque, visto de 

variadas maneiras, o amor é também loucura, afinal, “É cuidar que se 

ganha, em se perder”. E Pedro representa na ficção esse amor louco, em 

desatino: “O amor, quando contrariado, procura refúgio no desatino dos 
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actos e na demência dos homens. Os erros vêm depois, como forma de 

querer construir o acerto” (ROSA, 2005, p. 108). É preciso atentarmos para 

a questão do discurso caracterizador da personagem: 

 

A personagem será uma categoria da história, mas sem se confinar 

a esse plano narrativo, [...] visto ser o texto narrativo um todo 

organizado [...]. Mais ainda: no seguimento da perspectiva modal da 

narratológica, será «ao nível do discurso que se detectam processos 
de composição que individualizam o modo narrativo» [...], tornando 

impensável a omissão da análise dos processos narratológicos 

ligados às categorias do discurso. Esta perspectiva acarretaria, 

durante algum tempo, a subalternização da personagem [...]. 

(VIEIRA, 2008, p. 233). 

 

Lembramos, com base no eu acima citamos que, há, neste autor e 

em João Aguiar, uma retomada muito veemente à crônica de Fernão Lopes 

e, por isso, castigam um pouco a imagem de Pedro, conforme fez o cronista. 

N’O Amor infinito de Pedro e Inês, Luís Rosa chega, inclusive, a humanizar a 

figura de D. João, mestre de Avis. Todo um sentido de predestinação mítica 

é atribuído a este filho de Pedro, como que para humanizar mais ainda sua 

figura. De um certo modo, até Clarimundo, no romance, parece receber 

mais “qualidades” que o rei, embora todas as personagens protagonistas, 

nos romances inesianos escolhidos, tenham uma ou outra forma de marcar 

presença, lembrando, sobre esse aspecto, o que aponta Antonio Candido: 

 

Pode-se dizer que a personagem é o elemento mais atuante, mais 

comunicativo da arte novelística moderna, como se configurou nos 

séculos dezoito, dezenove e começo do vinte; mas que só adquire 

pleno significado no contexto, e que, portanto, ao fim de contas, a 

construção estrutural é o maior responsável pela força e eficácia de 

um romance (CANDIDO, 2007, p. 54). 

  

Essa personagem que ora é o rei, numa narrativa, ora é infante 

noutra, vem sendo ficcionalmente construída há muitos anos: melhor até 

dizermos séculos, pois se torna uma espécie de coadjuvante do mito que é 

Inês. E, nesse processo, cada época e cada autor vai imprimindo sua 

marca. Comum a todos os romancistas aqui, observamos, é despertar a 
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paixão que envolve o mito inesiano e a figura desse rei que amou-a “até ao 

fim do mundo. Assim, buscando apoio no que afirma Rougemont, 

constatamos nas seis narrativas escolhidas uma  

 

[...] vontade de que o romance prossiga ou se reanime. Suprimida 

essa vontade, toda a verossimilhança cai por terra, como acontece na 

história científica. [...] Suponham, ao contrário, essa vontade pura, e 

deixará de haver inverossimilhança possível, como acontece na 

fábula. Entre esses dois extremos, há tantos níveis de 
verossimilhança como de temas. Em outras palavras: a 

verossimilhança de uma determinada obra romanesca depende da 

natureza das paixões que ela pretende despertar (ROUGEMONT, 

1988, p. 34). 

 

A paixão de Pedro por Inês é o elemento criador do mito. Mais que 

o amor do reino, o amor por Inês foi sua maior marca. Nas palavras de 

Teorema, de Herberto Heldér (2001): “O seu corpo ir-se-á reduzindo à força 

de fogo interior, e a paixão há-de alastrar pela sua vida, cada vez mais 

funda e mais pura” (p. 121). Afinal, além da marca do homem apaixonado 

para além da vida e da morte, Pedro carrega também a colaboração com a 

lenda do beija-mão da rainha morta, episódio esse que reforça mais ainda o 

aspecto lendário de tudo o que envolve o mito Inês de Castro. Mas sem o 

amor de Pedro, não existiria Inês. 

