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RESUMO 

 

Partindo da relação entre história e literatura, a seguinte monografia pretende analisar o 

discurso feminista contemporâneo no romance histórico The Secret Diary of Anne Boleyn, 

escrito por Robin Maxwell (1997). Com efeito, percebemos que as conclusões de um 

romancista podem contribuir em muitos aspectos para a produção historiográfica, ao 

oferecerem um importante testemunho da época/período em que determinada obra fora 

composta. Nesse caso, mostraremos como a visão da autora interferiu para que ela recriasse 

uma história de quase 500 anos, mas sobre um ponto de vista moderno e influenciado pelo 

pensamento feminista em ascensão desde os últimos séculos. Sendo assim, estaremos usando 

o conceito de representação para investigar como Ana Bolena, segunda esposa de Henrique 

VIII, foi interpretada na obra de Maxwell, migrando assim do campo da história para o da 

literatura e se tornando num exemplo de heroína trágica para os tempos modernos.  

 

Palavras-chave: Romance; Ana Bolena; Feminismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta monografia de graduação é investigar o discurso feminista moderno 

no romance The Secret Diary of Anne Boleyn
1
 de Robin Maxwell. Sendo assim, partiremos da 

já muito discutida relação entre História e Literatura, para explicar como um romance 

histórico pode contribuir para a análise do tempo vivido e mesmo do tempo presente. Com 

efeito, as conclusões de um romancista podem contribuir em muitos aspectos para a produção 

historiográfica, ao oferecerem um importante testemunho da época/período em que 

determinada obra foi composta. Podemos encontrar um valoroso exemplo do que acaba de ser 

dito ao analisarmos a extensa bibliografia de Machado de Assis e José de Alencar que, através 

de seus olhos e palavras, viram e registaram os acontecimentos do período em que viveram, 

traçando, assim, um rico painel dos costumes da sociedade brasileira oitocentista, por meio de 

uma narrativa aparentemente fictícia.  

Dessa forma, eles imortalizaram seus respectivos personagens, levando-os do plano 

imaginário para o campo da história, como é o caso de Aurélia (em Senhora – José de 

Alencar) e Capitu (em Dom Casmurro – Machado de Assis), mulheres fortes que, por sua vez, 

destoavam dos padrões de comportamento feminino da segunda metade do século XIX no 

Brasil. Entretanto, quando o assunto é romance histórico, temos uma situação que difere em 

alguns pontos com as obras citadas acima: todas elas, ou são narradas na mesma época em 

que o autor as produziu, ou com uma distância temporal bastante curta. No caso de uma obra 

escrita com uma distância temporal longa, observamos com maior nitidez o olhar do presente 

sob um período passado, como, por exemplo, de dois ou três séculos atrás.  

No chamado romance histórico, nota-se a inclusão de personagens históricos, 

interagindo em uma trama fictícia, porém, em alguns casos, baseada em pesquisa documental 

e bibliográfica. Sendo assim, diferentemente de livros como Senhora e Dom Casmurro, que 

popularizaram personalidades aparentemente inventadas, tornando-as posteriormente alvo de 

estudos historiográficos, um romance histórico empreende o inverso: a transposição de uma 

pessoa que existiu para o campo do imaginário, tendo como pano de fundo a época em que 

este indivíduo viveu. Um bom exemplo do que acaba de ser dito consiste na figura de Ana 

                                                           
1 Estaremos utilizando neste trabalho tanto à edição em inglês quanto a edição em português do romance. Com 

efeito, prezamos por manter as citações extraídas da obra em sua língua original, mas acompanhadas de notas de 

rodapé com a tradução em língua portuguesa extraída da versão em português do romance: MAXWELL, Robin. 

Diário secreto de Ana Bolena. Tradução de Maria do Carmo Romão. – Lisboa: Planeta Editora, [2002]. 
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Bolena (? – 1536), rainha de Inglaterra e mãe de umas das soberanas mais inglesas famosas, 

Elizabeth I. 

Segundo Karen Lindsey
2
, de todas as esposas de Henrique VIII, Ana Bolena é a que 

tem atraído maior interesse popular, e talvez sua personalidade tenha sido submetida a uma 

distorção mais intensa. Ela já fora chamada de prostituta, destruidora de lares, conspiradora 

sem alma, uma plebeia que usara a religião para promover-se, mas que não tinha uma 

convicção religiosa própria. Ela já fora descrita como feia, deformada por uma enorme 

verruga escondida pela gola alta de seus vestidos e com um sexto dedo numa das mãos. Não 

obstante, sua história contém todos os elementos de uma novela: perseguida por um rei de 

cujos avanços ela resistiu no início, Ana encontrou nesse desejo um meio de mudar o jogo a 

seu favor. Uma vez capturada, ela se transformou em captora (idem, p.48). Tal característica, 

contudo, tem sido explorada em muitas produções bibliográficas e cinematográficas, que 

apresentaram esta mulher ao público como dona de suas vontades, independentemente do 

fator de submissão feminina perante os homens, nas antigas sociedades de corte. 

Essa imagem de Ana Bolena como uma espécie de femme fatale também já apareceu 

em várias biografias e romances dedicados a esta personagem, cada um apelando para uma 

interpretação diferente da história da mesma: enquanto Carolly Erickson, em Mistress Anne 

(1984) optou por apresentar a vida de Ana sob uma ótica mais romântica, Antonia Fraser (The 

Six Wives of Henry VIII – 1992) e Eric Ives (The Life andDeath of Anne Boleyn – 2004) 

trabalharam em seus respectivos livros com o conceito de desconstrução, no intuito de 

mostrar para seus leitores a mulher despida de toda essa áurea de misticismo que envolve a 

sua figura. Alison Weir, em seu ensaio sobre a queda da rainha Ana (The Lady in The Tower: 

The Fall of Anne Boleyn – 2009), tenta por em xeque muitas das falácias envolvendo seu 

objeto de pesquisa, além de revelar qual foi o papel da segunda esposa de Henrique VIII nos 

próprios acontecimentos que desencadearam sua queda. Seguindo essa mesma linha, G. W. 

Bernard (Anne Boleyn: fatal attractions – 2010) traz para o público uma Ana mais engajada 

politicamente do que as outras rainhas consortes que a precederam. Sendo assim, cada um 

desses autores explorou a personalidade de Ana Bolena sobre vários ângulos, dotando-a, 

assim, de uma característica multifacetada.  

Estas variadas interpretações acerca de uma mesma história, porém, não passariam 

despercebidas diante dos olhos da posteridade, que, por sua vez, romantizaram a vida desta 

                                                           
2Karen Lindsey é autora de uma biografia das seis mulheres de Henrique VIII, voltada para uma viés feminista 

do assunto. Para saber mais, consulte: LINDSEY, Karen. Divorced, Beheaded, Survived: A Feminist 

Reinterpretation of the Wives of Henry VIII. – Cambridge, M A: Da Capo Press, 1995, p. 47. 
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mulher, tornando-a consumível aos olhos do grande público. Nesse aspecto, os romances 

históricos também assumiram um importante papel: enquanto Phillippa Gregory em The 

Other Boleyn Girl (2001) constrói a personagem de Ana Bolena sob uma perspectiva 

pessimista, apresentando-a como uma mulher amargurada, Robin Maxwell em seu best-seller 

The Secret Diary of Anne Boleyn (1997), trouxe para seus leitores a figura de uma mulher 

determinada a lutar pelo que queria independentemente das barreiras de restrições que a 

sociedade inglesa do século XVI impunha ao sexo feminino, mas, dotada de um caráter 

compassivo e de retidão (características que as biografias e estudos mais recentes de Ana 

Bolena vêm tentando demonstrar, a exemplo de Susan Bordo em sua obra: The Creation of 

Anne Boleyn – 2013).  

Porém, longe de procurarmos refazer aqui uma biografia da rainha Ana, pois para isso 

bastam os excelentes trabalhos de Eric Ives e Antonia Fraser citados anteriormente, 

procuraremos observar como o discurso feminino contemporâneo contribuiu para uma 

reescrita da história desta personagem, fazendo com que sua imagem de soberana 

renascentista e limitada pelos padrões sociais da época, se transformasse numa espécie de 

heroína dos tempos modernos; um exemplo de força, coragem e determinação para as 

mulheres de finais do século XX e início do XXI. Nesse caso, estaremos procurando no 

discurso do romance histórico The Secret Diary of Anne Boleyn (1997), como Robin Maxwell 

representou a figura da rainha Ana, dotando-a de falas e movimentos até então pouco 

explorados pela historiografia.  

Para tanto, utilizaremos o conceito de representação, segundo modelo de Roger 

Chartier, entendido como: “a relação entre uma imagem presente e um objeto ausente, uma 

valendo pelo outro porque lhe é homóloga”, uma vez que “são essas modalidades variáveis 

que permitem discriminar diferentes categorias de signo (certos ou prováveis, naturais ou 

instituídos, aderentes a ou separados daquilo que é representado, etc.) e caracterizar o símbolo 

por sua diferença com outros signos” (1991, p. 184). 

Sendo assim, observaremos como Ana Bolena, personagem histórica migrou do 

campo da História para o da Literatura, exercendo assim maior fascínio na mente do público 

contemporâneo, especialmente por sua trajetória marcada por elementos como: amor, lutas, 

intriga e morte, tendo como pano de fundo a reforma da igreja em Inglaterra. Nesse caso, 

nosso trabalho será desenvolvido em três partes: na primeira, estaremos levantando uma breve 

discussão acerca dos debates envolvendo as contribuições da literatura para a história, com a 

intensão de melhor compreender a forma com a qual Robin Maxwell construiu sua narrativa, 

e aliado à mesma uma figura de mulher independente. 
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Para alguns, uma obra de cunho ficcional pouco tem a oferecer à análise de 

acontecimentos já sucedidos, enquanto que outros (conforme salientado mais acima) 

defendem que por meio de um romance, podemos entender como funcionava o pensamento 

da época em que este foi escrito. Essa afirmação, entretanto, estabelece uma ligação íntima 

com os novos conceitos trabalhados pelo campo da história cultural, que têm sido ampliados 

de forma a abranger temáticas das mais diversificadas, como, por exemplo, um estudo sobre a 

sexualidade ou a vida privada, duas vertentes muito utilizadas por romancistas, a exemplo de 

Robin Maxwell em The Secret Diary of Anne Boleyn.  

Em sua dissertação de mestrado, Laila Brichta aponta para a problemática de se 

utilizar uma obra de literatura para um estudo acerca do tempo vivido
3
. Nessa abordagem, 

cabe-nos perguntar até que ponto a história contida nas páginas de um romance confere com 

os registros? Esse questionamento, por sua vez, nos levar a pensar se há uma verdade na 

história, assunto já bastante discutido entre os pesquisadores da área das ciências humanas. 

Sendo assim, partindo do princípio de que não há conhecimento impassível de contestação, 

observaremos como o romance histórico oferece uma interpretação mais dinâmica acerca de 

determinado acontecimento, oferecendo, inclusive, pontos chave para se reinterpretar a 

história, e os próprios agentes que nela interagem. Entre os autores que trabalham com a 

questão da literatura como fonte para um estudo do tempo vivido, encontra-se Sandra Jatahy 

Pesavento, que discorre em seu artigo Literatura, História e Identidade Nacional (2000) com 

o discurso histórico e a narrativa literária ao longo dos anos, assim como em outro de seus 

títulos, a exemplo de História e História Cultural (2004). 

No segundo momento deste trabalho, estaremos expondo dados referentes à vida de 

Ana Bolena, rainha da Inglaterra entre os anos de 1533-1536. Feito isso, identificaremos 

como a romancista Robin Maxwell construiu sua narrativa, mesclando elementos do século 

XVI, porém com uma ideologia feminina própria dos séculos XX e XXI. Para compor seu 

romance, Maxwell lança mão de extensa pesquisa bibliográfica, entre as quais se podem 

encontrar estudos sobre a sociedade do período, a geografia da Inglaterra no século XVI, além 

de biografias que abordam as vidas dos atores inseridos no enredo. Com efeito, ela se utiliza 

da pesquisa de outros historiadores para compor a sua narrativa, adicionando à mesma sua 

própria interpretação dos acontecimentos e inserindo passagens até então desconhecidas do 

público em geral, mas que não eram totalmente impossíveis de se terem sucedido.  

                                                           
3 BRICHTA, Laila. As Histórias nas páginas de uma romance: análise da representação de ditadura na 

obra El Otoño Del Patriarca. Campinas, 2002. Dissertação (Mestrado em História). – Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.  
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Não obstante, entre as sua fontes, podemos identificar despachos de embaixadores que 

estiveram na Inglaterra durante o período em que Ana Bolena agia como principal figura da 

corte henriquina, além de cartas e demais documentos do período, que servem de base para a 

trama da romancista. A figura da rainha Ana, na obra de Maxwell, se apresenta então como 

um estereótipo feminino que, por sua vez, contrastava com o ideal de inferioridade que era 

empregado às mulheres de então. Por insuficiência de ensaios que tratem da vida da segunda 

esposa de Henrique VIII publicados aqui no Brasil, na referência bibliográfica levantada 

contêm livros escritos tanto em português, como também em espanhol e inglês, conforme 

consta nas nossas referências bibliográficas. Sobre as citações em língua estrangeira, elas 

virão acompanhadas de notas de rodapé contendo a tradução e adaptação gramatical para a 

língua portuguesa.   

Na terceira e última parte da monografia, traremos à tona discussões referentes à época 

em que o romance The Secret Diary of Anne Boleyn fora lançado, finais do século XX, no 

intuito de perceber como o discurso feminista contribuiu para que a autora criasse o enredo do 

livro, que se passa tanto na primeira quanto na segunda metade do século XVI. Segundo 

Michelle Perrot (1992, p. 185), “da História, muitas vezes a mulher é excluída. É-o 

primeiramente ao nível do relato, o qual, passadas as efusões românticas, constitui-se como a 

representação do acontecimento político”. Sendo assim, evidenciaremos que a preocupação de 

Maxwell foi apresentar para seus leitores como a mulher da renascença nórdica (nesse caso, 

Ana Bolena), foi uma força ativa na sociedade, especialmente quando comparamos a narrativa 

do romance com os principais acontecimentos políticos do período, algo que também é 

observado com bastante enfoque por Maria Zina Gonçalves de Abreu em sua obra A Reforma 

da Igreja em Inglaterra (2003), na qual ela aborda a ação política feminina nos séculos XVI e 

XVII, além da democratização política dos sexos. 

