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UMA AMAZONA DE ALJUBARROTA NO JAPÃO 
UM PASSO INVULGAR DA POESIA NOVILATINA  

 
É sobejamente conhecida a pervivência do mito das Amazonas, esse 

povo fantástico de mulheres guerreiras que ao longo dos séculos inspirou 
autores de várias línguas e culturas. O motivo literário da valentia e da 
coragem femininas, manifestadas em actividades habitualmente do domínio 
exclusivo do masculino, como a guerra, convoca de imediato ao texto que 
utiliza o protótipo das mulheres guerreiras. 

É o que acontece com um pequeno episódio de uma longa epopeia 
hagiográfica do século XVII em verso latino.1 Este poema, a que já nos 
referimos no número 44 do Boletim, composto para celebrar o martírio de um 
grupo de missionários jesuítas, europeus e asiáticos, apresenta-se 
declaradamente emulador do modelo clássico greco-latino de epopeia. 
Tratando-se de um texto em forte relação com o seu momento histórico, não 
nos surpreende a sua riqueza de motivos literários, a diversidade de discursos, 
a ostentação do ornato mitológico e alegórico, mas não podemos deixar de 
admirar a coesão, a unidade, a coerência interna desta obra que o autor 
conquista por meio de uma arquitectura composita em que o facto central do 
poema, o martírio do Padre Francisco Pacheco, surge integrado numa 
estrutura marcadamente virgiliana. Assim, nesta obra de cerca de seis mil 
versos, encontramos entretecidas as suas dimensões histórica, hagiográfica, 
didáctica, espiritual e parenética com uma profusão de motivos literários 
recolhidos de Homero, Virgílio, Lucano, da patrística, da Bíblia, de 
Camões…numa síntese clássico-cristã de motivos que ultrapassa, em muito, 
aspectos meramente formais. 

O episódio que aqui nos propomos apresentar é um entre vários dos que 
instalam a ficção no poema com o duplo objectivo de, por um lado, 
enriquecer literariamente a obra através da alusão a motivos consagrados no 

_________________ 
1 PEREIRA, Bartolomeu, Paciecidos: libri duodecim: decantatur clarissimus 

P. Franciscus Paciecus Lusitanus, Pontlimiensis, è Societate Iesu, Japponiae 
Provincialis eiusdem Ecclesiae Gubernator, ibique uiuus pro Christi fide lento 
concrematus anno 1626. Conimbricae, Expensis Emmanuelis de Carvalho 1640. 
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modelo épico homérico-virgiliano e, por outro, contribuir para a 
caracterização bipolar das personagens divididas pelos pólos positivo e 
negativo do mundo representado na epopeia. 

Quando a narrativa se aproxima do momento fulcral do poema, 
avançando para o desenlace—a execução—, o poeta retarda a acção 
envolvendo de vários episódios os factos que, segundo as fontes, tiveram 
lugar na viagem dos condenados desde Ximambara, onde tinham estado 
presos durante alguns meses, até Nagasaki, onde seriam executados.2  

Enquanto o exército que escoltava os prisioneiros prosseguia viagem e 
se aproximava de Fimi onde, por ordens do Governador Mondo, deviam 
parar e pernoitar, Caribdis,3 surgindo do mar, lança-se à terra e precipita-se 
sobre o exército, arrancando do seu peito e lançando sobre os soldados a 
fome cruel e insaciável. Depois disto, o exército precipita-se sobre a aldeia, 
entra nas casas dos agricultores, exige comida e bebida, animais do rebanho e 
da capoeira, em suma, saqueia as casas dos habitantes de Fimi sem qualquer 
resistência, porque, como diz o poeta: 

 
(…) Ferroque loquente, 

Iura tacent; seruant inuita silentia leges. 
 

Quando fala a espada,  

_________________ 
2 As fontes do relato factual dos acontecimentos são sobretudo Jap./Sin, 29: 

Relação Breve da Prisão por causa de nossa St.fée do P.e Francisco Pacheco 
Provincial da Comp.a de jhs de Japão e de outros da mesma Comp.a e muitos seculares 
japoes com alguas outras cousas mais. 1626; Jap/Sin 61: Annua do Japão p.a nosso 
mui Revdo Pe Muttio Vitalesche R.ssimo geral da Compa de Jesus do anno de 1627. 
Estes documentos, no que respeita à interrupção do percurso de Ximambara a 
Nagasaki em Fimi, referem-se apenas à paragem do Padre Francisco Pacheco, o herói 
principal do poema, em casa de um agricultor em Fimi e ao encontro com o P.e Torres 
que também era levado para Nagasaki onde de igual modo seria executado.  