Uma consideração a fazer, constatada após a leitura dos 

romances, é que, dentro a conceituação utilizada por Cristina Vieira sobre a 

personagem romanesca, Pedro é uma personagem in praesentia, enquanto 

Inês é uma personagem in absentia:  

 

As personagens romanescas narratologicamente construídas in 
absentia não são actuantes nesse universo, sendo construídas na 

base de dois outros processos: evocação, a sujeição à mediação de 

um narrador, e a remissão da sua existência ontológica para um 
cronótopo nunca presentificado (VIEIRA, 2008, p. 237). 

 

Inês vem ao leitor, nos romances, justamente pelo processo de 

evocação, conforme lembramos no capítulo dois, pela memória e pelo amor 
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de Pedro. Daí, conforme justificamos, encontramos a necessidade de 

trazermos o infante/rei nesse capítulo cinco.  
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Considerações finais 

 

 

Desde o início, buscamos evidenciar em nosso estudo a 

circularidade cultural do mito inesiano. Todavia, conforme estabelecido 

anteriormente, não optamos por discutir o mito. Para nós, Inês como mito é 

condição sine qua non. Fortuna crítica de estudos acerca do mito há me 

grande quantidade. Assim como há larga fortuna crítica sobre Inês de 

Castro na História e na literatura, conforme assegura Maria Leonor 

Machado de Sousa, também tomada em nosso estudo como referencial 

teórico. 

O que buscarmos evidenciar, principalmente nessa pesquisa, 

através de seis romances, é Inês como personagem no romance histórico 

contemporâneo. Acreditamos ter sido, de certo modo, uma escolha de 

corpus bastante alargada. Inicialmente, a proposta desse trabalho era a 

análise da imagem de Inês em apenas três desses romances, publicados na 

mesma época – Adivinhas de Pedro e Inês, Memória de Inês de Castro e Inês 

de Portugal – pois percebemos que os autores Agustina Bessa-Luís e João 

Aguiar encaminhavam-se para a elaboração de uma personagem bem 

diferente daquela que em outros textos cativa o leitor, enquanto António 

Cândido Franco buscava uma aura mística para Inês, que tivesse menos de 

vítima e mais de deusa ou anjo.  

Ao atentarmos para as modificações pelas quais o romance 

histórico passou, ficou-nos claro que essa nova forma de a ficção reelaborar 

o discurso histórico teve grande contribuição no modo como os autores 

trataram o tema. Embora, reconhecidamente, todos tenham estabelecido 

relações com as crônicas historiográficas e com textos canônicos sobre o 

tema, todos se valem da liberdade ficcional para atribuírem novos 

elementos aos romances, ou dar nova roupagem a elementos já trabalhados 

e menos enfatizados. Mas, convém ressaltarmos, o mito continuaria sendo 

alimentado ainda que não fosse pelo romance. Contudo, acreditamos, e por 
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isso tomamos o romance como corpus dessa tese, que é o gênero 

romanesco aquele que melhor arcabouço se configura para as ações das 

tramas do imaginário do mito de Inês.  

Aliás, no sentido do que aqui tratamos quanto ao gênero 

romanesco, soam-nos muito exatas as palavras de Milan Kundera sobre 

este: 

O romance acompanha o homem constante e fielmente desde o 

princípio dos tempos modernos. A “paixão de conhecer”(aquela que 

Husserl considera a essência da espiritualidade européia) se apossou 

dele então, para que ele perscrute a vida concreta do homem e a 
proteja contra o “esquecimento do ser”; para que ele mantenha “o 

mundo da vida” sob uma iluminação perpétua (KUNDERA, 2009, p. 

13). 

 

Na coletânea de ensaios A arte do romance (2009), esse é um dos 

principais pontos de vista de Kundera, e por isso, mais adiante, após a 

afirmação que transcrevemos acima, ele lança, depois de falar da 

importância do romance para a Europa, a pergunta que escolhemos como 

epigrafe do capítulo I, deste estudo, por se tratar de uma indagação fruto 

desse pensamento desenvolvido pelo autor, no ensaio intitulado A herança 

depreciada de Cervantes.  