Com efeito, para falar de História das mulheres, é imprescindível a utilização dos 

trabalhos da historiadora Michelle Perrot, a exemplo de Os excluídos da história: operários, 

mulheres e prisioneiros (1992) e também Mulheres Públicas (1998), onde a autora discute 

temas como gênero, emancipação feminina, a mulher nas esferas pública e privada, etc. A 

consulta destes trabalhos servirá para evidenciar o próprio posicionamento feminino de Robin 

Maxwell em seu romance, e como ela usou desta ideologia para identificar na história de Ana 

Bolena, elementos que a tornassem interessante para as mulheres da atualidade: a história de 

uma garota bem instruída, porém de baixa ascendência social, que se inconformou com o 

poder que os homens exerciam sobre o sexo feminino, e lutou pela sua felicidade, 

independente das restrições que a sociedade patriarcal inglesa lhe impunha. Ao conquistar a 
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atenção e o afeto (mesmo que temporários) de um rei, e depois uma coroa, Ana Bolena 

ascendeu a um posto em que várias de suas contemporâneas desejariam estar, porém com 

graves consequências, tanto para o Estado, quanto para si mesma. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA 

 

2.1 A LITERATURA COMO RECURSO PARA A ESCRITA DO PASSADO 

Concebidas como duas áreas específicas do saber humano, cada uma com seu próprio 

método, história e literatura se assemelham em muitos aspectos, principalmente pelo caráter 

narrativo e de representação da realidade em ambas. Contudo, enquanto a história busca nas 

fontes elementos que corroborem para uma interpretação do tempo vivido, a literatura não 

tem esse compromisso com a veracidade dos fatos, mas sim com a verossimilhança, ou seja, 

uma forma de captar o real em que as possibilidades de criação e fantasia são maiores do que 

aquelas permitidas ao historiador (PESAVENTO, 2000, p. 11). Dessa forma, é possível dizer 

que a narrativa literária não tem a necessidade de comprovar qualquer coisa, porém, partilha 

com a história uma preocupação acerca da refiguração temporal. Literatura e história dão voz 

ao passado, proporcionando assim a “erupção do ontem no hoje”. Essa representação do 

daquilo que ‘já foi’, por sua vez, “é que permite a leitura do passado pelo presente como um 

‘ter sido’, ao mesmo tempo figurando como o passado e sendo dele distinto” (PESAVENTO, 

2000, p. 11). 

Sendo assim, a literatura se constitui, para o historiador, numa valorosa fonte ou 

documento de pesquisa, mas se analisada através da representação do mundo que ela 

comporta. Com efeito, não se deve procurar no texto literário a comprovação dos fatos ali 

narrados, mas sim a explicação da realidade impressa no mesmo, ou seja, a sensibilidade 

perante as coisas do mundo de acordo com a ótica do escritor. Na opinião de PESAVENTO: 

 

... a História tem para com esta recriação do mundo feito texto, uma condição: é 

preciso que tudo tenha acontecido. O como é fruto das escolhas e estratégias 

ficcionais do historiador, mas é preciso que algo tenha realmente ocorrido. Assim, a 

História, este romance verdadeiro, como refere Paul Veyne, verdadeiramente 

constrói o real passado pela escritura. Na mesma linha, Michel de Certeau estabelece 

que, na articulação entre o discurso e o real, a escrita da história se inscreve como 

uma ficção ou fabricação do passado (PESAVENTO, 2003, p. 35).  

 

A história, não obstante, pode ser entendida como uma narrativa do que aconteceu, na 

medida em que traduz uma alteridade no tempo, obedecendo, nesse caso, aos critérios e 

normas escolhidas pelo historiador. 

Todavia, por ser uma escolha e, portanto, manifestação de uma ação pessoal, o 

historiador se utiliza de estratégias ficcionais, ao selecionar ou rejeitar materiais, organizar um 

enredo, escolher as palavras e metáforas mais adequadas para seu trabalho, etc. (ibidem). 

Dessa forma, o profissional de história reconstrói os eventos do passado, demonstrando assim 
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“os seus procedimentos narrativos e os recursos metodológicos e teóricos empregados”, 

viabilizando com isso a “possibilidade de reconhecer que as novas abordagens e objetos de 

estudos utilizados revelam a diversidade de leituras possíveis e, portanto, diversas formas 

diferentes de escrita, complementares entre si” (SANTOS, 2007, p. 2). Nesse sentido, a 

interação da História com outras disciplinas se constitui uma valorosa ferramenta para o 

pesquisador, permitindo que outros pontos de vista fossem explorados para a construção do 

saber histórico. Nesse sentido, o recurso dos textos literários como fonte para o fazer histórico 

ganha maior destaque, visto que eles permitem ao profissional adentrar com maior facilidade 

no campo das representações.  

Segundo CHARTIER (1991), o conceito de representação pode ser entendido como “a 

relação entre uma imagem presente e um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque lhe é 

homóloga”. Não obstante: 

 

São essas modalidades variáveis que permitem discriminar diferentes categorias de 

signos (certos ou prováveis, naturais ou instituídos, aderentes a ou separados daquilo 

que é representado, etc.) e caracterizar o símbolo por sua diferença com outros 

signos (CHARTIER, 1991, p. 185). 

 

Contudo, é possível dizer que essa relação de representação é interferida pelo que 

Chartier denomina de “fraqueza da imaginação”, algo que faz com que “se tome engodo pela 

verdade, que considera os signos visíveis como índices seguros de uma realidade que não o 

é”. Sendo assim, a ideia de representação não está ligada a uma verdade única. O que pode 

significar determinada coisa para uma pessoa, pode não ser o mesmo para outra e, por isso, 

não devemos atribuir a este conceito um caráter fixo, e sim mutável, variando de acordo com 

o tempo e a visão de outrem.  

A narrativa histórica, entretanto, traz consigo elementos de historicidade que, não 

obstante, devem guiar o leitor a uma realidade extratextual, “mas que só pode ser acessada 

pelo trabalho de imaginação, principiado pelo texto e completado pela leitura” 

(PESAVENTO, 2003, p. 38). Dessa forma, não seria equivocado dizer que leitores de história, 

em suma, buscam em determinado texto compreender o passado da forma como este se 

sucedeu, ou o mais próximo disso. Nesse caso, a tarefa do historiador torna-se destacada, na 

medida em que ele é interpretado pelos demais como uma autoridade sobre o tempo vivido. 

Contudo, é possível dizer que mesmo o pesquisador em história se vale dos vários recursos da 

linguagem para criar suas narrativas e assim convencer o leitor daquilo que ele esta 

escrevendo, ancorado em evidências de pesquisa. 
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De acordo com PESAVENTO (2003, p. 38), estas evidências se constituem na 

exibição de fontes, bibliografia, citações, notas de rodapé, etc. A função de tais recursos, para 

esta autora, é a de provocar o leitor: caso ele não acredite naquilo que está escrito, que refaça 

o caminho do escritor através das evidências para comprovar a argumentação dele. Contudo, 

 

Na prática, sabe-se que o público não enfrentará o desafio, se contentando com a 

evidência da pesquisa e da erudição, o relato do caminho percorrido, resguardadas 

pela autoridade da fala. Já o escritor de literatura não necessita de tais recursos ou 

artifícios, tudo investindo na qualidade da escrita do texto e na coerência do sentido 

da sua narrativa. Tem, talvez mais consciência do público leitor e que é preciso 

cativá-lo (PESAVENTO, 2003, p. 29). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a literatura atua como fonte de si mesma, uma vez 

que a mensagem por traz dela configura-se no presente de sua escrita, e não sobre a 

temporalidade do passado. 

Podemos trazer essa discussão para o romance de Robin Maxwell, The SecretDiary of 

Anne Boleyn: lançado em 1997, à obra busca no passado de quase 500 anos elementos que 

expliquem o presente em que ela fora escrita, ou seja, a autora traz para o público de leitores a 

representação de uma mulher como Ana Bolena, destacando elementos que a tornem 

interessante para as pessoas do tempo atual. Por exemplo: Maxwell descreve Ana como uma 

personalidade feminina forte, de decisões individuais e comportamento destemido. Contudo, 

apesar de demonstrar que ela era limitada pelos preconceitos sociais envolvendo a condição 

feminina do período, a personagem não se conformou com sua situação e lutou pelo que 

queria. Tal postura, entretanto, é mais notória entre as mulheres de finais do século XX e 

início do XXI do que com as inglesas do século XVI. Dessa forma, a autora estabelece uma 

reinterpretação da própria história, destacando uma voz feminina no seio de uma sociedade 

paternalista, mesmo que Ana Bolena não tenha sido vista como tal por seus contemporâneos.  

Para PESAVENTO (2003, p. 40), a literatura é sempre um registro, seja ela de cunho 

realista, “dispondo-se a dizer sobre o real por forma de observação direta, fruto da vivência do 

escritor no seu tempo”, seja pela “recuperação idealizada de um passado, distante ou 

próximo” (como fez Robin Maxwell em seu romance histórico). Todavia, 

 

Neste uso que a História faz da Literatura como fonte, há que considerar que o texto 

literário, tal como a pintura, por exemplo, fala das verdades do simbólico, ou seja, da 

realidade do imaginário de um determinado tempo, deste real construído pela 

percepção dos homens, e que toma o lugar do real concreto4. Neste mundo 

                                                           
4 Grifo da autora. 
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verdadeiro das coisas de mentira5, a literatura diz muito mais do que outra marca ou 

registro do passado. Ela fala do invisível, do imperceptível, do apenas entrevisto na 

realidade da vida, ela é capaz de ir além dos dados da realidade sensível, enunciando 

conceitos e valores. A Literatura é o domínio da metáfora da escrita, da forma 

alegórica da narrativa que diz sobre a realidade de uma outra forma, para dizer além. 

(PESAVENTO, 2003, p. 40). 

 

Sendo assim, tanto historiadores da cultura, quanto críticos literários, em suas 

respectivas áreas, trabalham sobre determinada fonte para construir uma representação do 

mundo.  

Em The SecretDiary of Anne Boleyn, essa representação de mundo se traduz a partir 

das vozes de duas mulheres: Ana Bolena e sua filha, Elizabeth. A primeira delas, uma rainha 

consorte, a segunda, uma rainha reinante. No universo de ambas, a figura masculina era vista 

como fraca e vassala dos desejos mundanos, não obstante o contexto patriarcal que impunha 

às mulheres obediências aos homens. Enquanto os historiadores buscaram nas fontes indícios 

que revelassem certo fato desconhecido, Robin Maxwell, em seu papel de romancista, 

reescreveu tais passagens da forma como queria, sem, contudo, deixar sua narrativa 

incoerente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Grifo da autora. 
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3 A REPRESENTAÇÃO DA MULHER INGLESA EM THE 

SECRET DIARY OF ANNE BOLEYN 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DO ROMANCE 

A história entre Ana Bolena e o rei Henrique VIII da Inglaterra já foi contada das 

formas mais variadas, e também veiculada em diferentes meios de informação. Dentre eles, as 

representações audiovisuais talvez ganhem maior destaque nestas últimas décadas do século 

XX e início do XXI. Todavia, antes de estrearem nos cinemas filmes como Anne of the 

Thousand Days (1969) ou The Other Boleyn Girl (2008), incluindo a série da Showtime The 

Tudors (2007-2010), os romances históricos já exerciam fascínio na mente do público. Por 

meio deles, passagens até então desconhecidas da trajetória da rainha Ana puderam ser 

criadas tendo como base pistas deixadas pelos fatos conhecidos. Um exemplo disso seria o 

enredo da obra The SecretDiary of Anne Boleyn, da romancista inglesa Robin Maxwell.  Com 

uma linguagem bastante clara e direta, a referida autora reconstrói de forma criativa a vida 

daquela dama que viria a tornar-se num símbolo de tragédia e heroísmo para a posteridade. 

Contudo, no caso dos romances históricos verifica-se uma apropriação de personagens 

reais do passado para a construção de acontecimentos e cenas registrados pelo tempo, porém 

dotadas de falas e ações desconhecidas pelo grande público. Segundo Laila Brichta: 

 

A escrita do passado realizada pelos romancistas, que tentam compreender a 

história, escrevendo-a, parece-me algo já bastante aceite. Esses romancistas, 

semelhante aos historiadores, elaboram o passado, seja pela apropriação de 

determinado conhecimento histórico presente no romance histórico tradicional, seja 

pela via do questionamento e da crítica histórica oficial, presentes na narrativa do 

novo romance histórico... (BRICHTA, 2002, p. 7). 

 

De acordo com o excerto acima, percebe-se como a categoria do romance histórico 

apresenta duas tipologias: na primeira, observamos certo acontecimento passado servindo 

como pano de fundo para uma trama inventada e contemporânea ao escritor; já no novo 

romance histórico, há uma recriação do tempo vivido, de forma reelaborada, que por muitas 

vezes se configura no foco principal de narrativa (ibidem). 

Com efeito, The SecretDiary of Anne Boleyn pode ser enquadrado na categoria de 

novo romance histórico, uma vez que a autora do mesmo recria os acontecimentos que 

marcaram a Inglaterra da primeira metade do século XVI a partir da perspectiva de um 

personagem irreverente, a rainha Ana. Nas palavras de ALMEIDA (2009, p. 3) “toda a 

representação é necessariamente fluída e fragmentada, uma visão parcelar, dependendo dos 
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olhos de quem vê, das suas motivações, do contexto histórico, social e mesmo linguístico de 

quem olhou no passado e de quem olha agora à luz do século XXI”. Sendo assim, o romance 

apresentado por Robin Maxwell se constitui numa forma diferente de recontar fatos ocorridos 

em pelo menos cinco séculos atrás, mas sobre um viés mais recente e, portanto, marcado por 

ideologias do tempo atual, tais como a figura da mulher forte e determinada (nesse caso, a 

segunda esposa de Henrique VIII).  

 

 

IMAGEM 1: Ana Bolena, por artista desconhecido. Cópia de um original perdido do século 

XVI. 

 

Filha de um cavaleiro, Sir Thomas Bolena, com uma aristocrata, Elizabeth Howard, 

Ana Bolena é uma dessas mulheres que passam pela história por um curto período de tempo, 

mas que deixam profundas marcas durante esse percurso. Como Maria Antonieta, ela catalisa 

um imenso interesse por parte das pessoas em sua vida, ou melhor, na sua desgraça. 

Decapitada em 19 de maio de 1536, ela surge na cultura popular do século XXI como uma 

heroína trágica, adorável para alguns, e desprezível para outros. Segundo Susan Bordo, 

 

Why is Anne Boleyn so fascinating? Maybe we don’t have to go any further than the 

obvious: The story of her rise and fall is as elementally satisfying – and scriptwise, 

not very different from – a Lifetime movie: a long-suffering, postmenopausal, wife; 

an unfaithful husband and a clandestine affair with a younger sexier woman; a 
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moment of glory for the mistress; then lust turned to loathing, plotting, and murder 

as the cycle comes full circle (BORDO, 2013, p. xiii).
6
 

 

Dessa forma, seguindo a linha de raciocínio de Bordo, a história de Ana Bolena é 

repleta de elementos que, por sua vez, são um convite para romancistas e cineastas 

escreverem e produzirem trabalhos que tenham como tema a ascensão e queda da segunda 

esposa de Henrique VIII, no meio do palco da reforma religiosa em Inglaterra.   

A Europa do século XVI foi marcada por diversas transformações que, a seu modo, 

desencadearam numa ruptura de preceitos e valores na mente das pessoas. Com o advento do 

movimento renascentista, as concepções estéticas da cultura greco-romana são resgatadas e 

reformuladas frente às necessidades de então. Através de Lutero, o poder e a influência da 

Igreja Católica, e seu monopólio sobre a consciência e o domínio econômico de seus adeptos, 

começaram a ruir diante de um mundo que não mais aceitava explicações sobrenaturais para 

os fenômenos que ocorriam. Em Calvino, e sua teoria da predestinação, observa-se o 

surgimento de uma classe burguesa mais unificada e ansiosa por participar das decisões 

políticas do Estado. Contudo, dos interstícios de uma Inglaterra menos interessante, se 

comparada com as grandiosas potências da época (França e Espanha), um caso de amor, entre 

um rei e uma plebeia chamará a atenção de todos os olhos do continente. Em mais um 

prelúdio das calamitosas circunstâncias em que a antiga ordem feudal se encontrava.  