3 Esta figura mitológica não pode deixar de evocar ao leitor do séc. XVII a 
figura do demónio. Na epopeia clássica Caribdis é o monstro que devorava 
marinheiros e navios (Odisseia, XII,101; Eneida III, 558); Em Ovídio tem ainda o 
mesmo significado (Metamorfoses, VII, 63). Prudêncio (séc. IV d. C) utiliza o seu 
nome como epíteto do Demónio, ou da Besta demoníaca (Cathemerion, 6, 107). Aqui 
surge-lhe associado o tema da fome sacrílega, evocando, ainda que ligeiramente, o 
episódio das vacas do sol, Od. XII, 352 e sgt… No Paciecidos essa fome é inspirada 
pelo inimigo representado em Caribdis. 
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Cala-se a justiça e a lei fica no silêncio.4 
 
Este comportamento insolente do exército entrará em confronto com o 

ambiente de devoção que se vive na casa do agricultor de Fimi onde estão 
alojados os prisioneiros. Desconhecendo que ele era cristão, o exército 
ordenara-lhe que os atormentasse com a fome, o que não vai acontecer. 

E enquanto em clima de conforto espiritual o agricultor recebe com 
simplicidade os prisioneiros que lhe são caros, nas casas à volta sente-se o 
tumulto da desordem a que ninguém ousava fazer frente. 

 
Haec inter uicinae aedes et tecta sonabant 
Cuncta latrociniis; praedis epularibus ardens 
Instabat glomerata cohors, armisque per omnem 
Insani uicum furiata mente ruebant. 
Non audet uis ulla uirum se opponere contra; 
Namque iras Mondi, et nunquam placabile regum 
Irritare timent odium, quos impia gentis 
Belligerae non facta grauant, mulctantque seuere, 
Si populi tentent acies cohibere furentes. 
Non tamen hos patitur pectus muliebre timores; 
Praedantesque uidens acies Nea Cressida, pagi 
Grandis anus, contra geminas in praelia turmas 
femineae ducit gentis; ruit illa per omnes 
Bellatrix, miscetque manus. Proh! Fustibus illae, 
Hae uerubus, petit illa colo, iamque agmine facto 
Fusi omnes et pensa uolant, dolor arma ministrat. 
Tu quoque Amazonidum, si quod Iappone remansit 
O genus Agrimene, caput alte elata, sorores 
Fortior ante alias, raptim a fornace calentem 
Contorquens manibus palam, hinc atque inde repellis 
Armatos, iuuenesque premens caua tempora pulsas. 
Fit clamor, sanguisque; fugit cum milite Asondus 
Et praedam abripiunt captam, plagisque medentur..5 

 

_________________ 
4 Cfr. X, 389-390. 
5 Cfr. Paciecidos… X, 497-519. 
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“Entretanto, nas casas vizinhas, por toda a parte, ressoava a pilhagem. O 
exército, em tumulto, reclamava com avidez a presa e a comida; desvairado, 
precipitava-se em fúria por toda a aldeia. 

Nem uma só força de homem ousou fazer-lhe frente; É que estes temem a ira 
de Mondo, receiam o ódio implacável dos senhores, sobre quem não pesa a impiedade 
da soldadesca, e que castigam severamente os populares que ousam enfrentar o 
exército furioso. 

Mas o coração da mulher não padece destes receios; vendo o exército de 
saqueadores, Nea Cressida, uma velha anciã da aldeia, organiza dois esquadrões de 
mulheres para o combate. A guerreira avança por entre todas elas e deita mãos à obra 
no combate. Ah! umas com varões, outras com espetos, aquela vai com uma peneira, 
em fila cerrada, voam pelos ares fusos e meadas, a revolta lhes fornece as armas. E 
também tu, Agrimene, da raça das Amazonas, se resta alguma no Japão, cabeça 
erguida ao alto, mais corajosa que as tuas irmãs, fazendo girar violentamente nas 
mãos a pá quente da fornalha, dispersas para um lado e para o outro os homens 
armados, e feres os jovens, atacando as suas frontes desprotegidas. Ouvem-se gritos, 
corre sangue, Asondo põe-se em fuga com o exército, levam o saque arrebatado e 
cuidam das feridas.” 