No que concerne especificamente ao romance inesiano, pensamos 

que, se agora é esse o gênero que mais tem apresentado contribuição à 

literatura, reforçando o mito do amor para além da morte, é que, 

possivelmente, as mudanças ocorridas tenham proporcionado uma maior 

adesão para a escrita romanesca. Assim nosso estudo buscou os meandros 

para observarmos nos romances inesianos aqui abordados as reflexões 

sobre literatura e ideologia, ficção e História. 

Se, de modo geral, podemos afirmar que, para Agustina, Inês 

nada tem de ingênua; e que no romance de João Aguiar Inês é uma mulher 

ambiciosa, joguete nas mãos de seus irmãos; se, para António Cândido 

Franco, em seus dois romances, ela é a deusa, a mulher mística, pueril e 

frágil; se, para Seomara da Veiga Ferreira, é uma Isolda portuguesa 

transfigurada em memória; e, para Luís Rosa, é o motivo da loucura de 
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Pedro, é porque a ficção permite que a personagem seja complexa, pois o 

motivo histórico possibilita variadas versões do fato.  

Afirmarmos que Inês é mito e que continua a render teatro, prosa 

e poesia após mais de seis séculos de sua morte, isto era a parte previsível 

de nosso estudo. Mas constatarmos as variadas imagens que a ficção criou 

para Pedro, colocando-o num plano também de protagonista e que vai, 

tanto da figura do herói cavalheiresco como ao vingador sanguinário, isto 

foi o inovador que estas obras apresentaram. Essa é a inovação do romance 

histórico. 

Para mais, pudemos observar a grande teia das grandes ligações e 

relações intertextuais que se estabelecem entre diversas obras; tanto obras 

contemporâneas entre si, como entre textos literários de diversos períodos. 

Mais em Portugal, obviamente, que no Brasil, também pudemos constatar 

um crescente de estudos sobre a literatura inesiana, o que afirma a 

condição desse mito como muito mais que um simples mito. Inês de Castro 

não está no patamar de um D. Juan, um Elvis Presley. É um mito que, 

embora esteja configurada como Isolda ou Heloísa, transcende-as, pois do 

modo como o mito de Inês está assentado na cultura e na literatura 

portuguesa, torna-se um patrimônio imaterial e é tomada como uma das 

riquezas da nação, tanto no plano histórico, como no lendário.  

Tudo isso foi muito bem literarizado por Herberto Helder (2001): 

“D. Inês tomou conta de nossas almas. Liberta-se do casulo carnal, 

transforma-se em luz, em labareda, em nascente viva. Entra nas vozes, nos 

lugares. Nada é tão incorruptível como a sua morte” (p. 121). E não há 

melhor voz para dar finalização a esse tema, pois foi essa “incorruptível 

morte” que tornou Inês um mito. Um mito que agora tem duas faces no 

romance histórico contemporâneo: Pedro e Inês. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 

 

Entrevista de Maria Leonor de Sousa Machado (Lisboa, janeiro/2010) 

 

Aldinida: Começo com uma pergunta de ordem geral, bem abrangente. 

Como a professora conhece muitas referências sobre o tema Inesiano, eu 

lhe perguntava de tantas obras que a professora leu, analisou e estudou. 

Qual aquela que lhe parece..., ou melhor... em que a história e a literatura 

se casam melhor? Se... estão numa junção em que nem a história torna 

Inês muito aleivosa e nem a literatura torna Inês muito vítima. Então como 

a professora tem muito conhecimento, deve ter uma obra eleita sobre isso? 

 

Maria Leonor Machado de Sousa: Mas imagina que num universo tão 

grande como este, é impossível dizer que há uma obra de que se gosta mais. 

Eu posso dizer-lhes, gosto muito do Camões, gosto muito do Garcia de 

Rezende e acho que, nos tempos modernos, um texto mais extraordinário 

pra mim...é do Alexandre Casona, que foi apresentado pela última vez em 

Lisboa  no ano das comemorações dos 450 anos da morte de Inês de 

Castro, em 2005, e foi apresentado pelo Teatro Experimental de Cascais. É 

realmente um texto maravilhoso! Não sei o que é que lhe posso dizer destes 

mais recentes. Gostei do Luís Rosa, como já lhe disse gostei do novo 

romance do António Cândido Franco, maso que mais me agradou foi o do 

João Aguiar. 