O movimento anglicano, como posteriormente fora identificado, teve como força 

motriz a negação do Papa Clemente VII em atender ao desejo do rei Henrique VIII de se 

separar de sua esposa infértil, para contrair segundas núpcias com uma camareira do séquito 

de Catarina de Aragão. Mas quem era Ana Bolena? Eis uma questão que nem os seus 

biógrafos, entre eles Eric Ives
7
 e Antonia Fraser

8
, conseguiram chegar a obter conclusão 

comum. Através dos anos que se seguiram à sua morte (1536), a figura dela vem ganhando 

características multifacetadas (sendo, inclusive, criticada, ou até mesmo difamada, por alguns 

historiadores mais tradicionais que jogam para o campo da irrelevância sua fundamental 

contribuição na formação da nova instituição religiosa que despontava naquele reino). Em 

                                                           
6 Tradução: Porque Ana Bolena é tão fascinante? Talvez não devamos ir mais longe além do óbvio: a história de 

sua ascensão e queda é tão elementarmente satisfatória, de roteiro inteligente, e não muito diferente de um filme 

da vida: o longo sofrimento de uma esposa na pós-menopausa, um marido infiel em um caso clandestino com 

uma mulher mais jovem e sexy, um momento de glória para a amante; em seguida o desejo virou aversão, 

conspiração, assassinato, e então o círculo se fecha. 
7 Eric Ives é autor de um dos maiores ensaios biográfico já publicado sobre a vida da segunda esposa de 

Henrique VIII: The Life Anddeath of Anne Boleyn (2004).   
8 FRASER, Antonia. As Seis Mulheres de Henrique VIII. Tradução de Luiz Carlos Do Nascimento E Silva. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. 
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grande parte referindo-se a ela como “a amante do rei” e não como a rainha que foi (mesmo 

que por um curto período), alguns a chamaram de bruxa, outros de meretriz, e também há 

quem diga que foi uma das maiores consortes que a Inglaterra já conheceu
9
.  

É seguindo essa linha de raciocínio que Robin Maxwell oferece para os seus leitores 

uma personagem feminina forte, porém alvo de inúmeras calúnias, devido ao fato de se 

apresentar não como uma filha e esposa submissa, mas alguém predestinada a tomar as rédeas 

do próprio destino. Nas cortes europeias do século XVI, era comum dizer que na vida uma 

mulher tinha apenas dois donos: primeiro o pai, a quem deveria total obediência até o 

momento em que se casasse, passando então a ser propriedade do esposo pelo fim de sua vida. 

Se acontecesse de enviuvar, nesse caso, poderia gozar de certa independência, mas mesmo 

assim bastante limitada (LINDSEY, 1995, p. 55). Segundo ALMEIDA (2009, p. 4-6), Ana 

Bolena, entretanto, fugiu a esse padrão e talvez o ódio que muitas de suas contemporâneas 

sentiam por ela se devia ao fato de que elas também almejavam a tais prerrogativas, embora 

fossem frustradas pelas circunstâncias. Afinal, não era qualquer uma que tinha o privilégio de 

ser o alvo das atenções do rei de Inglaterra e, não obstante, saber conservá-lo.  

No entanto, The SecretDiary of Anne Boleyn não trás apenas uma figura de mulher 

forte no seu enredo, e sim de duas, uma vez que a obra, no primeiro momento, não está 

contextualizada no reinado de Henrique VIII, mas no da filha deste: a rainha Elizabeth I. A 

trama se inicia quando Elizabeth, recém-entronada, sofrendo por um amor proibido com 

Robert Dudley e dividida entre a política e o coração, recebe de uma antiga camareira de sua 

mãe, Lady Sommerville, um suposto diário que Ana Bolena escreveu desde quando deixou o 

serviço da rainha de França para integrar o séquito de Catarina de Aragão, até a sua morte 14 

anos depois. O mais interessante nesse aspecto é que, por meio da narrativa ficcional, Robin 

Maxwell estabelece uma relação entre mãe e filha da qual não se tem registro. Quando Ana 

Bolena morreu, Elizabeth tinha cerca de três anos incompletos, de modo que deveria se 

recordar muito pouco da fisionomia de sua progenitora, além do fato de ter crescido no 

estigma de ser uma bastarda e filha de uma mulher adúltera.  

Dessa forma, o diário criado por Maxwell seria uma forma da nova rainha da 

Inglaterra conhecer mais o passado de sua mãe, além de encontrar as respostas para seus 

                                                           
9 Na introdução da sua Dissertação de Mestrado, Ana Paula Lopes de Almeida diz que “a imagem de Ana 

Bolena tem sido maltratada ao longo dos séculos – o seu estereótipo como ‘coquete’, ‘vulgar’ e ‘adúltera’ 

prevaleceu ao longo dos tempos”, contudo, “alguns historiadores, biógrafos e romancistas têm recentemente 

olhado para Ana de uma forma diferente, recuperando a sua representação e reconhecendo a importância do seu 

papel como Rainha, na mudança que desencadeou na própria Inglaterra”. Ver mais em: ALMEIDA, Ana Paula 

Lopes Alves Pinto de. Ana dos mil dias: Ana Bolena, entre a luz e a sombra da Reforma Henriquina. Porto, 

2009. Dissertação (Mestrado em Letras). – Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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próprios problemas pessoais. Nas páginas do suposto livro de segredos, a personagem Ana 

Bolena fala em primeira pessoa, conforme podemos observar a partir deste trecho: 

 

So strange, a book of empty pages. I have never seen in all my life a thing so very 

odd or very wonderful as this parchment diary. For different from a book that I 

might read whose author offers up to me like some rich meal, his thoughts and 

words and deeds, this empty volume defies and mocks me, begs of me to make its 

pages full. Butfull of what? (MAXWELL, 2012, p. 26).10 

 

É assim que ela inicia seu diário pessoal, datado em quatro de janeiro de 1522, 

contando como aquele livro de páginas em branco viera parar em suas mãos, oferecido por 

Thomas Wyatt, um dos poetas mais famosos da corte inglesa da primeira metade do século 

XVI.  

Entretanto, a narradora termina o trecho citado acima com uma curiosa pergunta: 

preencher aquele diário com quê? A resposta mais sensata, então, seria: “com passagens da 

minha vida”. Nesse caso, para melhor compreender a narrativa da obra de Robin Maxwell, 

voltemos um pouco para a trajetória de Ana Bolena (personagem histórico)
11

, no intuito de 

esclarecer alguns pontos de convergência e divergência entre a história e as páginas do 

romance. 

 

3.1 BREVE HISTÓRIA DE ANA BOLENA 

Muito do que se sabe hoje acerca da segunda esposa de Henrique VIII se baseia em 

especulações. Particularmente, o período que precede o ano de 1522, quando Ana Bolena 

retorna para Inglaterra após uma longa temporada nos Países Baixos e na França, é bastante 

obscuro. Segundo Antonia Fraser, 

 

... Essa hesitação e confusão quanto à juventude de Ana Bolena tem uma explicação 

bem simples: ali está uma jovem comparativamente desconhecida, que de repente 

salta para a fama (ou notoriedade) na idade adulta. Passaram-se mais alguns anos, e 

ela se tornou uma espécie de ‘não ser’ depois de sua queda. Passou-se uma geração 

e, vejam só, ela era a mãe do soberano que reinava... (FRASER, 2010, pag. 158). 

 

Não se sabe, por exemplo, se era a filha mais jovem ou mais velha de Thomas Bolena 

e Elizabeth Howard, ou o ano exato em que nascera. Contudo, uma análise cronológica dos 

                                                           
10Tradução extraída da versão em português do romance: “Que estranho é um livro com as páginas em branco. 

Nunca na minha vida tinha visto nada tão raro e maravilhoso como este diário de pergaminho. Como é diferente 

de um livro que se possa ler, cujos autores ofereçam o alinhamento dos seus pensamentos, palavras e obras, este 

volume vazio que me desafia e troça de mim, implorando-me que encha suas páginas. Mas enchê-las com quê?” 

(MAXWELL, p. 30).  
11 Uso aqui o termo “personagem história” para designar Ana Bolena, rainha da Inglaterra, diferenciando-a, 

assim, do personagem do romance de Robin Maxwell. 
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acontecimentos permite estabelecer essa data algures em 1500/ 1501, visto que em 1512 ela 

foi para a corte de Margareth da Áustria como dama de companhia, e a idade mínima 

admitida para tal serviço era 12 anos (idem, p. 162).  

 

 

IMAGEM 2: Ana Bolena, por artista desconhecido. Cópia de um original perdido do século 

XVI. 

 

Após uma educação humanista nos Países Baixos austríacos, em 1515, Ana passa a 

integrar o séquito da nova rainha da França, Cláudia de Valois, esposa do recém-coroado 

Francisco I. A partir daí, ela só retornaria para a Inglaterra em 1522, após os laços 

diplomáticos que uniam Henrique VIII e o rei Francisco terem se rompido. Entretanto, os 

quase 10 anos que aquela dama ficara fora de casa, dotaram-na de um profundo conhecimento 

artístico e cultural, que, por sua vez, eram incomuns na maioria de suas conterrâneas
12

. Desse 

modo, não é de surpreender que a atitude de Ana Bolena chamasse a atenção de muitos 

cortesãos. Porém, como ressalta Loades
13

, “os homens ficavam fascinados, mas também 

desconfiados, porque não queriam necessariamente uma mulher com planos próprios – pelo 

menos não como esposa”. 

                                                           
12Sobre a educação de Ana Bolena ver mais em IVES, Eric W. The life and death of Anne Boleyn: ‘the most 

happy’. – United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010. p. 18-36. 
13 LOADES, David.  As Rainhas Tudor – o poder no feminino em Inglaterra (séculos XV-XVII). Tradução 

de Paulo Mendes. – Portugal: Caleidoscópio, 2010. p. 130. 
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Sendo assim, é possível dizer que o modelo de consorte ideal na Inglaterra do século 

XVI era aquela que não tivesse uma voz própria, mas sim a que deixava seu marido falar por 

ela. Nesse caso, uma dama como Ana Bolena, de educação humanista e versada em mais de 

um idioma, não se enquadrava necessariamente no perfil da maioria de suas contemporâneas, 

treinadas especialmente para cuidar do lar, em detrimento dos estudos
14

. Algures em 1522, 

Ana teria se envolvido numa espécie de pré-contrato nupcial com o herdeiro do conde de 

Northumberland, Henry Percy. Segundo George Cavendish
15

, testemunha ocular do caso, ela 

e Percy provavelmente contraíram bodas secretas, e assim que o cardeal Wolsey, chanceler do 

reino, descobriu o caso, desfez o namoro dos dois e então a jovem fora banida da corte, de 

acordo com a vontade do rei. Afinal, o casamento de um nobre era assunto de Estado, e o 

matrimônio com uma plebeia estava fora de cogitação. Não obstante, o fato de uma mulher, 

inserida naquele contexto, pretender escolher o próprio marido, era uma ousadia sem 

precedentes, e o resultado para tal atrevimento só poderia ser desastroso. 

Apesar de ter no trono uma rainha conhecida por sua erudição como Catarina de 

Aragão, a educação do restante das mulheres da Inglaterra permanecia bastante conservadora, 

visto que o pensamento Católico ditava o comportamento da maioria das pessoas. Nesse caso, 

aquela que viria a ser a segunda esposa de Henrique VIII tinha um perfil totalmente oposto do 

que se esperava de uma dama europeia no século XVI: 

 

A educação humanista-cristã que Ana Bolena recebeu em França preparou-a para a 

leitura da Bíblia e de obras anticlericais, como Obedience of a Christian Man 

(1528), de William Tyndale, e a Suplication for the Beggars (c. 1529), de Simon 

Fish (ABREU, 2003, p. 225).  

 

A leitura de determinados livros condenados pela igreja Católica, inclusive a 

interpretação da Bíblia por conta própria, eram práticas reconhecidas como heréticas, e muitas 

pessoas que se aventuraram a fazê-lo, morreram por causa disso. Era preciso, então, muita 

coragem para seguir uma prática protestante, dentro de um reino católico. 

Entretanto, a Inglaterra era bem mais tolerante com o protestantismo (se comparada à 

Espanha ou França), de modo que nela existiam muitos clubes secretos em que os membros se 

reuniam para discutir a ideologia de Lutero e Calvino. Foi então nesse espaço que Ana 

Bolena, já de volta do exílio no castelo de Hever e nas graças do rei, pode melhor instruí-lo a 

                                                           
14

Ver mais em: ALMEIDA, Ana Paula Lopes Alves Pinto de. Ana dos mil dias: Ana Bolena, entre a luz e a 

sombra da Reforma Henriquina. Porto, 2009. Dissertação (Mestrado em Letras). – Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. P. 4-6.  
15 Ver mais em FRASER, Antonia. As Seis Mulheres de Henrique VIII. Tradução de Luiz Carlos Do 

Nascimento E Silva. 2ª edição. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. p. 169-173. 
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como proceder em assuntos referentes ao divórcio deste com Catarina de Aragão. A questão 

do sexo feminino, por sua vez, estava muito ligada ao caso, pois Henrique e Catarina tinham 

apenas uma filha, a princesa Maria. No entanto, a crença geral era de que uma mulher era 

incapaz de governar a Inglaterra
16

, e Ana Bolena, com sua promessa de um filho varão, se 

apresentou para o rei como um meio de garantir a sucessão masculina do trono.  

 

 

IMAGEM 3: Rainha Catarina de Aragão, por artista desconhecido. 

 

Alguns costumam pensar que foi por amor a Ana que Henrique rompeu com Roma e 

fundou uma nova igreja, mas o principal motivo por trás de suas intenções era garantir a 

sucessão do trono inglês por meio de uma linhagem masculina. Como o Papa lhe recusava a 

anulação do casamento com sua esposa na pós-menopausa, então a única saída do rei foi 

aderir à religião protestante que tanto criticara em tempos atrás. Nesse processo, credita-se a 

Ana Bolena o fato de ter recomendado a Henrique a leitura de Obedience of a Christian Man, 

que denunciava a ilegitimidade do poder papal, e ressaltava a autoridade do poder secular. A 

leitura desse livro agradara tanto a Henrique, que ele exclamou: “This book ir forme and for 

                                                           
16 Entretanto, o universo cristão dispunha de um forte exemplo de governo feminino, concentrado na figura de 

Isabel I de Castela, mãe de Catarina de Aragão. A própria Catarina, por sua vez, também demonstrara que tinha 

talento para estadista quando, em 1513, Henrique a deixou como regente enquanto ele partia para a França. Veja 

mais em: FRASER, Antonia. As Seis Mulheres de Henrique VIII. Tradução de Luiz Carlos Do Nascimento E 

Silva. 2ª edição. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. p. 90-95.  
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all kings toread” 
17

 (ABREU, 2003, p. 226). Após o rompimento com a Igreja Católica, e o 

confisco de seus bens no reino de Inglaterra, Henrique VIII passa a ser um monarca absoluto, 

concentrando em suas mãos tanto o poder secular, quanto o poder temporal. 

 

 

IMAGEM 4: Henrique VIII, por Hans Holbein o Jovem. 

