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epois de ter revelados detalhes picantes sobre seu relacionamento com
dom Pedro I em Titília e o Demonão (Geração Editorial), Domitila de Castro
Canto e Melo (1797-1867), a Marquesa de Santos, volta a ser notícia com
uma obra somente dela. Paulo Rezzutti, o mesmo autor do livro anterior,
lançou uma biografia de Domitila, onde mostra que a personagem foi muito
mais do que a famigerada amante do imperador. Segundo ele, não se deve
ver a vida de Domitila apenas pelo prisma do relacionamento com o
monarca. Ela foi uma das mulheres mais notáveis e influentes não só do
Brasil, mas da América Latina. O historiador Paulo Rezzutti, diante de uma
lacuna de quase 90 anos sem que uma biografia da Marquesa saísse no País,

resolveu aproveitar oportunidade para
oferecer aos leitores a trajetória de Domitila
despida de mitos e deturpações. Uma mulher
que, segundo o escritor Paulo Setúbal,
“encheu um Império com o ruído do seu
nome e o escândalo do seu amor”, e que até
hoje, mais de duzentos anos após seu
nascimento, continua a dividir opiniões,
provocando paixões, admiração e antipatia.

A edição que chega às livrarias pela
mesma Geração Editorial está repleta de
ilustrações e fotos coloridas e foi escrita em
um estilo agradável, direto, sem efeitos de
retórica. Dessa forma, a publicação consegue
despertar no leitor tanto curiosidade como
emoção. A obra está sendo considerada a
biografia definitiva sobre Domitila. É o
resultado de quatro anos de pesquisa em
arquivos diversos e centenas de documentos.
Remonta às origens da mulher nascida na
então pequena e provinciana São Paulo,
narra o seu primeiro e desastroso casamento,
o início de seu romance com d. Pedro no
mesmo ano em que nascia o Império do
Brasil, seu poder e fascínio na corte do Rio de
Janeiro, e a sua queda, não pela morte, como
Evita e Pompadour, mas em consequência
dos deveres imperiais de dom Pedro.

Absolutamente inéditos são os capítulos
sobre o retorno de Domitila ao seu torrão

natal, o seu reerguimento, o
matrimônio com o homem mais
influente da província, e sua
metamorfose, aos olhos do povo, de amásia em mulher emancipada, de
alpinista social em matrona protetora dos estudantes, de parasita venal em
promotora de caridade, de destruidora de lares em matriarca de uma
grande família, de prostituta em santa. Nascida pouco mais de 20 anos
antes do Grito da Independência e morta vinte e poucos anos antes da
queda do Império que viu nascer, Domitila de Castro resume uma época,
sob a ótica feminina. “Seu semissorriso no célebre retrato pode ser
comparável ao de Mona Lisa”, observa o autor. “Que mistério nos esconde?
Todos e, ao mesmo tempo, nenhum”. De fato, segundo a historiadora Mary
del Priore, que assina o prefácio da obra, ninguém conhece Domitila de
Castro melhor que Paulo Rezzutti, “portanto, ninguém melhor que ele para
desconstruir o mito e nos apresentar a sua história, tendo como pano de
fundo as transformações políticas, sociais e econômicas do Império do
Brasil”.

Domitila de Castro - A Verdadeira História da Marquesa de Santos traz
ainda dados inéditos sobre d. Leopoldina, esposa de d. Pedro, com os quais
inocenta de uma vez o imperador e a marquesa da acusação de terem
provocado a morte da primeira imperatriz do Brasil. Esses dados foram
obtidos a partir da exumação de d. Pedro I, d. Leopoldina e d. Amélia,
ocorrida em março de 2012, evento arqueológico da maior importância
histórica, ao qual o autor foi convidado a assistir na qualidade de consultor
por seus conhecimentos sobre o Brasil Império. A obra, portanto, é o
primeiro livro a fazer uso dessas descobertas fundamentais para a melhor
compreensão da época em que o Brasil nasceu politicamente.

Também mostra que, mesmo numa época em que era flagrante a
opressão dos homens sobre suas companheiras, Domitila se mostrou uma
mulher à frente de seu tempo, que não se contentou em apenas viver à
sombra de uma sociedade machista. Uma pessoa que não aceitou ser
agredida pelo primeiro marido - alferes mineiro Felício Pinto Coelho de
Mendonça (1798-1833) - e o abandonou, mesmo grávida. Uma mulher que
tinha personalidade forte e sempre fazia valer o que pensava.

O AUTOR - Paulo Rezzutti é historiador, membro titular do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo e colaborador do blog São Paulo Antiga.
Em 2010, fez a maior descoberta de documentos da história: 94 cartas
inéditas de d. Pedro I à marquesa de Santos, publicadas pela Geração sob o
título de Titília e o Demonão, em que essas preciosas missivas são
colocadas em seu contexto histórico, proporcionando ao leitor um painel
agradável e rico da vida cotidiana e dos costumes do Brasil no Primeiro
Reinado. (Com assessoria)
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ale a pena procurar também o livro que

mostra outro lado de Domitila e do amante

mais famoso. Titília e o Demonão Cartas

Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de

Santos é uma obra que revela aspectos

insuspeitados da vida sexual e política na

corte imperial. Transcritos e comentados

com erudição ímpar, os documentos

profundamente humanos e de alto valor

histórico descrevem um jovem monarca

impetuoso e apaixonado, bem humorado,

que escreve coisas libidinosas à amante,

tenta acalmar as crises de ciúme dela e tem

também seus acessos emocionais. 

V
LIVRO REVELA QUE A MARQUESA DE SANTOS FOI MAIS QUE
AMANTE DO IMPERADOR, COM IMPORTANTE ATUAÇÃO SOCIAL
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