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A marquesa sedutora
‘Domitila - A Verdadeira História da Marquesa de Santos’ 
joga luzes em personagem importante do Primeiro Reinado

KUBITSCHEK PINHEIRO

Está chegando às 
livrarias Domitila – A 
Verdadeira História da  
Marquesa de Santos 
(Geração Editora, 350 
páginas), de autoria  do 
historiador Paulo Re-
zzutti. Paulo é autor 
também de Titília e o 
Demonão - Cartas Iné-
ditas de D. Pedro I à 
Marquesa de Santos, 
lançado em 2011. Agora 
trata-se da biografia da 
mais delirante de todas 
as marquesas, Domiti-
la de Castro. E o autor 
rasga sedas: “Deliran-
temente real! Nenhum 
escritor de ficção, por 
mais absurdas e loucas 
que sejam suas fanta-
sias, teria conseguido 
criar um personagem 
tão rico, intenso e que 
viveu plenamente a vida 
do que Domitila de Cas-
tro”, confirma,  em en-
trevista ao CORREIO.

A biografia de Do-
mitila chega em edição 
primorosa, repleta de 
ilustrações e fotos co-
loridas, escrita em um 
estilo agradável, direto, 
sem impactos de retóri-
ca e que se lê com forte 
curiosidade e emoção. 

Segundo Rezzutti 
a pesquisa foi realizada 
em arquivos no Brasil e 
no exterior, sempre bus-
cando a fonte primária, 
ou seja, documentos, 
cartas e memórias de 
quem vivenciou o perío-
do ou teve contato com 
a Marquesa de Santos. 
“Os documentos são, 
não apenas as ferramen-
tas de trabalho, mas as 
armas de qualquer um 
que tenha a ventura de 
escrever sobre história. 
Ao todo foram quatro 
anos de pesquisa, que 
renderam dois livros. 
O Titília e o Demonão, 
com as cartas inéditas 
de D. Pedro I à Domitila, 
que achei em Nova York, 
e agora a biografia”.

Sobre o fato de es-
crever como quem pas-
seia pelo texto, o autor 
destaca que foi melhor 
assim por se tratar da 
biografia de uma mu-
lher curiosa e badalada.  
“O Titília e o Demonão, 
por ser um trabalho ex-
clusivamente pautado 
em fontes primárias, a 
linguagem tinha que ser 
mais técnica, era um 
trabalho historiográfi-
co”, adverte e segue: 
“Já a linguagem do Do-
mitila - A Verdadeira 

História da Marquesa 
de Santos, tem outro 
foco, o de apresentar o 
leitor a figura da Mar-
quesa, do tempo e dos 
lugares onde ela viveu, 
o que me permitiu usar 
outra estrutura e lingua-
gem e conduzir, como 
você bem colocou na 
pergunta, o leitor a um 
passeio pela história da 
Domitila”.

Rezzutti nos conta 
as muitas descobertas 
sobre a vida dessa mu-
lher. Dados inéditos a 
respeito da família da 
Domitila desde que ela 
tinha um ano de idade. 
Vejamos: “Me debrucei 
sobre os despachos di-
plomáticos dos embai-
xadores estrangeiros, 
como o do embaixador 
norte-americano Condy 
Raget, para quem Domi-
tila não passava de um 
reles prostituta”. 

O autor 
continua: 
“Se Domiti-
la era uma 
‘transvia-
da’, uma 
mulher fora 
dos padrões 
de sua épo-
ca, não era 
só ela. As 
revelações 
contidas na 
correspon-
dência ínti-
ma de um 
diplomata 
espanhol na 
corte do Se-
gundo Rei-
nado, que 
teve con-
tato com a 
idosa Baro-
nesa de Sorocaba, Maria 
Benedita, irmã da Mar-
quesa de Santos, mos-
tra, entre outras coisas, 
que tanto Maria Bene-
dita quanto Domitila 
eram versadas em artes 
sexuais, como o pompo-
arismo”.

Outro ponto funda-
mental, lembra Rezzut-
ti é a análise de todo o 
tráfico de influências 
que existia no Primeiro 
Reinado, o que foi atri-
buído a Marquesa ter 
conseguido através de 
negociatas, e as provas 
do que efetivamente ob-
teve e como era a cor-
rupção nesse período. 

“Eu provo que para 
conseguir dinheiro até a 
bondosa D. Leopoldina 
acabou traficando poder 
dentro da corte. Todo 
o levantamento inédito 
a respeito da produção 

cultural em torno da 
imagem da Marquesa 
de Santos após a sua 
morte: peças de teatro, 
músicas, óperas, mini-
séries, etc, revelam que 
a Domitila não chama 
atenção apenas dos bra-
sileiros. Chegou até a ser 
projeto de produtores 
norte-americanos levar 
a história dessa brasilei-
ra para a Broadway”.

Só uma biografia 
mesmo para mostrar a 
importância da Marque-
sa de Santos e por que 
ela deixava o seu Demo-
não em êxtase: ela não 
só rompeu o padrão em 
sua época, como trans-
grediu: “Fez tudo o que 
uma mulher de seu tem-
po e sua posição social 
não faria. Rejeitou ser 
esposa de um homem 
violento, rompeu com 
ele e lutou para ficar 
com os filhos. Quando 

D. Pedro se 
interessou 
por ela, ela 
embarcou 
na louca 
a v e n t u -
ra de ser 
amante do 
p r ime i ro 
imperador 
b r a s i l e i -
ro. E, após 
ser banida 
da corte, 
p r ime i ro 
a m a n c e -
bou-se e 
depois ca-
sou com 
o homem 
mais rico 
e influente 
de São Pau-
lo. Quanto 

a deixar o ‘Demonão’ 
em êxtase, muito pro-
vavelmente ela não foi 
a única, mas, provavel-
mente, foi a mais cons-
tante”.

No final de tudo, 
Domitila sai de cabeça 
erguida ao se transfor-
mar em uma matrona 
honrada, esposa e anfi-
triã perfeita de um dos 
mais importantes polí-
ticos brasileiros, Rafael 
Tobias de Aguiar.

O autor já está de-
bruçado sobre outra 
família imperial, des-
sa vez, os Romanov da 
Rússia, cujo assassina-
to completará 100 anos 
em breve. Seu próximo 
livro vai ser a biografia 
do Príncipe Felix Yusu-
pov, assassino de Ras-
putin. “Um personagem 
tão escandaloso quanto 
a Marquesa!”, fecha.
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