 

Aldinida: A professora escreveu nas comemorações do ano Inesiano em 

2005, para as actas do colóquio, sobre o que a professora chama uma 

“crónica rimada”, sobre Inês de Castro, de Garcia de Rezende. No entanto, 

estive a ler sobre Garcia de Resende naquele ensaio que a Andrée Crabbé 

Rocha escreve, e ela não lhe dedica lá qualquer nota que eu diria... salutar 

sobre as trovas à Inês de Castro, de Garcia de Rezende, faz uma apreciação 
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muito pequena. E eu acho que este ensaio fica a dever muito a Garcia de 

Rezende. Então, gostaria que a professora falasse sobre as trovas neste 

caso, porque o seu artigo “crónica rimada” nos explica muito mais sobre 

Garcia de Rezende? 

 

Maria Leonor: Não é bem sobre o Garcia de Rezende, não é. Explica sobre a 

Inês. E realmente no caso dele há o facto de ele se  cingir muito à História, 

de apresentar a história numa linguagem muito poética, quer dizer, ele é 

simples e complexo ao mesmo tempo. Eu realmente acho que foi um poema 

extremamente feliz. Há outro da mesma época de Anrique da Mota, que é 

muito interessante, em verso e prosa, mas para mim as Trovas de Garcia de 

Rezende continuam a ser as mais bonitas… Há um ponto importante, que, 

aliás, eu ressalto, se leu no artigo, que é o facto de ele apresentar a 

coroação como tendo sido simbólica. Quando eu digo que ele se cinge muito 

à História é que realmente não tem ideias extraordinárias fora do contexto. 

 

Aldinida: Também. No Romantismo há muitos dramas, a professora fala 

nas variações românticas do tema sobre a Inês, mas eu fico a pensar, 

porque eu, que sou mais apegada às narrativas, pergunto: porque tantos 

romancistas produziram tantas narrativas, tantos romances de fôlego no 

Romantismo, e não temos lá, por exemplo, Júlio Diniz, Camilo, tantos 

outros, digamos os canônicos, não temos lá um romance sobre a Inês. A 

professora conhece muito bem os romances que vieram no começo de 1900, 

de Antero de Figueiredo, de Faustino da Fonseca, a professora poderia 

explicar-nos um pouco, se não ficou na literatura portuguesa essa vaga, 

esse lugar, de um romance romântico sobre Inês de Castro? 

 

Maria Leonor: É verdade, não há, não temos nenhum romance no 

Romantismo que remeta para esse nome, temos mais no drama, que é 

difícil de pôr em cena, porque a história tem muito pouca acção. A única 

altura em que há realmente movimento, acção, sentimento, é na entrevista 

com o rei, que ainda por cima, se calhar, não aconteceu, mas a razão da 

dificuldade em escrever sobre Inês, tanto para narrativa, como para o teatro 
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é a falta da acção, precisamente, que dizer, nós não sabemos nada do que 

foi a vida dela, e pensando nos romances do Faustino da Fonseca aquilo é 

uma história maluca que tem tudo, menos a Inês, não é? Não, não 

encontramos ali a Inês de Castro, encontramos uma figura com esse nome, 

numa época em que se passavam muitas coisas, e em que eles fazem 

passar outras. Portanto, a falta de acção justifica que a quantidade e a 

qualidade se revelam, sobretudo, na poesia. Porque não há necessidade de 

contar a história. É o encantamento, é o que quiser, é o amor, é a figura, 

é... pronto! um quadro, não é? Para o teatro e para romance é preciso 

acção, e essa acção não existe na história. 