 

Em 1533, depois de sete anos de espera, o rei e Ana Bolena (nobilitada pelo mesmo 

como o título de Marquês de Pembroke), se casam, com ela já estando na ocasião grávida. O 

povo, entretanto, simpatizava nada com aquela nova rainha, e em contrapartida prestava 

louvores à Catarina, que fora banida da corte, continuando a negar que seu casamento com 

Henrique era inválido (FRASER, 2010, p. 240-254). Em julho daquele ano, quando Ana já 

estava em estado avançado de gestação, chegara de Roma uma bula na qual o papa declarava 

quaisquer filhos provenientes da nova união do rei, bastardos, e o excomungava, a menos que 

retornasse para Catarina de Aragão e repudiasse a “concubina”. Mas isso em pouco ajudava a 

situação da ex-rainha, ou de sua filha Maria, que era repudiada pelo próprio pai. 

No dia sete de setembro, Ana finalmente deu à luz um herdeiro para a coroa, mas não 

era o tão esperado menino que apaziguaria o reino da Inglaterra, e sim uma garota, que 

recebera o nome de Elizabeth, em homenagem à mãe do rei. Segundo boatos que correram 

                                                           
17 Tradução: “Esse livro é deve ser lido por mim e por todos os reis” 
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naquele período, Henrique tomou-se de raiva e ressentimento ao saber da notícia, e teria 

culpado a esposa pelo infortúnio (FRASER, 2010, p. 267-268). Entretanto, a criança era 

perfeitamente saudável, e é possível que ele tenha se confortado com esse fato: se Ana fora 

capaz de gerar uma filha robusta, então isso era um sinal de que filhos homens também viriam 

a seguir
18

. Mas, de certa forma, o nascimento de uma princesa deixara a posição da rainha 

bastante enfraquecida. A menos que ela produzisse um herdeiro varão para a coroa, sua 

situação permaneceria em perigo. Ora, se Henrique se desfizera de uma esposa por ela não lhe 

ter dado um filho saudável, era sinal de que ele poderia fazer o mesmo com uma segunda, 

caso ela não atendesse ao seu desejo (DUNN, 2004, p.82).  

Segundo LOADES (2010, p. 14): 

 

A rainha que era também mãe de um herdeiro varão era duplamente afortunada. Não 

tinha só cumprido o seu dever mais elevado – tinha também aumentado a autoridade 

do marido a um nível incalculável e demonstrado que Deus via favoravelmente o seu 

governo. O papel de uma rainha consorte dependia então até certo ponto de sua 

condição de mulher, mas também variava com as circunstâncias e com a sua própria 

personalidade... 

 

Sobre este último aspecto, ressalta DUNN (2004, p. 79) que Ana Bolena “jamais fora 

uma rainha popular”, pois, “era demasiado inteligente e franca, vivaz e sexualmente ousada 

para superar os preconceitos naturais contra ela”. Henrique VIII, contudo, tinha consciência 

dessa antipatia que o povo inglês nutria pela sua nova esposa e, portanto, resolveu tomar uma 

medida mais eficaz para garantir a lealdade dos súditos quanto ao casamento real e os futuros 

herdeiros gerados do mesmo.  

Em 1534, fora aprovada pelo parlamento uma lei pela qual todos os herdeiros 

advindos do segundo matrimônio de Henrique VIII eram legítimos e inclusos na linha 

sucessória, que, por sua vez, excluía quaisquer outros filhos do monarca, a exemplo de Maria 

(FRASER, p. 279). Não obstante, “a Lei de Sucessão”, como ficara conhecida, “declarava 

formalmente a validade do casamento do rei Henrique e da rainha Ana” (ibidem), e deveria, 

portanto, ser ratificada por todo povo inglês, independente de status social. Aquele que se 

negasse a fazê-lo, seria acusado de traição e condenado à morte, como aconteceu a Thomas 

More (autor de Utopia) e o Bispo Fisher, um ano depois. No final de 1535, quando as festas 

                                                           
18 Susan Bordo aponta para o fato de que na Europa do século XVI, o índice de mortalidade infantil era muito 

alto, de modo que o nascimento de uma criança saudável, fosse ela do sexo masculino ou feminino, não 

constituía motivo pra tanta frustração. No caso de Ana Bolena, por ela ter conseguido dar à luz uma filha 

fisicamente bem formada, era sinal de que ela também era capaz de gerar um menino igualmente robusto. 

Vermaisem: BORDO, Susan. The creation of Anne Boleyn: a new look at England’s most notorious queen. 

– New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. p. 75-76. 
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de ano novo estavam a todo vapor, a corte teve mais um motivo para comemorar: a rainha 

estava novamente grávida. Mas a gestação não durou, e em 29 de Janeiro de 1536, Ana 

abortou um feto do sexo masculino, 22 dias após a morte de Catarina de Aragão, no castelo de 

Kimbolton (idem, p. 310).  

 

 

IMAGEM 5: Lady Mary (futura rainha Maria I da Inglaterra). Filha de Henrique VIII com 

Catarina de Aragão, por Master Jonh (1544). 

 

Segundo a crença de Henrique VIII naquele momento, Deus havia amaldiçoado este 

casamento do mesmo jeito que fizeram com o primeiro. Na época, ele já tinha quase 45 anos, 

e não possuía nenhum sucessor legítimo ao trono. Aos seus mais íntimos, dissera que fora 

“seduzido e forçado a esse casamento por feitiçaria”. A sucessora de Ana Bolena, contudo, já 

havia sido escolhida: Jane Seymour, uma jovem nascida em 1507, que tinha alguns ancestrais 

nobres (HACKETT, 1950, p. 278-279). Enquanto isso, Ana fechava-se cada vez mais em sua 

corte íntima, composta por cavaleiros da câmara privada do rei, sem saber que Thomas 

Cromwell, secretário de Henrique, estava reunindo provas suficientes para declarar seu 

casamento inválido, e culpa-la por alta traição (WEIR, 2009, p. 300-301). 
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3.2 A QUEDA 

Após ter interrogado os membros do séquito de Ana, e feito alguns prisioneiros na 

torre, Cromwell pode finalmente concluir um auto de acusação contra ela, e tão logo o 

apresentou ao rei. Em tal documento, era ainda possível identificar os amantes da soberana e, 

inclusive, as datas em que ela se relacionara com eles (HACKETT, 1950, pag. 285): 

 

Ana tivera procedimento licencioso fazia já quase três anos. Um mês apenas depois 

do nascimento de Isabel, era acusada de infidelidade com Norris. Dizia-se que 

enganara Henrique. Com Brereton a 16 de Novembro, de novo com Norris a 19, 

ainda com Brereton a 8 de Dezembro de 1533. Cinco meses depois era acusada de 

alternar, com curiosa regularidade, Smeaton e Weston: e finalmente, enquanto 

Smeaton, Weston, Brereton e Norris continuavam a fazer parte de seu círculo íntimo 

muito tempo depois que ela cessara de conceder-lhes os seus favores, suspeitava-se 

que se entregara a seu irmão, precisamente na solenidade da semana de natal, e 

quando se achava em estado da adiantada gravidez (ibidem). 

 

Segundo Alison Weir (2009, p. 87-89), o rei parece que não ponderou as informações 

que acabavam de lhe ser passadas por seu secretário e, aparentemente, acatou como 

verdadeiras todas aquelas acuações de adultério, extraídas através de meios duvidosos. Para 

IVES (2010, p. 344), “investigation, furthermore, shows that even after nearly 500 years, 

three-quarters of these specific allegations can be disproved. In twelve cases Anne was 

elsewhere or else the man was”
19

.  

Um aspecto bastante singular do caráter de Henrique é que ele tinha o costume de 

acreditar com convicção naquilo que lhe era propício: anos antes, por desejo de separar-se de 

Catarina, passara a justificar esse anseio com base no fato de que o matrimônio dos dois era 

contrário à lei de Deus; agora queria livrar-se de Ana sob a acusação de que ela era uma 

adúltera. Na opinião de Antonia Fraser: 

 

Por que se considerava essencial livrar-se da rainha Ana de uma vez? A resposta 

esta no comportamento de sua antecessora. Certa vez, o rei e seus ministros tinham 

previsto uma retirada digna da rainha Catarina do palco, possivelmente para um 

convento. Em vez disso, tinham enfrentado sete anos de protesto, assumindo formas 

tão variadas como uma ameaça imperialista do exterior e apoio pessoal a Catarina 

dentro do país. Não dariam a mesma oportunidade a Ana Bolena (FRASER, 2010, 

pag. 327). 

 

Como estava convicto de que Ana não poderia lhe dar um herdeiro varão, o rei não 

queria mais uma ex-esposa causando problemas justo quando a morte acabava de lhe livrar da 

primeira. Tornou-se então um fato de que Ana Bolena precisava desaparecer, para que não se 

tornasse uma pedra no caminho das pretensões dinásticas de Henrique VIII. 

                                                           
19 Tradução: “Investigação, além disso, mostra que mesmo depois de quase 500 anos, três-quartos daquelas 

alegações poderiam ser refutadas. Em doze casos Ana estava em outro lugar, ou então com outro homem”.  
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Em dois de Maio, a rainha fora encarcerada na Torre de Londres, onde seu irmão e 

mais dois homens estavam presos acusados de terem dormido com ela (a eles, juntar-se-iam 

mais dois).
20

Seu julgamento, por sua vez, seria realizado no dia 15 no Grande Salão da Torre. 

Corajosa e orgulhosa como sempre, ela se dirigiu com calma aos pares do reino, chefiados por 

seu tio, o duque de Norfolk, e entre os quais se encontrava sua paixão de outrora: Henry 

Percy. Apesar de ter feito uma brilhante defesa, na qual alegava sua inocência diante daqueles 

horríveis crimes que atacavam mais sua fidelidade conjugal que qualquer outra coisa, ela foi 

considerada culpada (assim como os outros cinco homens acusados com ela), e sentenciada a 

morrer decapitada. No dia seguinte, o Arcebispo Cranmer declarou o casamento do rei com 

Lady Ana inválido desde o princípio, com base no fato dele ter mantido relações carnais com 

a irmã da mesma, Maria (mais uma vez a justificativa do levítico era utilizada para livrar 

Henrique de um casamento indesejado)
21

.  

 

 

IMAGEM 6: Thomas Cromwell. Secretário de Henrique VIII que reuniu provas contra Ana 

Bolena (atribuído a Hans Holbein o Jovem – 1533-34). 

                                                           
20

Os nomes dos cinco homens condenados com Ana Bolena foram Henry Norris, William Brereton e Francis 

Weston, seu próprio irmão, George e um paupérrimo tocador de alaúde chamado Mark Smeaton, a quem a 

rainha havia resgatado da miséria. Para saber mais sobre a queda de Ana Bolena, ver: WEIR, Alison. The lady 

in the tower: the fall of Anne Boleyn. – New York: Ballantine Books, 2010. 
21Vermaisem: IVES, Eric W. The life and death of Anne Boleyn: ‘the most happy’. – United Kingdom: 

Blackwell Publishing, 2010. p. 338-356. 
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Na manhã de sexta (dia 19), Ana subiu no patíbulo armado em frente à Torre Branca, e 

proferiu o seguinte discurso para os espectadores presentes na ocasião: 

 

Good Christian people, I am come hither to die, according to de low, for bay the low 

I am judged to die, and therefore I will speak nothing against it. […] I come hither to 

accuse no man, nor to speak anything of that whereof I am accused […]. I pray and 

beseech you all, good friends, to pray for the life of the King, my sovereign lord and 

yours, who is one of the best princes on the face of the earth, who has always treated 

me so well that better could not be […].  Thus I take my leave of the world, and of 

you, and I heartily desire you all to pray for me…(apud WEIR, 2010, pag. 281).22 

 

Em seguida, ela pagou ao carrasco pela sua execução um total de 24 libras, ajoelhou-

se, e enquanto encomendava sua alma a Deus, recebeu o golpe de misericórdia, que calou 

para sempre sua oração. Logo após, tiros de canhões foram disparados, para anunciar que a 

vítima finalmente morrera. 

De uma forma bastante simplificada, é essa a base factual que Robin Maxwell utiliza 

para a construção de seu romance, pautada em documentação e pesquisa bibliográfica. 

Entretanto, como toda ideia de representação não deve ser obrigatoriamente fiel à narrativa 

original, Maxwell altera um pouco os fatos, para deixa-los mais consumíveis aos olhos do 

grande público, e cria em sua trama uma personagem feminina e forte, mas também sensível e 

apaixonável. Voltemos, então, para uma análise comparativa da obra com o contexto histórico 

até aqui descrito, para compreender como a Ana Bolena, personagem do romance The 

SecretDiary of Anne Boleyn, traduz muito do pensamento feminino das últimas décadas do 

século XX e início do XXI. 

 

3.3 THE SECRET DIARY OF ANNE BOLEYN x A HISTÓRIA 

Lançado em 1997, The SecretDiary of Anne Boleyn (em português: Diário secreto de 

Ana Bolena), se configura numa das maiores obras da carreira de Robin Maxwell como 

romancista. Nas palavras de Susan Bordo: 

 

Most novels about Anne were written in the 1980s and ‘90s had been quite 

sympathetic toward her. Maxwell’s own book (1997) is constructed around the 

delightful fiction that Elizabeth discovers Anne’s diary and learns how much her 

mother loved her and how ‘cruel ad outrageously unjust’ her father had been; the 

knowledge redeems Anne in her daughter’s eyes and sets Elizabeth up for a lifetime 

                                                           
22 Tradução: “Bom povo Cristão, venho aqui para morrer, de acordo com a lei, e por ela fui julgada para morrer, 

e por isso não direi nada contra ela. [...] Não venho aqui para acusar qualquer homem, nem falar nada a respeito 

daquilo de que fui acusada [...]. Eu rezo e peço a todos vocês, bons amigos, que rezem pela vida do rei, meu 

senhor soberano e de vocês, que é um dos melhores príncipes na face da terra, e que sempre me tratou melhor do 

que eu merecia [...]. Dessa forma, eu me despeço deste mundo, e de vocês, e imploro para que rezem por mim” 

(apud WEIR, 2010, pag. 281).  
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of caution about giving the men in her life too much power (BORDO, 2013, p. 219). 
23 

 

Ou seja, o enredo do referido romance narra a trajetória de uma mulher no centro das 

atenções, que pouco sabia da vida de sua mãe. De repente, cai em suas mãos um diário da 

mesma, na qual a autora conta uma versão diferente sobre seu caso com o rei Henrique VIII, o 

nascimento da filha, e a própria morte.  

Sendo assim, é interessante notar o pensamento feminino atual presente na trama, e 

que foi muito bem destacado por Bordo: Elizabeth, que no início do romance sofre por estar 

enamorada de Robert Dudley, em detrimento de seu dever como rainha, aprende com a 

história da ascensão e queda da própria mãe qual era o destino de mulheres que, por quererem 

ser algo além do que a sociedade permitia, perderam a própria vida ao sacrificarem tudo por 

amor. Em sua posição de soberana, ela gozava de maior privilégio e liberdade do que as 

demais, e então decide que, para reinar de forma absoluta, não deveria se submeter à vontade 

masculina. Essa força e independência, contudo, só é despertada nela após o conhecimento do 

diário secreto de sua mãe, que, por sua vez, ela carregará consigo por muitos anos.  