 
Não podemos deixar de notar o facto de, sem que as fontes façam 

qualquer sugestão nesse sentido, o poeta ter criado este episódio, na sua 
aparência, de funcionalidade exclusivamente estética. A derivação ficcional 
enriquecia a narrativa que se pretendia variada, a evocação da mitologia 
clássica prestigiava o texto perante um público fundamentalmente académico, 
mas o episódio tem algo mais que uma função apenas formal. A fúria e a 
insolência dos soldados possuídos pela fome que Caríbdis lhes inspira, por 
um lado, reforça a caracterização dos gentios japoneses como o povo 
dominado e subjugado por falsos deuses que não são mais que uma 
contrafacção do demónio. A súbita coragem das mulheres lideradas por Nea 
Cressida, por outro, reforça a identificação dos elementos habitualmente 
menos poderosos ou mais fracos, com o pólo positivo do poema conotado 
com a justiça, com o bem e com a verdade. À debilidade das mulheres que 
revelam neste episódio verdadeira coragem, podemos associar a simplicidade 
e a pobreza do agricultor de Fimi que, depois de receber tais hóspedes, 
considerou ter recebido a maior riqueza. Poderíamos ainda evocar outras 
figuras que ao longo do poema reforçam esta leitura. 

Outro aspecto a notar é o gosto que o poeta revela (como noutros 
passos) em estabelecer relações, ou simples evocações intertextuais. O leitor 
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do séc. XVII, familiarizado com o poema de Virgílio, reconhecerá na 
descrição desta reacção das mulheres japonesas de Fimi, os termos com que 
Virgílio compara uma tempestade a uma revolta popular:  

“Iamque faces et saxa uolant, furor arma ministrat ” (Aen, I, 150) 
“Fusi omnes et pensa uolant, dolor arma ministrat ” (Pac.X, 512) 
 
Com esta ‘colagem’ do seu texto a Virgílio, o poeta pretende, 

sobretudo, prestigiar a sua obra, e sabe que o leitor pensará, para além das 
Amazonas lendárias, em Camila, a figura da mulher-guerreira da Eneida, mas 
não perde a oportunidade de recorrer também à mitologia nacional evocando 
a lendária padeira Brites de Almeida, esse símbolo do vigor lusitano que 
depois da vitória de Aljubarrota emboscou e matou muitos castelhanos em 
fuga. Convém recordar que Bartolomeu Pereira compôs o Paciecidos nos 
anos que antecederam a Restauração, e que a obra foi publicada em 1640, 
com o último parecer datado de Agosto desse mesmo ano.6   

Por último, resta-nos notar que o poeta prescindiu completamente de 
um lugar-comum muito habitual na literatura da época, por vezes explorado à 
saciedade, o motivo da misoginia. Tendo tido pelo menos uma ocasião para 
dar voz a um discurso misógino, quando um alto funcionário japonês se 
aproxima do cristianismo e é precisamente uma mulher que o vai denunciar, o 
poeta prescinde dele, quando o poderia convocar para caracterizar 
negativamente o pólo que se opõe ao herói. A única ocorrência de um registo 
misógino dá-se no discurso desse alto funcionário, antes da sua conversão, e 
portanto ainda do lado rival do herói, quando ao censurar a transigência dos 
guardas do cárcere para com os prisioneiros, lhes atribui ‘corações de mulher-
muliebria pectora’(VI, 73). 

Esta ausência notória da misoginia e o tema da valentia feminina, aqui 
presente pela via da ficção e do mito, devem ainda ser lidos em relação 
contextual com os exemplos das mártires cristãs que ocorrem num poema 
destinado a celebrar o martírio. Com efeito, Bartolomeu Pereira não só refere 
a fortaleza dos cristãos japoneses, sem distinção de idade ou de sexo  

 
“  ( …) faciles discrimine nullo 
Hinc puer, inde senex, iuuenisque hic femina, collum/  
Dat gladiis (…)” 7 

_________________ 
6 Os pareceres vêm publicados no início do volume. 
7 Cfr. I, 390-392. 
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“De livre vontade, sem qualquer distinção, aqui uma criança, ali o ancião, acolá 
um jovem, além uma mulher, entregam à espada a cabeça.” 

 
como apresenta num longo passo descritivo os exempla de três 

mulheres japonesas mártires, para demonstrar a valentia da cristandade do 
Japão.8 

Agrimene, uma ‘guerreira’ de improviso, numa versão japonesa de 
Padeira de Aljubarrota, retoma no séc. XVII o mito da mulher viril, 
rompendo com o tradicional preconceito da fraqueza feminina e com a 
sexualização das virtudes. Neste contexto, as figuras femininas do Paciecidos 
que se identificam com o pólo positivo do sistema da epopeia (tal como na 
antiguidade cristã o tinham sido as mártires) são promotoras de uma imagem 
da mulher incoativamente paritária. 

  

CARLOTA MIRANDA URBANO 

_________________ 
8 V, 381-408. 