 

Aldinida: Professora, eu penso que esses romances do começo do século 

passado, os romances de entre 1900... 1915, o próprio Afonso Lopes Vieira, 

Antero de Figueiredo, penso que são também, como os cronistas medievais, 

grande influência e fontes de consulta para os romancistas 

contemporâneos, como Agustina, o António Cândido Franco. O próprio 

António Cândido Franco numa entrevista disse-me isso. Então a professora 

teria como opinião ou partilharia dessa opinião, de que esses romances, 

embora não sendo, vamos dizer aquilo que traria a figura de Inês mais 

presentemente para o romance, mas que eles também, os cronistas 

medievais contribuem para essa geração actual, como a do António Cândido 

Franco e da Agustina? 

 

Professora: Não. Penso que não. Aliás, há uma diferença abissal entre 

Antero de Figueiredo e Faustino da Fonseca. O romance do Antero de 

Figueiredo é um texto muito bonito, é um dos textos que eu considero 

realmente bem construídos dentro daquela época, ou seja, das condições 

condicionantes que tem cada época, mas é realmente um texto muito 

bonito. O de Faustino da Fonseca não tem qualquer valor, eu acho que 

mesmo no plano histórico, aquilo tem imensa fantasia, quer dizer, não tem 

nada a ver com a História de Portugal, e, portanto, isso é uma fantasia 

completa. Como é que é possível, pôr uma coisa que praticamente ficou nas 

estrofes de Camões e  de Garcia de Rezende, portanto, pequenos poemas, 
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como é possível pôr aquilo em dois volumes com centenas de páginas cada 

um. É uma loucura, é uma invenção, aliás, como o drama de Henrique 

Lopes de Mendonça, A morta. 

 

Aldinida: Não, esse não conheço. 

 

Maria Leonor Machado de Sousa: E Marcelino de Mesquita também tem 

uma Inês de Castro, tem a mesma coisa, passa-se o tempo a mostrar os 

camponeses nas festas, os cavaleiros a andarem de um lado para o outro, e 

de vez em quando aparece uma Inês, quer dizer eles não têm mais nada pra 

dizer, porque não sabem… Ela tinha os olhos verdes ou azuis? Ninguém 

sabe. Era muito simpática ou não, ou só era simpática para D. Pedro? Quer 

dizer, não sabemos nada: o que é que ela fazia durante o dia? Nós temos a 

indicação do que as damas faziam naquela época, mas ela sozinha em 

Coimbra e nos outros sítios onde esteve, mas sobretudo em Coimbra, com 

os filhos... Não sabemos… Não sabemos nada do que era a vida dela, 

sabemos que andou a passear pelo país, porque na altura os reis andavam 

de terra em terra, para ouvir as pessoas, para administrar a justiça e, 

portanto ela, acompanhava o rei. Esteve na Atouguia da Baleia, esteve em 

Canidelo, em Gaia e esteve em outros sítios. Se casou em Bragança, esteve 

em Bragança também. Mas é… tudo a respeito dela, a única coisa que 

temos documentada na época é dizer que ela foi decapitada no dia 05 de 

janeiro de 1355, este é o único dado concreto que nós conhecemos e, 

depois, na História, temos Pedro Lopes Ayala, que foi o primeiro cronista, 

que foi anterior quase um século a Fernão Lopes, um século não, mas, 

digamos, talvez uns 50 anos, agora não tenho a data certa. É o primeiro 

cronista [Ayala] que conta a história e diz que ela era uma mulher muito 

formosa e que por isso D. Pedro se apaixonou por ela. Portanto, esses são 

os dados que nós temos da trasladação para Alcobaça. Não houve coroação 

nenhuma, a coroação é realmente a da estátua, como diz Garcia de 

Rezende. 
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Aldinida: Professora, embora eu reconheça, como todos reconhecem a 

grandeza do Fernão Lopes para a historiografia portuguesa, eu acho que 

Fernão Lopes foi um pouco “padrasto”, vamos dizer em relação a D. Pedro, 

quando coloca lá naquela crónica, a respeito do escudeiro “Amou mais do 

que se deve dizer”, e isto traz uma polêmica enorme e estamos agora numa 

época na literatura contemporânea, em que os estudos estão 

transversalizados por todas as tendências, e também agora interessados em 

grupos de literatura homoerótica, vamos dizer assim, a querer trazer este 

perfil de D. Pedro, muito mais do que o perfil de Inês de Castro para a 

literatura, e eu digo: não fez mal Fernão Lopes, em dizer lá algo que não 

podia explicar?  