Apesar de Ana Bolena (personagem histórico) não ter deixado de fato um livro 

contendo detalhes de sua vida escritos a próprio punho, o enredo contado no romance 

coincide com a história factual, exceto por algumas poucas passagens, como o fato de a rainha 

Ana ter seis dedos, ou ser envolvida com práticas de feitiçaria
24

. De acordo com a maioria dos 

biógrafos de Ana Bolena (personagem histórico), entre eles Eric Ives
25

, seria improvável que 

uma dama portadora de deformações físicas chamasse a atenção de um homem tão asseado 

como Henrique, ainda mais porque no século XVI ainda persistia a crença de que a mãe 

passava todos os defeitos corporais para o filho, e uma criança debilitada passava longe das 

pretensões do rei. Não só isso: era atribuído às mulheres inclusive a formação do sexo do bebê 

na gestação, e caso a criança nascesse morta ou com qualquer tipo de problemas, a culpa era 

sempre das mães, mas nunca dos pais (DUNN, 2004, p. 83). 

                                                           
23 Tradução: "... A maioria dos romances sobre Ana, escritos na década de 1980 e 1990, foram muito simpáticos 

para com ela. O próprio livro de Maxwell (1997) é construído em torno da uma ficção deliciosa em que 

Elizabeth descobre o diário de Ana e aprende o quanto sua mãe a amava e quão "cruel e escandalosamente 

injusto" seu pai tinha sido; o conhecimento redime Ana nos olhos de sua filha Elizabeth, que passa a ter cuidado 

na sua vida em dar muito poder aos homens".  
24 Para saber mais sobre as supostas falácias envolvendo a compleição física de Ana Bolena e a crença de que ela 

era uma bruxa, é interessante ver a desconstrução que Susan Bordo faz desses mitos em: BORDO, Susan. The 

creation of Anne Boleyn: a new look at England’s most notorious queen. – New York: Houghton Mifflin 

Harcourt, 2013. p. 20-47.   
25 IVES, Eric W. The life and death of Anne Boleyn: ‘the most happy’. – United Kingdom: Blackwell 

Publishing, 2010. p. 37-45. 
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Em The SecretDiary of Anne Boleyn, essa perspectiva é apresentada quando Ana 

aborta um filho homem em princípios de 1536:“Diary,That  which I most feared has come to 

pass. I have miscarried of my savior, for the small bloodied flesh expelled from my womb 

was clearly male…” (MAXWELL, 2012, p. 239).
26

 Uma vez que Henrique se casara com 

Ana Bolena na esperança de que ela pudesse lhe dar um filho saudável, e esta, tal qual 

Catarina de Aragão, não cumprira esse desejo, então as pessoas acusaram o aborto da rainha 

como resultado de possíveis práticas de bruxaria e, portanto, se fazia necessário que o rei 

arrumasse uma nova esposa o mais rápido possível.  

Com efeito, a crença na existência de bruxas era admitida inclusive entre os ciclos 

mais eruditos. Jane Dunn: 

 

Era na área do sexo que mais se temiam e condenavam as atividades das bruxas. 

Uma bruxa era representada como a personificação das qualidades invertidas da 

condição feminina: enquanto as mulheres normais eram mais fracas que os homens e 

submissas, as feiticeiras eram duronas, com acesso ao poder proibido; enquanto as 

mulheres eram passivas sexuais, as bruxas eram vorazes em seus apetites e 

depravadas. Elas tinham conhecimento exclusivo de receitas para afrodisíacos e 

podiam fazer homens se apaixonarem perdidamente pelas mais improváveis 

mulheres – até pelas cercadas de trevas como elas próprias... (DUNN, 2004, p. 83-

84). 

 

Sendo assim, uma mulher com as características de Ana Bolena constituía-se num 

prato cheio para aqueles que queriam acusá-la de bruxa e de manter relações com o diabo. 

Nesse caso, afirmas algumas deformidades físicas nela só endossaria ainda mais o argumento 

de que ela valeu-se de sortilégios para conquistar o rei (idem, p. 82). 

No entanto, quando retornara de seu exílio após o caso com Percy, Ana Bolena passara 

a integrar o séquito de damas da rainha Catarina, e possivelmente foi quando o rei interessara-

se por ela Não se sabe ao certo quando o envolvimento dos dois teve início, mas Robin 

Maxwell, em seu romance, data esse acontecimento em meados de 1526: 

 

Diary, His Majesty pursues me still and I resist. He is a man in love, he says, giddy 

with it. It seems so. His dark mood is gone, reborn to manly vigor. In his Kingly role 

he moves aggressively again, his brilliant statesmanship restored. He speaks to me 

of family, his children and their marrying, His bastard son by Bessie Blount he 

sometimes thinks of wedding to his lawful daughter Mary. Anything, he says, is 

better than a woman ruling England. Women are not strong enough to keep the 

peace…(MAXWELL, 2012, p. 59).27 

                                                           
26 Tradução extraída da versão em português do romance: “Diário, Passou-se aquilo que eu mais temia. Abortei o 

meu salvador, pois a carne ensanguentada que expeli do meu ventre, era certamente um varão...” (MAXWELL, 

2002, p. 236).  
27 Tradução extraída da versão em português do romance: “Diário, Sua Majestade persegue-me, mas mesmo 

assim, resisto-lhe. Diz que é um homem louco de amor e assim parece. Esfumou-se o mau humor para dar lugar 

a uma nova força varonil. Mostra-se de novo agressivo nos seus deveres de rei, tendo recuperado a imagem de 
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A fala de Ana Bolena no romance ressalta perfeitamente a crença generalizada de que 

mulheres eram incapazes de governar. No caso do personagem Henrique, era preferível a ele 

ver seu filho bastardo no trono, a deixar que sua filha com Catarina de Aragão, Maria, o 

sucedesse. Dessa forma, ele pretendia pedir ao Papa uma dispensa para casar os dois filhos
28

 

para que assim não fosse considerado pecado aos olhos de Deus.  

Um ano depois, no decorrer da trama do romance, os planos de Henrique mudam: ele 

não mais queria encontrar uma forma de legitimar a sucessão de seu filho bastardo, mas sim 

contrair segundas bodas. Mais uma vez, a personagem Ana escreve em seu diário como foi o 

dia em que o rei lhe pediu em casamento:  

 

Henry pressed and pressed, showering me with promises and kisses. ‘I will marry 

you,’ said he, ‘marry you and put aside Katherine.’ The words to pretty did ring 

false to me, for Katherine, of most royal Spanish blood, is loved by all and so devout 

she must have God’s ear. But Henry waspersuasive… (MAXWELL, 2012, p. 82).29 

 

Desse modo, é plausível dizer que não fora Ana quem se interessara por Henrique, 

mas Henrique por ela. 

Não obstante, uma vez que ela já gozava de poder e prestígio diante do rei, ela poderia 

usar dessa influência para conseguir coisas que antes não podia, entre elas, derrubar seus 

inimigos. Tal postura, entretanto, não era apreciável em mulheres da época, pois geralmente 

estavam ligadas a intrigas e conspirações, duas artes pouco louváveis em uma dama de família 

tradicional, por exemplo. Diz Jacobus de Cessolis (apud LOADES, 2010, p. 12) o seguinte: 

 

Uma rainha deverá ser casta, sensata, de gente honesta / ter boas maneiras e educar 

os seus filhos de forma normal / a sua sabedoria não deve resultar apenas em fatos e 

ações, mas também em falar do que deve saber e guardar segredo do que deve 

permanecer secreto... Uma rainha deve ter boas maneiras e, acima de tudo, deve ser 

temerosa e recatada... 

 

                                                                                                                                                                                       
brilhante estadista. Fala-me da família, dos filhos e de como os há de casar. Pensa mesmo unir o filho bastardo, 

que teve com Bessie Blount, com a obediente filha Maria. Tudo, diz ele, será melhor que ter uma mulher no 

trono de Inglaterra. As mulheres não têm energia para manter a paz...” (MAXWELL, 2020. p. 63).  
28 Quando Henrique VIII se interessou por Ana Bolena, ele tinha dois filhos vivos: Maria, fruto de sua relação 

com Catarina de Aragão, e um bastardo com uma de suas ex-amantes, Bessie Blount, a quem deu o nome de 

Henry Fitzroy.  
29 Tradução extraída da versão em português do romance: “Henrique pressionava-me continuamente, enchendo-

me de promessas e beijos. ‘Quero casar-me convosco,’ afirmava, ‘casar-me convosco e repudiar Catarina.’ No 

entanto, as palavras soavam-me a falso, pois Catarina é do mais puro sangue real de Espanha, estimada por todos 

e tão devotada que deve comunicar diretamente com Deus. Porém, Henrique não desistia...” (MAXWELL, 2002, 

p. 84).  
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Naqueles anos, o grande modelo feminino era a rainha Catarina de Aragão
30

, 

especialmente pelo seu caráter leal, piedoso, corajoso e compassivo (FRASER, 2010, p. 569). 

Era a perfeita esposa, e caso tivesse dado um filho saudável ao rei, é de se acreditar que este 

não a teria repudiado, principalmente para não invalidar os direitos da criança à sucessão do 

trono.  

 

 

IMAGEM 7: Cardeal Thomas Wolsey, artista desconhecido, c. 1520. 

 

Nesse caso, é importante frisar que o papel de uma rainha consorte, antes de tudo, era 

o de fornecer uma prole numerosa de sucessores à coroa. Assuntos ligados à política, por sua 

vez, não eram tarefa delas, exceto em casos nos quais o rei dava uma brecha para isso, como o 

próprio Henrique fazia com a Catarina, e depois desta, com Ana (LOADES, 2010, p. 14). A 

erudição era uma arte preferível aos homens. As mulheres, com efeito, deveriam cuidar da 

supervisão do lar e demais afazeres domésticos. Então, Ana Bolena, com sua carga de 

conhecimento humanista, constituía-se na imaginação popular como alguém pronta para 

destruir o lar patriarcal da família inglesa. Inclusive, muitas das atitudes de Henrique, após o 

                                                           
30 Para saber mais sobre a vida da primeira esposa de Henrique VIII, é interessante consultar a obra de Garrett 

Mattingly, Catalina de Aragón. Tradução de Ramón de La Serna – Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 

1942. 
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caso do divórcio ter se tornado de conhecimento público, foram atribuídas à influência dela 

(DUNN, 2004, p. 80), especialmente a queda do chanceler, cardeal Wolsey.  

A narrativa romanesca das últimas décadas do século XX e início do XXI, incluindo 

em The SecretDiary of Anne Boleyn, conclui que Ana não gostava do cardeal, por acreditar 

que ele fora o pivô da separação entre ela e Henry Percy, no ano de 1522. Até mesmo George 

Cavendish, em seu Life of Wolsey, afirma que o ressentimento dela para com o chanceler se 

acirrou após este episódio (FRASER, 2010, p. 171). Vejamos, então, como Maxwell 

apresenta a queda do cardeal, em 1529, na voz de Ana Bolena (personagem fictício): 

 

My part in this was making Henry see that Wolsey was no friend, in deed was one 

who, brought down upon the King’s head no end of trouble and disgrace. Whilst we 

walked in Greenwich garden with winds blowing leaves in swirls about our shoes, I 

lectured henry like some sharp tongued tutor. 

“That great loan the Cardinal arranged to pay for your war against the French,” said 

I, “has indebted every English subject in the realm worth five pounds, to you. But 

worse, your Cardinal’s diplomatic blundering has left us now without the French as 

allies. All hisarse kissing of Francis wasted. England’s place amongst the European 

powers lost”. 

Henry nodded gravely knowing what I said was true and this made me brave to then 

continue my incentive. “You have raised this Priest so high that his wealth fully one 

third of your own treasury, yet Wolsey has no country to run on his income. Do you 

know they call your English Cardinal the King of Europe?” 

Henry winced as tho I’d struck him, for there ingrained within his seething anger for 

old Wolsey were both loyalty and love, and thus a pain within their parting. But 

there was no help for the man. His fate was sealed.(MAXWELL, 2012, p. 136).31 

 

Essa passagem demonstra não apenas a suposta intervenção de Ana na queda de um 

dos homens mais poderosos de Inglaterra
32

, como também uma característica bastante 

peculiar de seu caráter: o domínio da retórica.  

Conhecida como a arte dos advogados, a retórica era essencial para manter uma 

conversa inteligente, mas entre homens. Mulheres dominando essa prática? Nem pensar. Elas 

                                                           
31 Tradução extraída da versão em português do romance: A minha participação constituiu em fazer ver a 

Henrique que Wolsey não era um amigo, mas sim quem, muito pelo contrário, tinha sido a causa de muitos 

problemas e desgraças para o Rei. Enquanto passeávamos nos jardins de Greenwich, com o vento a fazer 

rodopiar as folhas junto aos nossos pés, fiz um sermão a Henrique como se fosse um severo preceptor. 

– O grande empréstimo contraído pelo cardeal para pagar a vossa guerra contra os franceses – disse eu – 

endividou todos os súditos ingleses do reino em pelo menos cinco libras. Mas o pior foi que os seus erros 

diplomáticos nos privaram dos nossos aliados franceses e tornaram inútil toda a subserviência para com o rei 

Francisco. A Inglaterra perdeu sua posição entre as potências europeias. 

Henrique assentiu com um gesto grave, sabendo que aquilo que eu dizia era verdade, o que me deu coragem para 

prosseguir. 

– Haveis erguido este sacerdote a uma altura tal que a sua riqueza ascende a um terço do vosso tesouro, e ele não 

tem um país para governar com o seu rendimento. Sabeis que chamam ao vosso cardeal de rei da Europa? 

Henrique estremeceu como se lhe tivesse desferido um golpe, pois na sua indignação contra o velho Wolsey, 

misturavam-se também a lealdade e o amor, e sofria por ter de se separar dele. Mas não havia outro remédio. O 

seu destino estava traçado (MAXWELL, 2002, p. 137). 
32 Para saber mais sobre Ana Bolena e a que de Wolsey ver Anne Boleyn andthefall of Wolsey. In: IVES, Eric W. 

The life and death of Anne Boleyn: ‘the most happy’. – United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010. p. 110-

126.  
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deveriam permanecer caladas e apenas escutando. Contudo, Ana era uma mestra nessa área, e 

esta era uma de suas características que mais incomodavam a Henrique VIII
33

. Vitoriosa, ela 

não só derrubou seus inimigos, como galgou o mais alto posto na escala social que uma 

mulher de ascendência comum poderia sonhar: a realeza. Essa passagem, no romance, é 

descrita da seguinte forma: 

 

30 May 1533. Diary,Is it true? Dare I write the words? I am crowned Queen of 

England. Queen Anne. Anne the Queen. Anna Regina. The words placed together do 

seem right and fair. My heart now beats a normal rhythm, but in those hours of 

pageantry and celebration I feared several times that it might burst from equal parts 

of joy and terror (MAXWELL, 2012, p. 181).34 

 

Uma vez coroada rainha, não havia outra posição social à qual Ana Bolena 

(personagem fictício) conseguiria subir. Dessa forma, ela só podia descer, e a queda, contudo, 

seria mais rápida do que a ascensão. Comparando esse aspecto do romance com a história, é 

interessante notar que Ana é interpretada por Robin Maxwell como uma espécie de jogadora, 

que apanhou o destino nas próprias mãos e seguiu em frente. Apenas no desfecho da narrativa 

é que ela perde o controle da situação, ficando à mercê de seus inimigos e da cólera do rei.  