 

Maria Leonor: Ele não podia explicar. Aliás, não é de agora a preocupação 

em estudar a figura do D. Pedro também sob este aspecto. Já no fim do 

século XIX, princípio do XX,  Aquilino [Ribeiro],  Júlio Dantas, e... ainda há 

outro de que agora não me lembro, outro médico... também aborda a figura 

de D. Pedro, portanto, essas preocupações vêm desde o fim do século XIX, 

precisamente no desenvolvimento da psicologia e sobretudo da psiquiatria, 

que levou a estudar os reis de Portugal. Os que são mais atacados são 

precisamente D. Pedro e D. Sebastião. Mas eu acho que Fernão Lopes fez 

bem em termos da figura total de D. Pedro, não sei se isso é verdade, nem 

se não, mas, segundo os nossos psicanalistas, é verdade. A figura de D. 

Pedro é uma figura estranha, violenta, cheia de contraste, porque é violenta 

e por outro lado tem o ser, por demais, apaixonado por Inês de Castro, a 

trasladação, o túmulo, a história, tudo isso, mas era um homem 

problemático, que arrancava o coração às pessoas em vida, por exemplo. 

 

Aldinida: Queria açoitar o bispo... (risos) 

 

Maria Leonor: Pois! Fez coisas incríveis..., histórias que o Fernão Lopes 

conta daquela mulher que tinha cinco filhos e cujo marido a mandou matar 

e depois deu dinheiro a mulher porque achava que o marido tinha mesmo 

de ser castigado, quer dizer, o homem era realmente desequilibrado, acho 
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que não há dúvida nenhuma..., não é preciso ser contra D. Pedro para ter 

de conhecer isso. É o mérito de Fernão Lopes não apenas quanto a D. 

Pedro, mas em tudo que ele escreveu, foi a preocupação de nos transmitir o 

que era a realidade daquele tempo. 

 

Aldinida: sim… E o que diz a professora sobre o estudo de Jorge de Sena? 

Há um artigo publicado no livro Estudos, studi estudio, organizado pela 

Professora Patrizia Botta, intitulado “Jorge de Sena: notas sobre um 

silêncio”, cuja autora, Geysa Silva, fala da pouca divulgação sobre os 

estudos inesianos desenvolvidos por Sena. 

 

Professora: Jorge de Sena fez uma explicação profundíssima, tem uma 

abordagem histórica do problema, algumas insidências especiais de acordo 

com a maneira de pensar e ver... e, enfim, a maneira também como 

abordava a literatura... Do ponto de vista histórico é muito importante o 

trabalho que ele fez, embora não sendo historiador, foi realmente muito 

fundo, é um trabalho interessante. 

 

Aldinida: Ele questiona as Nises, a Nise lastimosa, a Nise laureada  e, cria, 

me parece, um pouco de polémica em relação às duas Nises?  

 

Professora: As Nises são um trabalho importante por causa de terem 

incluído a primeira cena da coroação. A coroação é uma criação Espanhola, 

como sabe, é justamente na Nise laureada. Sobretudo a Nise lastimosa 

segue muito António Ferreira, aliás houve uma polémica em meados do 

século XX, sobretudo entre Adrian Roig e o professor Aníbal Pinto de 

Castro,  porque Roig achava que é o contrário, que António Ferreira é que 

tinha copiado a Nise, e o professor Aníbal Pinto de Castro acabou por 

publicar, entre outros artigos, um que é muito importante e longo, e que eu 

acho, definitivamente, que acaba com a dúvida. António Ferreira foi 

realmente o autor original, e Bermudez, que se calhar não era Bermudez, 

era Juan da Silva e, portanto, seria Português, afinal não seria Espanhol, 

mas Português; de qualquer maneira ficamos no velho Bermudez, que é o 
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nome que ficou consagrado, terá não digo copiado, teria traduzido, mas 

seguindo muito de perto António Ferreira. Eu acho que isso já não tem 

dúvidas. Portanto, Jorge de Sena tomou a sua posição, como outros 

tomaram. Houve congressos na Europa, bateram-se todos, mas, realmente, 

eu acho que o estudo do professor Pinto de Castro acabou com a discussão. 