Avançando no enredo do romance de Maxwell, com o passar dos meses, o amor que 

Henrique VIII devotara àquela dama, verteu-se primeiro em indiferença, e depois em ódio e 

rancor, à medida que ela não dava um filho homem à coroa. Convencido de que seu segundo 

casamento era inválido diante dos olhos de Deus, o rei ordenou aos seus ministros que 

arrumassem provas que acusassem a própria esposa de traição. Não obstante, o personagem 

Ana Bolena quis de seu marido uma coisa que mulher nenhuma, na Europa do século XVI, 

tinha direito de exigir: a fidelidade conjugal. No exemplo de família monogâmica, apenas a 

eles era dado o direito de ter uma amante, pois às esposas pesava a seguridade dos bens 

familiares através de uma geração de filhos legítimos. Como Ana, em três anos de casamento, 

não cumpriu com esse dever, ela deveria passar o lugar á outra pessoa. Mas essa é uma versão 

muito simples de ver os fatos. O rei, na verdade, queria se livra dela para contrair novas 

bodas, e o quanto antes.  

As acusações de adultério com três homens da câmara do rei fora extraída a base de 

tortura física, do tocador de alaúde Mark Smeaton. Nesse caso, é compreensível que um 

                                                           
33 Sobre o estudo da retórica no século XVI, e a aplicação desta ao ensino das mulheres, ver mais em DUNN, 

Jane. Elizabeth e Mary: primas, rivais, rainhas. Tradução de Alda Porto. – Rio de Janeiro: Rocco, 2004. P. 

103-140.  
34 Tradução extraída da versão em português do romance: “30 de Maio de 1533. Diário, Será verdade: Atrever-

me-ei a escrever estas palavras? Fui coroada rainha de Inglaterra. Rainha Ana. Ana, a Rainha. Anna Regina. As 

palavras assim ligadas parecem-me justas. O meu coração agora a ritmo normal, mas nessas horas que duraram o 

cortejo e as cerimônias, receei várias vezes poder rebentar de alegria e terror” (MAXWELL, 2002, p. 180). 
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homem em tais circunstâncias confesse qualquer coisa para aliviar seu sofrimento. Quanto ao 

irmão da rainha, George, a prova de incesto fora oferecida pela mulher dele, Jane Rochford, 

que não gostava da cunhada e temia cair em desgraça junto com a família Bolena. Em The 

SecretDiary of Anne Boleyn, é possível perceber o desespero de Ana (personagem fictício), 

quando ela descreve sua situação: 

 

I am a prisoner, Diary, a prisoner in the Tower of London. Woe to me for I am 

surely finished, accused of adultery, nay treason. For in England adultery practiced 

by a Queen is treason and treason is death. This is no just accusation to be argued in 

a court for its fair outcome. No a distant nunnery will never do, for Henry needs me 

dead…(MAXWELL, 2012, p. 245).35 

 

Em sua fala, ela já deixa clara a situação em que se encontra: se para uma mulher, 

cometer adultério era um crime contra a moral e passível dos piores castigos, para uma rainha 

isso era sinônimo de apenas uma coisa, ou seja, a morte.  

 

 

IMAGEM 8: Ana Bolena  em sua cela na Torre de Londres, por Edward Cibot, 1835. 

 

                                                           
35 Tradução extraída da versão em português do romance: “Diário, encontro-me prisioneira na Torre de Londres, 

Chorai por mim, pois estou certamente perdida, acusada de adultério, que é o mesmo que traição. Em Inglaterra 

o adultério praticado por uma rainha é traição e a traição é punida com a morte. Nem sequer posso esperar um 

julgamento imparcial, nem que se contentem a enviar-me para um convento distante, pois Henrique quer-me 

morta...” (MAXWELL, 2002, p. 241). 
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Acusando sua mulher de infidelidade, Henrique conseguiu o que queria. Livrou-se do 

estorvo e se casou com Jane Seymour, que após lhe ter dado um filho varão, morreu poucos 

dias depois em consequência do parto. Mas a História às vezes costuma pregar peças, e quis o 

destino que o grande sucessor de Henrique VIII não fosse o menino por quem tanto lutara, 

mas uma garota: Elizabeth, sua filha com Ana Bolena. Após ler todo o diário de sua mãe, a 

personagem Elizabeth, que antes tinha um grande fascínio pelo pai, toma uma grande 

resolução em sua vida: permanecer longe do poder dos homens. O romance termina com a 

seguinte passagem:  

 

Elizabeth turned and swept from the chapel with the strength of destiny at her back, 

pulling the heavy doors closed with a resounding crash. 

Yes, she thought as she strode out into the now sunlit afternoon, I am my mother’s 

daughter. And I shall make her proud (MAXWELL, 2012, p. 281).36 

 

Com isso, Robin Maxwell apresenta para seus leitores uma nova interpretação acerca 

da história de Ana Bolena (personagem histórico). A narrativa, entretanto, ainda continua em 

outro romance, intitulado The Queen’s Bastard, pautado mais na figura da própria rainha 

Elizabeth e seus desafios como uma monarca absoluta.  

A figura de Ana Bolena construída pela autora não condiz com o ideal de mulher 

passiva do século XVI, mas sim com o da força e determinação que marcam a luta das 

adeptas do feminismo nas últimas décadas do século XX e início do XXI. Essa perspectiva é 

apresentada pela própria personagem, quando esta diz: 

 

... In this world a woman is born with one master who is her Father. He rules her life 

until he hands her to a husband, who rules it till death. Many preachers preach that 

women have no souls. But some perverse twisting in myself has always kept me 

from obedience to men…(MAXWELL, 2012, p. 269).37 

 

Com isso, Maxwell oferece para seus leitores um enredo contextualizado em uma época na 

qual o pensamento conservador ditava o comportamento das classes sociais, porém com uma 

mensagem feminista própria dos tempos modernos. Voltemos então para uma análise do papel 

                                                           
36 Tradução extraída da versão em português do romance: “Isabel voltou-se e abandonou a capela com a força do 

destino atrás de si, fechando com estrondo as pesadas portas”. 

“Sim, pensou enquanto caminhava em direção à tarde soalheira, sou filha de minha mãe. E tudo farei para que 

ela se sinta orgulhosa de mim” (MAXWELL, 2002, p. 276). 
37 Tradução extraída da versão em português do romance: “...Neste mundo, uma mulher nasce com um dono que 

é seu pai. Este governa-lhe a vida até a entregar nas mãos de um marido, que lhe governa até à morte. Muitos 

pregadores afirmam que a mulher não tem alma. Porém uma qualquer alteração da minha natureza, sempre me 

impediu de obedecer aos homens.   
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da mulher durante a idade contemporânea, na intenção de compreender qual o discurso por 

trás de The SecretDiary of Anne Boleyn.  
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4 O DISCURSO FEMINISTA EM THE SECRET DIARY OF ANNE 

BOLEYN 

 

4.1 O POSICINAMENTO DAS PERSONAGENS FEMININAS NO ROMANCE 

No desfecho de The SecretDiary of Anne Boleyn, a personagem Ana Bolena passa para 

sua filha, por meio de uma carta apócrifa, um apelo ao individualismo da mesma, na intenção 

de que esta não se submeta à vontade masculina. Conforme fora evidenciado no capítulo 

anterior, segundo a concepção cristã do século XVI, a mulher deveria viver para o marido e a 

família, prezando por um comportamento que refletisse o recato e a virtude. Aquelas que 

fugissem a esse padrão eram logo vistas com desconfiança pela sociedade e ao mínimo 

deslize, seriam taxadas por uma série de apelidos, entre os quais o de bruxa. Apenas com o 

passar dos anos, esse quadro foi se alterando. Depois de muitas lutas, as mulheres modernas 

conseguiram maior participação na vida social e passaram a se unificar em prol de um 

interesse em comum: igualdade entre os sexos. Algo que era praticamente inexistente na 

Inglaterra do século XVI, mesmo tendo como soberana uma rainha reconhecida como umas 

das maiores monarcas da história daquele país, ou seja, Elizabeth I. 

Na suposta carta que a personagem Ana Bolena deixa para a filha, lê-se o seguinte 

trecho: 

 

So, daughter, to I have suffered and shall soon die for this selfish need to rule my 

fate, I beg of you to the same. Let no man be your master. Love, lust, marry if you 

will, but hold apart from all men a piece of your spirit. This thus that I shall grasp 

the headsman’s block with no regrets and never be afraid of death…(MAXWELL, 

2012, p. 270).38 

 

O apelo feito por Ana Bolena denota um caráter de independência da mulher que, por 

sua vez, marca a luta feminista durante as últimas décadas do século XX. Para Elizabeth ser 

dona de si, ela então deveria guardar dos homens a parte principal de seu próprio caráter, se 

possível, seria de preferência que sequer contraísse matrimônio. Estaria Robin Maxwell, com 

seu romance, evidenciando assim uma crise da família tradicional já na Inglaterra 

renascentista? Numa primeira leitura da obra, é provável que não, mas através de análises 

                                                           
38 Tradução extraída da versão em português do romance: “Assim filha, embora tenha sofrido e em breve vá 

morrer, devido a esta necessidade egoísta de governar o meu destino, imploro-te que faças o mesmo. Que 

nenhum homem te governe. Entrega-te ao amor, aos prazeres da carne, casa-te, se o desejares, mas guarda dos 

homens uma parte do teu espírito. É assim que colocarei a cabeça no cepo do carrasco, sem me lamentar ou 

recear a morte...” (MAXWELL, 2002, p. 264).  
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secundárias, podemos identificar no discurso da autora alguns elementos que já antecipavam o 

perfil da mulher moderna, principalmente através do personagem Elizabeth. 

 

 

IMAGEM 9: Lady Elizabeth (futura rainha Elizabeth I) aos 12 ou 13 anos de idade, por artista 

desconhecido. 

 

Em seus quase 70 anos, a rainha Elizabeth I nunca contraíra matrimônio. Segundo 

Jane Dunn (2004, p. 37), essa obstinação e resistência quanto ao casamento dotavam aquela 

mulher de um caráter revolucionário, visto que, 

 

Todos os textos bíblicos e clássicos, que se incutiam na mente culta do século XVI, 

enfatizaram a ordem natural do domínio masculino sobre o feminino. Um monarca 

mulher era um fenômeno raro e artificial que só poderia ser regularizado pela rápida 

união com um príncipe que a governasse em privado e a orientasse em seu papel de 

rainha pública, concedido por Deus. Só restaurando-se o necessário domínio 

masculino se poderia manter o equilíbrio certo do mundo (ibidem).  

 

Contudo, ainda de acordo com o pensamento desta autora (idem, p. 32),  

 

Em toda a sua vida, Elizabeth revestiu-se de coragem para provar ao mundo que 

tinha o coração e a mente de um homem, tão consciente era da convencional 

inferioridade de ser apenas mulher. Muitas vezes se vangloriava de que nessa 

masculinidade residia sua força, embora tivesse todas as paixões de uma mulher, e 
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as expressasse mais manifestadamente no amor pelos seus favoritos e na ternura por 

seu povo. 

 

A explicação que Robin Maxwell dá para esse traço do perfil da rainha Elizabeth seria 

o contato que esta tivera com o suposto diário de sua mãe. Todavia, apesar dessa passagem 

ser fruto da imaginação da autora, “Elizabeth parecia aceitar a ortodoxia de que faltava às 

mulheres em geral a capacidade para governar”, uma vez que ela continuara “sendo uma 

mulher de seu tempo, criada de acordo com as expectativas predominantes para as jovens 

aristocratas do início do século XVI” (DUNN, 2004, p. 142). Nesse caso, a resposta para o 

comportamento das personagens Ana Bolena e Elizabeth I no romance de Maxwell não se 

encontra especificamente na Inglaterra sobre a regência da dinastia Tudor (1485-1603), mas 

sim numa história recente das mulheres, na qual as lutas pela emancipação feminina têm 

crescido ao ponto de hoje se configurarem como um dos temas mais recorrentes da atualidade.  

Segundo Michelle Perrot
39

 (1992, p. 169-170), a recente pesquisa feminista contribuiu 

para uma reavaliação do poder das mulheres. “Em sua vontade de superar o discurso 

miserabilista da opressão, de subverter o ponto de vista da dominação, ela procurou mostrar a 

presença, a ação das mulheres, a plenitude dos seus papéis, e mesmo a coerência de sua 

‘cultura” e existência dos seus poderes”. Por outro lado, “se elas não têm o poder, as mulheres 

têm, diz-se, poderes. No Ocidente contemporâneo, elas investem no privado, no familiar e 

mesmo no social, na sociedade civil”. Não obstante, elas “reinam no imaginário dos homens, 

preenchem suas noites e ocupam seus sonhos” (idem, p. 167). Partamos, então, para uma 

breve análise dos avanços feministas desde o século XVIII, com a intenção de estabelecer um 

paralelo entre The SecretDiary of Anne Boleyn e as correntes ideológicas contemporâneas. 

 

4. 2 BREVE HISTÓRICO DAS LUTAS FEMINISTAS 

Na introdução de seu artigo Feminismo, História e Poder, Céli Regina Jardim Pinto (2009, p. 

15) diz o seguinte: 

 

O movimento feminista tem uma característica muito particular que deve ser tomada 

em consideração pelos interessados em entender sua história e seus processos: é um 

movimento que produz sua própria reflexão crítica, sua própria teoria. Esta 

coincidência entre militância e teoria é rara e deriva-se, entre outras razões, do tipo 

social de militante que impulsionou, pelo menos em um primeiro momento, o 

feminismo da segunda metade do século XX: mulheres de classe média, educadas, 

principalmente, nas áreas das Humanidades, da Crítica Literária e da Psicanálise. 

                                                           
39 PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Tradução de Denise 

Bottmann. 2ª edição. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.   
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Pode se conhecer o movimento feminista a partir de duas vertentes: da história do 

feminismo, ou seja, da ação do movimento feminista, e da produção teórica 

feminista nas áreas da História, Ciências Sociais, Crítica Literária e Psicanálise. Por 

esta sua dupla característica, tanto o movimento feminista quanto a sua teoria 

transbordaram seus limites, provocando um interessante embate e reordenamento de 

diversas naturezas na história dos movimentos sociais e nas próprias teorias das 

Ciências Humanas em geral. 

 

Contudo, neste presente trabalho de monografia, que pretende identificar o discurso 

feminista no romance histórico The SecretDiary of Anne Boleyn como forma de 

reinterpretação do tempo vivido, a vertente de estudo na qual pautaremos nossa análise será 

a da história do feminismo, embora não desconsideremos as contribuições que a produção 

teórica possa oferecer para nossa compreensão do assunto.  

De acordo com Michelle Perrot
40

 (1998, p. 8), “o lugar das mulheres no espaço 

público sempre foi problemático, pelo menos no mundo ocidental”. Como disse Marie 

Courney no Griefdesdames, de 1626 (apud CRAVERI, 2007, p. 12)
41

: 

 

Afortunado és tu, leitor, se não pertence àquele sexo [feminino] que, privado da 

liberdade, se vê vetado de todos os bens, assim como de quase todas as virtudes. 