 

Aldinida: Só mais uma pergunta, ainda retomando Fernão Lopes, é a 

questão do casamento, então alguns historiadores já reconhecem, já falam 

num propósito... o Arnaldo Saraiva fala nisso, e tive aulas no Porto com o 

professor José Carlos Miranda, ele também é opinião de Fernão Lopes, faz 

toda aquela questão em relação ao casamento, o suposto casamento. 

Segundo as palavras que o próprio professor disse, Pedro pode não ter sido 

casado de direito, mas foi casado de facto, porque tomou Inês como esposa, 

e o propósito [de Fernão Lopes] é a legitimação da dinastia de Avis que 

nasce, segunda as palavras do próprio historiador, sob o signo da 

bastardia, então o propósito de Fernão Lopes não contraria um pouco a 

questão de que tantos reis tiveram tantos casamentos e de tantas formas 

diferentes, e só o do D. Pedro é que foi, vamos dizer assim, uma espécie de 

empecilho, para esta dinastia de Avis ou que precisasse de ser 

desmascarado ou desconstruído? 

 

Maria Leonor: É verdade que D. João I também era bastardo, portanto, a 

diferença não era muita, mas não há dúvida de que Fernão Lopes é parcial 

nesse sentido. Ele quer fazer a aclamação, o elogio da dinastia de Avis… 

não sei como é que hei de dizer isto: mostrada ou revelada na figura do D. 

João I. Ele quer realmente fazer de D. João I um herói na História de 

Portugal, com sua acção, com a orientação que o casal tenha dado aos 

filhos e que levou a que todos eles fossem insignes em 5ª geração. Portanto, 

há uma parcialidade que se percebe, porque o mecenas dele era 

precisamente D. Duarte, e, portanto, ele não poderia manifestar-se contra 

D. João, também não havia razão para isso, mas de qualquer maneira 

tomou o seu partido. Antes de D. João, o outro D. João, filho de Inês de 

Castro, ter matado a mulher, ele era o preferido do povo; ele era muito 
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popular, e, se não tivesse acontecido essa história, que é muito parecida 

com a de Inês de Castro, portanto o pai e o filho fizeram a mesma coisa… 

não a mesma coisa, mas foram os causadores da morte das mulheres. E, 

portanto, quem poderia ter sido rei de Portugal, se não fosse isso, teria sido 

o D. João, filho de Inês de Castro, e não o D. João filho da Teresa Lourenço. 

 

Aldinida: E a descendência de Inês volta a Portugal no reinado de D. 

Duarte, que se casa com uma descendente de Inês, ou seja, D. Duarte 

descendente de Teresa Lourenço  por causa de D. João I, casa-se com uma 

descendente de Inês de Castro, quer dizer, Inês está na história de Portugal 

de toda a forma, não é professora? 

 

Maria Leonor: Sim, sim, posso-lhe contar uma história; ainda em pleno 

século XX, vivia em Bruxelas, calculo que ela já morreu hoje, já lá vão 

bastantes anos, uma Inês de Castro, que tinha papéis que demonstravam 

que ela era descendente de D. João de Castro e, portanto, descendente de 

Inês, e houve um escritor Israelita que escreveu uma tragédia sobre Inês de 

Castro, eu conheci-o, ele esteve várias vezes em Portugal e tivemos 

contacto. E essa Inês de Castro foi ao Aeroporto de Madrid mostrar a esse 

homem que se chamava Iakov Orland, papéis que tinha da família. 

Portanto, ele também desenterrou Inês. 

 

 Aldinida: Professora, é do seu conhecimento mais alguma coisa que ache 

relevante acrescentar nesse momento? 

 

Professora: Não, não. Aquilo que eu acho é que é um fenómeno 

extraordinário que, havendo tão pouco a dizer, consistentemente, sobre 

Inês de Castro, toda a gente continue a falar dela.  

 

 

 

 

 