Nem poderia ser de outro modo, visto que lhe é negado o acesso aos cargos, aos 

empregos e às funções públicas – ou seja, ao poder –, porque é no exercício 

moderado deste último que se forma a maior parte das virtudes. Um sexo ao qual, 

como única felicidade, como únicas e soberbas virtudes, são deixadas a ignorância, a 

servidão e a faculdade de passar por estúpido, se esse jogo lhe apraz. 

 

Vistas durante muito tempo como incapazes, à mulher que pretendesse seguir uma 

vida pública era motivo de vergonha para a sociedade. Na Grécia antiga, o próprio Pitágoras 

dizia que “uma mulher em público está sempre deslocada” (apud PERROT, 1998, p. 8).  

Essa visão fora legitimada ao longo dos séculos tendo como base a própria história de 

personalidades femininas que se intrometeram em assuntos que, a priori, não diziam respeito 

às mesmas, tais como a política. Nesse caso, buscou-se no passado personagens consideradas 

como péssimas inspiradoras, a exemplo de Catarina de Médici, Maria I da Inglaterra, Maria 

Antonieta, entre outras, para atestar que a esfera pública não combinava com as mulheres. 

“Essas representações, esses medos atravessaram a espessura do tempo e se enraizaram num 

pensamento simbólico da diferença entre os sexos, cujo poder estruturante foi mostrado pelos 

antropólogos. Mas assume formas variáveis conforme as épocas, assim como a maneira de 

geri-las” (idem, p. 9). Não obstante, ainda de acordo com Michelle Perrot (ibidem), “nas 

sociedades que pensam o político, isso se traduz por uma divisão racional de papéis, das 

                                                           
40 PERROT, Michelle. Mulheres públicas. Tradução de Roberto Leal Ferreira. – São Paulo: UNESP, 1998. 
41 Ver mais em CRAVERI, Bnedetta. O poder das mulheres. In: Amantes e rainhas: o poder das mulheres. 

Tradução de Eduardo Brandão. – São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 9-19. 
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tarefas e dos espaços sexuais. É o que acontece com a cidade grega ou com a República 

romana. É o caso da democracia ocidental moderna”. 

 

 

IMAGEM 10: Marcha das mulheres do mercado sobre Versalhes, 5 de outubro de 1789. 

 

Com efeito, podemos identificar uma mudança nesse quadro de submissão e 

vilipendiação da atuação feminina na esfera política já no contexto da Revolução Francesa, 

durante as últimas décadas do século XVIII. Entretanto, ABREU (2003 p. 743) data esse 

maior envolvimento público da mulher em mais de 100 anos atrás, ao afirmar que fora na fase 

do radicalismo seiscentista em Inglaterra que elas tiveram “maiores oportunidades de 

participação, que lhes permitiu uma experiência de maior ativismo político sem precedentes, 

cujas repercussões foram muito além do que alguma vez essas mulheres poderiam imaginar”. 

Diz esta autora, inclusive, que os entraves políticos e religiosos ocorridos naquele país durante 

as décadas de 1640 e 1650 possibilitaram com que indivíduos de ambos os sexos, mesmo 

aqueles das classes baixas da sociedade, desempenhassem papéis mais ativos naquele 

contexto de transformações. Nesse caso, ressalta ABREU (2003, p. 702),  

 

O intenso envolvimento feminino nos movimentos religiosos que assolaram a 

Inglaterra, durante aproximadamente duzentos e cinquenta anos, constituiu, a nosso 

ver, um dos principais fatores que levaram a esse desabrochar da consciência cívica 

feminina, e à intensa militância política das mulheres no radicalismo revolucionário 

seiscentista.  

 

Para ABREU (2003, p. 743), fora essa experiência de ativismo público por parte das 

mulheres que, na Inglaterra do século XVI, foi o ponto de partida da luta feminina pela 
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igualdade, tanto legal quanto política, entre os sexos. Sendo assim, o palco para as mudanças 

sociais desencadeadas pela Revolução Francesa já estava armado, tendo como base, pelo 

menos em parte, o pensamento liberal inglês. Essa reencenação do ativismo político feminino 

fora expressa pela militância das chamadas tricoteuses, que além de apresentarem petições ao 

governo, participaram ativamente no processo de tomada da Bastilha, em 14 de Julho de 

1789, e marcharam sobre o Palácio de Versalhes em Outubro daquele mesmo ano para trazer 

a família real de volta à Paris. A partir daí, a história teria cada vez mais exemplos da 

participação das mulheres na vida pública, especialmente durante as revoluções pró-

republicanas de 1848, fundando, inclusive, associações políticas e trabalhistas nas quais 

reivindicam direitos para elas próprias. (idem, p. 744). 

Segundo ALVES e PITANGUY
42

 (1991, p. 32), fora no contexto da Revolução 

Francesa que o feminismo adquirira “uma prática de ação política organizada”. Reivindicando 

seus direitos de cidadania frente aos obstáculos que o contrariavam, “o movimento feminista, 

na França, assume um discurso próprio, que afirma a especificidade da luta da mulher”. 

Incomodada com o fato de a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) não 

abordar em seu texto as prerrogativas da mulher, a dramaturga e revolucionária Olympe 

Gounges (1748-1793)
43

 escrevera uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã
44

 

(1791, apud ABREU, 2004, p. 744), na qual professava a total equidade legal e política entre 

os sexos. Apesar de seu exemplo de coragem, a atitude de Olympe fora mal vista pelos líderes 

da revolução e então ela acabou por ser condenada à morte. Todavia, sua militância não seria 

esquecida e meio século depois, em Março de 1848, um grupo de mulheres parisienses, 

composto em suma por trabalhadoras, professoras, escritoras e atrizes, exigiram o direito 

feminino ao sufrágio.   

O século XIX, entretanto, intensificara ainda mais a diferença de funções entre os 

sexos, especialmente no âmbito da família burguesa: “um sólido ambienta familiar, o lar 

acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada de 

qualquer trabalho produtivo representavam o ideal de retidão e probidade, um tesouro social 

imprescindível” (DEL PRIORE et al., 2001, p. 223). Nesse arranjo, o papel das mulheres 

dentro do seio familiar era o de uma educadora, mãe dedicada e atenciosa. Não obstante, ela 

                                                           
42 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. – 8ª edição. São Paulo: Brasiliense, 

1991. 
43“Em um dos momentos de maior lucidez feminista, OlympeGounges inquiriu aos homens de seu tempo, ‘Diga-

me, quem te deu o direitosoberano de oprimir meu sexo?’e como toda/o grande lúcida/o revolucionária/o, foi 

condenada ao silêncio pela sua geração. Sua reflexão, mais de dois séculos depois, continua latente e atual” 

(TÁBOAS, 2011, p. 259).  
44 Título original em francês: DeclarationdesDroits de laFemme et de laCytoyenne (1791). 
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também assumia uma importante função para o bom desempenho da família, uma vez que os 

homens eram dependentes da imagem que suas esposas pudessem traduzir para o restante das 

pessoas (idem, p. 229). Dessa forma, é possível dizer que manter uma vida de boas aparências 

era fundamental para que a classe burguesa obtivesse prestígio e respeito dentre os seus 

iguais. Qualquer mácula o escândalo poderia prejudicar as ambições da família e, portanto, 

uma conduta irrepreensível (especialmente por parte das mulheres) se fazia indispensável para 

o sucesso desta. 

De acordo com Norma Telles
45

, para tornar-se, portanto, criadora e não criatura, a 

mulher teria então que matar o anjo do lar para “enfrentar a sombra, o outro lado do anjo, o 

monstro da rebeldia e da desobediência”. Nas palavras de Michelle Perrot: 

O século XIX acentua a racionalidade harmoniosa dessa divisão sexual. Cada sexo 

tem sua função, seus papéis, suas tarefas, seus espaços, seu lugar quase 

predeterminados,  até em seus detalhes. Paralelamente, existe um discurso dos 

ofícios que faz a linguagem de trabalho uma das mais sexuadas possíveis. ‘Ao 

homem, a madeira e os metais. À mulher, a família e os tecidos’, declara um 

delegado operários da exposição mundial de 1867 (PERROT, 1992, p. 178).  

A própria economia política havia acentuado essa interpretação dos papéis masculinos e 

femininos, ao distinguir as categorias: produção, reprodução e consumo. Nesse caso, caberia 

ao homem assumir a primeira, enquanto a mulher ficara com a terceira. A segunda (a da 

reprodução), contudo, seria tarefa de ambos.  

Enquanto que para eles o público e o político eram o seu campo de atuação, à elas 

restava o domínio do privado e da casa, uma vez que “o homem público, sujeito eminente da 

cidade, deve[ria] encarnar a honra e a virtude”. Já a mulher pública, esta constituía “a 

vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, 

apropriado, sem individualidade própria” (PERROT, 1998, p. 7). Isso não impediu, porém, 

que muitas mulheres abandonassem suas funções domésticas para aderirem à militância 

feminina em prol da tão almejada igualdade de direitos. Durante o século XIX, observou-se a 

luta das trabalhadoras fabris ganhar maior consistência, principalmente na sociedade norte-

americana: a data de 08 de maio de 1857 é lembrada como o dia em que as operárias da 

indústria têxtil de Nova Iorque se mobilizaram contra os baixos salários e requisitaram a 

redução da jornada de trabalho para 12 horas diárias
46

. Tendo sido reprimidas pela polícia, as 

                                                           
45 TELLES, Norma. Escritora, Escritas e Escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das Mulheres 

no Brasil – 5ª edição – São Paulo: Contexto, 2001. p. 408. 
46De acordo com TABOAS (2011, p. 269): “O capitalismo alterou as relações entre os sexos. Neste momento, as 

mulheres de famílias proletárias foram incorporadas ao mercado industrial, elas serviam como mão-de-obra 

barata e chegaram a trabalhar, ao lado de crianças, 18 horas por dia”.  
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reinvindicações destas operárias reapareceriam no cenário nova-iorquino de 1908 (também 

em um dia de 08 de maio), quando outra geração de trabalhadoras de fábrica lutou contra a 

exploração que lhes era imposta.  

Não obstante, um grande marco na luta das mulheres por direitos igualitários: o 

sufrágio feminino. Segundo TABOAS
47

 (2011, p. 270): 

 

A luta pelo sufrágio feminino foi o modo encontrado para reunir mulheres com 

opiniões políticas muito distintas, de classes sociais diferentes, em torno de um 

objetivo comum: o voto. Porém, de forma alguma essa era a única reivindicação 

feminina; elas lutavam por igualdade em todos os terrenos; optaram pela estratégia 

de usar o voto para unificar o movimento das mulheres e para terem acesso ao 

parlamento e, assim, transformar as leis discriminatórias e as instituições.  

 

Entre os países que mais se destacaram por um sufragismo feminino radical, podemos 

identificar a Inglaterra e os Estados Unidos. Neste último, a luta pelo direito do voto das 

mulheres se mesclou com o próprio movimento abolicionista. “As mulheres puderam 

observar as semelhanças da situação feminina com a de escravos, o que lhes trouxe uma 

medida de sua própria sujeição” (ibidem). Ainda de acordo com TABOAS (2011, p. 270-

271): 

 

Pode-se dizer que o marco fundador do sufragismo feminino norte-americano, foi a 

Declaração de Séneca Falls, em 1848, no Estado de Nova York. Esta declaração, 

construída, lida e aprovada em uma Assembleia Feminista com mais 300 pessoas, 

marca o início das diversas demandas por direitos civis para as mulheres americanas 

e em todo o mundo. O documento afirma em suas entrelinhas que a revolução 

feminista havia começado. 

 

Na Inglaterra, por sua vez, o liberalismo político constituíra-se num fator relevante 

para a militância em prol dos direitos das mulheres. “Liberais e feministas partilhavam muitas 

posições e princípios comuns. Tanto as teorias políticas liberais como as feministas 

centravam-se no individualismo e na razão, em oposição à organização, crenças e autoridades 

tradicionais da sociedade, sublinhando o poder da educação e das reformas políticas e sociais 

em superar barreiras e hierarquias seculares arbitrárias” (ABREU, 2003, p. 750). O ano de 

1866 é considerado na Inglaterra como o marco inicial da luta pelo sufragismo feminino, 

juntamente com a apresentação de um projeto de lei, pelo filósofo John Stuart Mill (1806-73), 

que conferia direito de voto às mulheres (TABOAS, 2011, p. 271).  

                                                           
47TABOAS, Ísis Dantas Menezes Zarnoff. “Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir meu sexo?”: a 

afirmação histórica dos direitos das mulheres. O Direito Alternativo, v. 1, n. 1, p. 258-280, agosto 2011. 

Disponível em: <http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo/article/view/318/370>. 

Acesso em 15 de novembro de 2013.  

http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo/article/view/318/370
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Em seu ensaio On the Subjection of Women
48

 (apud ABREU, 2003, p. 751), Mill 

afirmava que a subordinação social feminina era uma discrepância dentro de uma nação que 

se pretendia liberal
49

. Desse ponto em diante, o movimento pelo sufrágio feminino fora 

ganhando adeptos em várias partes do mundo. Contudo, é possível dizer que o pensamento de 

John Stuart Mill fora em grande parte incentivado pelo de sua mulher, Harriet Taylor Mill, 

que em seu ensaio Enfranchisement of Women
50

 (1851) defendera o direito de voto das 

mulheres e tivera grande influência no movimento sufragista feminino dos Estados Unidos. 

Segundo ABREU (ibidem), “Na articulação de seus argumentos em defesa dos direitos das 

mulheres, Harriet Taylor Mill invocou, ainda, os ideais de liberdade e igualdade expressos na 

Declaração de Independência da América como direitos inalienáveis do indivíduo”. Desse 

modo, a participação de Harriet na campanha pelo sufrágio feminino em Inglaterra fora 

bastante significante para que uma década depois seu marido, John Stuart Mill, subisse à 

Câmara dos Comuns para promover esta causa. 

 

 

IMAGEM 11: Harriet Mill, por artista desconhecido, c. 1853. 

 

                                                           
48Tradução: “Sobre a Sujeição da Mulher”.  
49 Contudo, apenas em 1928 é que “as mulheres inglesas alcançaram o direito a voto em igualdade de condições 

aos cidadãos do sexo masculino de seu país” (TABOAS, 2011, p. 272). 
50 Tradução: “Emancipação da Mulher” 
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O século XX, entretanto, foi marcado por alterações significativas no lugar ocupado 

pelas mulheres na sociedade ocidental. “As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas pelo 

refluxo da organização feminista, pois o movimento havia conquistado o direito ao voto e 

algumas reformas constitucionais que as reconheciam, formalmente, como cidadãs, o que 

provocou a sensação de que suas demandas haviam sido satisfeitas” (TABOAS, 2001, p. 272). 

Com o advento das Guerras Mundiais, muitos homens tiveram que ocupar-se com funções 

militares, deixando, portanto, espaço para que as mulheres desempenhassem tarefas até então 

concebidas como masculinas. No ano de 1949, a escritora Simone de Beauvoir laça o seu 

polêmico livro intitulado O Segundo Sexo, que discutia as desigualdades sexuais sob uma 

perspectiva voltada para o existencialismo e materialismo-histórico. Fora nessa obra em que a 

referida autora lançara as primeiras bases para a posterior definição do conceito de “gênero”, 

ao escrever que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (ibidem).  

Com o fim do período de guerras, e o consequente retorno dos homens às suas casas, 

criou-se uma preocupação sobre o que fazer com aquelas mulheres que estavam ocupando 

cargos que antes eram destinados aos seus maridos. As empresas de publicidade, então, 

começaram a desenvolver propagandas que reforçavam o papel feminino de mãe e anjo do lar. 

Mas as coisas não sairiam conforme o planejado. Segundo Eric Hobsbawm (2012, p. 305): 

 

A entrada em massa de mulheres casadas – ou seja, em grande parte mães – no 

mercado de trabalho e a sensacional expansão da educação superior formaram um 

pano de fundo, pelo menos em países ocidentais típicos, para o impressionante 

reflorescimento dos movimentos feministas a partir da década de 1960. 

 

Todavia, é possível dizer que a ideologia feminista, durante as primeiras décadas do 

século XX, tenha fica restrita mais aos países ditos “desenvolvidos”. Mas, a partir da década 

de 1960, e, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, o pensamento político feminino começou a 

ter grande aderência entre as massas populares de outros países. “Na verdade, as mulheres 

como um grupo tornavam-se agora uma força política importante, como não eram antes” 

(idem, p. 306). 

Nesse contexto, a própria unidade da família, que no século XIX era unificada, com 

cada membro representando seu respectivo papel, sofre uma profunda alteração. As mulheres, 

ao entrarem no mercado de trabalho, passaram a assumir funções masculinas dentro do 

próprio lar. Além disso,  

 

A revolução tecnológica permitiu a emancipação econômica dos indivíduos, 

desobrigando-os da vida familiar, até recentemente uma proteção contra as ameaças 
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do mundo, lá fora. A Amélia – que se encarregava de lavar e passar para o marido – 

foi substituída pelo micro-ondas. A pílula e a emancipação da mulher alteraram 

definitivamente as relações dentro da família (DEL PRIORE, 2011, p. 227)51. 

 

Com efeito, a mulher casada, que antes era concebida como uma espécie de apêndice 

do marido começou a desejar maior liberdade e autonomia em suas decisões. Desse modo, 

surgira na sociedade ocidental um novo tipo de família, na qual elas desempenhavam o papel 

de chefe da casa. Em muitos casos, a presença masculina era deixada de lado, e a mulher 

passa a assumir tanto as funções de pai, quanto a de mãe.  

 

 

IMAGEM 12: Grupo de feministas norte-americanas em movimento pelo voto feminino no 

ano de 1913. 

 

Esse discurso de independência, por sua vez, deslocara-se um pouco da oralidade e 

começou a adentrar na própria literatura. Alguns romances da segunda metade do século XX 

passaram a trazer a figura da mulher emancipada como personagem principal da trama. Não 

obstante, se verificou um resgate de personalidades femininas do passado, reinterpretadas à 

luz dos atuais acontecimentos, tais como: Cleópatra, Joana d’Arc, Elizabeth I, Maria 

Antonieta, e a própria Ana Bolena.  Segundo Susan Bordo (2013, p. 165), “the Anne of most 

twentieth-century fiction is not bred-in-the-bone she devil. Rather, she is a strong-willed 

young woman with personal qualities that are quite attractive but, when unleashed by her 

                                                           
51 DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. – São Paulo: Planeta, 

2011.  
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elevation, proved dangerous to her”.
52

A história de Ana Bolena tem inspirado feministas ao 

longo destas últimas décadas do século XX. Biografias como as de Eric Ives e Alison Weir, 

retratam-na como um exemplo de mulher e com qualidades que se assemelham às das 

feministas dos tempos modernos. Foi o que Robin Maxwell fizera em seu romance, ao 

acrescentar em seu personagem indagações acerca do papel submisso das mulheres naquela 

sociedade. 

 

4.3 ANA BOLENA – PERSONAGEM DE ROBIN MAXWELL 

Em várias passagens de The SecretDiary of Anne Boleyn, a personagem da rainha Ana 

questiona seu papel no mundo como mulher, algo que fica bastante evidente do desfecho da 

obra, quando ela diz que seu erro fora querer ser mais do que lhe permitiam, mas que, não 

obstante, morria com a consciência tranquila. Era a leitora de livros proibidos; inconformada 

com a subordinação das mulheres aos homens, a quem os chama de traidores; mulher e mãe. 

Enquanto Phillippa Gregory, em seu romance The Other Boleyn Girl (no Brasil, A irmã de 

Ana Bolena) descreve o desapontamento de Ana por dar à luz uma menina
53

, Robin Maxwell 

reconstrói essa passagem de outra forma, ao mostrar a ternura através dos lábios da mãe de 

Isabel, ao saber que, embora desejasse um filho, sentira amor pela filha no instante em que a 

contemplara pela primeira vez. Mesmo na hora de separar-se da criança, Ana demonstrava seu 

amor pela mesma, dirigindo pra ela o seu último adeus. 

Ana Bolena, depois do período das Guerras Mundiais, retornara para o mundo da 

ficção com mais força e independência que antes. Nesse sentido, a própria luta das mulheres 

pela sua emancipação constituíra-se num fator decisivo para que romancistas, a exemplo de 

Robin Maxwell com sua obra de 1997, repensassem o papel da rainha Ana na sociedade 

inglesa quinhentista. De acordo com BORDO, (2013, p. 171), “passive, dependent heroines 

were no longer appreciated by meddle-class female readers, who during the war had not only 

their own independence tested, but who also had been treated, at the movies and women’s 

magazine, to feisty, spirited female character”.
54

 Desse modo, a história de Ana Bolena caiu 

no gosto popular das simpatizantes feministas destas últimas décadas, especialmente em 

                                                           
52Tradução: A Ana da ficção não é mais produzida no século XX como uma maligna com ódio no sangue. Em 

vez disso, ela é uma jovem mulher de temperamento forte, com qualidades pessoais que são bastante atraentes, 

mas que, quando desencadeada sua elevação, mostraram-se perigosas para ela.  
53 “Uma menina – disse Ana em choque. – Uma menina. Do que nos adianta uma menina?” In: GRAGORY, 

Phillippa. A irmã de Ana Bolena. Tradução de Ana Luiza Borges. 4ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 

459. 
54 Tradução: “Heroínas dependentes e passivas não eram mais apreciadas pelo público de leitoras da classe 

média, que durante a guerra não só tiveram sua independência testada, mas também haviam sido tratadas, tanto 

em filmes quanto em revistas femininas, como personagens de espírito resoluto”.  
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romances como os de Maxwell, cuja figura da mulher é relacionada à força e determinação, 

enquanto os homens são vistos como fracos e cheios de vícios.  

Por fim, deixo a palavra para a própria personagem da rainha Ana, que sintetiza sua 

história no romance de forma a ilustrar seu caráter frente os anseios de liberdade e 

emancipação das mulheres modernas: 

 

But except for pain of leaving you, my child, I have no regrets. For I have truly lived 

as few women are privileged. I have known true love, fought for and won a crown, 

treated with Kings and Queens and Cardinals. Borne a child. Some say I was a 

witch, but you have read this diary and know my power came not from Satan. […] I 

soon shall die yet I rejoice, for in you a part of me lives on. My diary, which is your 

ancestral history, is my only legacy. But be assured that this mother’s heart is filled 

with love for you, Elizabeth, and know truly that whilst in Heaven I shall watch 

tenderly o’er yourself your whole life long. Adieu, sweet girl, adieu. Yours 

faithfully, Anne (MAXWELL, 2012, p. 269-270). 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Tradução extraída da versão em português do romance: “Assim, exceto pela dor te deixar, minha filha, de nada 

me arrependo. Vivi verdadeiramente uma vida que está vedada à maioria das mulheres. Conheci o verdadeiro 

amor, lutei por uma coroa e consegui-a, tratei com reis, rainhas e cardeais. Tive uma filha. Há quem diga que sou 

bruxa, mas tu leste o meu diário e saberás que o meu poder não provém de Satanás. [...] Em breve morrerei, 

porém sinto a alegria de uma parte de mim continuar a viver em ti. Como único legado, deixo-te o meu diário, 

com a história de teus antepassados. Quero também que saibas, Isabel, que este coração de mãe está cheio de 

amor por ti, com ternura, durante toda a tua vida. Adeus, minha querida filha, adeus. Afetuosamente, Ana” 

(MAXWELL, 2002, p. 264-265). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conforme fora até aqui exposto, foi possível observar que durante muito tempo, a 

mulher fora interpretada de maneira inferiorizada, simplesmente por se considerar o gênero 

como uma fraqueza indissolúvel à sua condição. A Bíblia foi um dos veículos mais 

responsáveis por endossar essa imagética de submissão, ao trazer o personagem de Eva como 

tendo sido feita da costela de Adão. Não obstante, inerente à sua posição rebaixada, ela 

abrigava na alma o estigma do pecado original (a companheira do primeiro homem feito à 

imagem de Deus, também fora responsável pela expulsão deste do paraíso). Essa concepção 

dos fatos ficara tão marcada nas mentes das pessoas, de várias épocas do passado da 

humanidade, que não raro se têm registros de situações em que integrantes do sexo feminino 

estavam subordinadas a indivíduos menos preparados, simplesmente por um padrão machista 

imposto pela sociedade.   

Maria, que era virgem e mãe ao mesmo tempo, tornara-se um modelo de castidade 

ideal e ao mesmo tempo inatingível para muitas seguidoras das sagradas escrituras, cuja 

cópula carnal lhes fora demonizada. O ato da traição passa, então, a ser muito mal visto por 

parte delas, do que da parte deles, algo que ainda se verifica nos dias atuais (LOADES, 2010, 

p. 10). Mas tal prerrogativa não era exclusiva às classes menos abastadas da população, mas 

prioritariamente à nobreza: durante toda a idade média e moderna, o principal dever das 

soberanas, além de gerar uma prole considerável de sucessores à coroa, era zelar pela 

reputação de seus maridos, serem piedosas e não interferirem em assuntos de estados, por se 

considerar que atitudes como essas eram demasiado complexas para sua mente tida como 

incapaz.  

Contudo, a história nos trouxe grandes exemplos de rainhas consortes que, longe de 

permanecerem caladas, souberam usar os meios de que dispunham para obterem destaque 

perante os súditos de seus maridos. Um bom exemplo disso é Maria Antonieta de França
56

, 

que, entre 1770 a 1789, se apropriou de elementos da moda para influenciar toda uma 

geração. Seu vestuário, por sua vez, falou muito mais alto que as medidas políticas frustradas 

de Luís XVI. Como ícone de uma época, ela mostrou que poderia se expressar de uma 

maneira criativa e diferenciada, ao passo que os ministros do rei a queriam longe do governo, 

graças à sua identidade austríaca, sempre vista por muitos com desconfiança. 

                                                           
56 Para saber mais, consultar o livro de WEBER, Caroline. Rainha da Moda: como Maria Antonieta se vestiu 

para a Revolução. Tradução de Maria Luiza X. De A. Borges. – Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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De figura recatada, que tomava a virgem como ideal inalcançável, as mulheres 

passaram a usar os elementos de que dispunham para se proverem, na medida em que 

obtinham espaço para isso. Com o tempo, sua força fora aumentando, chegando ao ponto de 

transformar a própria configuração da sociedade, antes representada mais pelo gênero 

masculino. Inclusive, observou-se que essa mulher, de perfil determinado, começou a adentrar 

no mundo da ficção, não mais sendo representada como a donzela frágil e modelo de retidão 

social, mas sim como um ser humano repleto de sentimentos comuns à espécie. Nesse caso, 

viu-se também o resgate de certas personalidades femininas do passado, reinterpretadas á luz 

da nova ideologia de emancipação da mulher que estava em voga desde o século XIX e 

principalmente após a década de 1960. É nesse contexto que ressurgem no cenário 

contemporâneo: Cleópatra, Maria Antonieta e a própria Ana Bolena. 

Até o século XIX, Ana Bolena havia sido representada como uma concubina, amante 

do rei e causadora dos males da Inglaterra. Contudo, a partir do século XX nota-se um reparo 

em sua imagem, e a literatura assumiu um grande papel nessa questão. Romancistas como 

Jean Plaidy em Muder Most Royal (1949), Norah Lofts em The Cuncubine (1963) e mesmo 

Robin Maxwell em The SecretDiary of Anne Boleyn (1997)
57

 optaram por mostrar ao público 

uma Ana diferente daquela registrada pela crônica do século XVI, denotando na mesma 

características que a tornavam simpática aos olhos modernos, especialmente para as mulheres, 

que se tornariam uma das principais defensoras desta personagem. A maioria dos 

pesquisadores que se debruçaram sobre a história da segunda esposa de Henrique VIII é 

composta pelo público feminino, como é o caso destas romancistas citadas anteriormente, e 

das historiadoras Antonia Fraser e Alison Weir, autoras de biografias de sucesso sobre Ana 

Bolena. 

Não obstante, o fato de ter sido mãe de uma das soberanas mais famosas da história 

inglesa, como Elizabeth I, pode ter sido outro fator que despertou nas pessoas o interesse em 

resgatar o passado de Ana, e de como a história dela foi fundamental para o crescimento de 

sua filha, tanto como mulher, como soberana. É isso que Maxwell faz em seu romance, apesar 

de os registros apontarem que “Elizabeth I nunca pensou em reabilitar a reputação de sua 

mãe, muito menos em fazer uma identificação mais adequada do túmulo da mulher que a dera 

à luz” (FRASER, 2010, p. 562). Uma vez que Elizabeth havia sido declarada bastarda, e 

nunca se livrou desse estigma, o discurso mais lógico que ela poderia usar era o de enfatizar 

                                                           
57 Sobre a representação de Ana Bolena no século XX, é interessante consultar BORDO, Susan. Postwar: 

Domestic Trouble in the House of Tudor. In: The creation of Anne Boleyn: a new look at England’s most 

notorious queen. – New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013, p. 171-181.  
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seu direito ao trono pelo lado paterno, e, com isso, “distanciar-se das sombrias circunstâncias 

da morte de sua mãe” (ibidem). Nesse caso, caberia ao leitor se perguntar: por que Robin 

Maxwell resolveu criar uma trama na qual a filha descobria o diário de sua mãe e passava a 

admirá-la? 

Em tese, poderíamos supor que simplesmente para vender uma imagem de Ana 

Bolena como heroína trágica e modelo de mulher a ser seguido. Contudo, o que Maxwell fez 

foi apresentar dois perfis de mulheres que, não obstante, se assemelhavam em muitos 

aspectos. Baseada em pesquisa bibliográfica e em fontes, ela conseguiu criar uma trama 

inteligente na qual uma mulher do passado dialogava com sua filha através das páginas de um 

diário. Depois da leitura desse livro, o caráter de Elizabeth sofre uma transformação. Mas 

seria essa Elizabeth a representação da rainha que governou a Inglaterra de 1558 a 1603, ou 

seria ela o próprio leitor, que encontra numa obra de ficção literária elementos com os quais 

possa se identificar? Com efeito, é possível dizer que Elizabeth é o próprio leitor, que antes 

julgara a figura de uma mulher pelas falácias do passado e, depois de terminada a leitura do 

romance, passa a enxergar a mesma com outros olhos. Sendo assim, o cruzamento da 

narrativa literária com a narrativa histórica pode oferecer um novo viés para se pensar não 

apenas o tempo vivido, como o nosso presente e até mesmo nossas perspectivas para o futuro.  
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