
Apresentação de Mary del Priore

MONICA SIFUENTES. Mineira de Belo 
Horizonte, juíza desde 1992, atualmente é 
desembargadora do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, com sede em Brasília. Formou-
-se em Direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), possui mestrado em 
Direito Econômico e doutorado em Direito 
Constitucional. Desde 2006 exerce a função 
de juíza de enlace no Brasil para a Convenção 
da Haia de 1980, que cuida dos aspectos civis 
do sequestro internacional de crianças, e é 
membro da Rede Internacional de Juízes da 
Haia. Morou em Lisboa, onde frequentou o 
Curso de Formação de Magistrados portugue-
ses. Tem livros e artigos jurídicos publicados 
no Brasil e no exterior e é colaboradora mensal 
do jornal Correio Braziliense. É fundadora e 
membro do Conselho Curador do Instituto 
Victor Nunes Leal, em Brasília. A literatura, 
a história, a filosofia e a poesia são paixões que 
a seguem ao longo da vida. Resolveu agora 
colocá-las no papel. Mora na capital federal 
com suas duas filhas, Helena e Beatriz.
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Eis que, sob o despoluído céu da Villa Rica 
do século XVIII, irrompe um arrebatado caso 
de amor entre o poeta Inácio José de Alvarenga 
Peixoto e a bela e jovem Bárbara Eliodora. 
Romance que vai escrever não só a história 
de vida do apaixonado casal como a própria 
história do Brasil-colônia. 

Eis que, sob o céu ainda despoluidamente 
azul de Ouro Preto dos dias atuais (antiga Villa 
Rica), irrompe no sensitivo coração de Monica 
Sifuentes uma também arrebatada vontade de 
escrever sobre aquele tórrido enlace amoroso 
que passaria à História como parte da Conjura 
ou Inconfidência Mineira.

Eis que, nesse mesmo pulsar do coração 
mais que sensível e do talento puro de escri-
tora nata, Monica Sifuentes passa a arrebatar 
o coração de quem lê este livro sem a menor 
vontade de emancipar-se dele. Identicamente 
ao inspirado poeta mineiro e sua estonteante 
musa, que não mais se emanciparam um do 
outro para, em par com seu arrebatado e per-
sonalíssimo caso de amor, impulsionar o Brasil 
a emancipar-se heroicamente de Portugal.

Pois bem, nas luminosas páginas deste li-
vro, o espetáculo que se desenrola é de uma 
primorosa mescla de ficção e realidade que 
reedita em prosa o que Cecília Meirelles es-
creveu, em versos, no seu épico “Romanceiro 
da Inconfidência”. Ambas, Cecília e Monica, a 
tanto fazer da experiência uma linguagem como 
da própria linguagem uma experiência. Ambas 
a imprimir no intelecto e na emoção dos seus 
leitores a marca indelével dos escritores profun-
dos, intensos e dominadores a um só tempo.

Carlos Ayres Britto, 
mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC-
SP, é poeta e membro da Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas, da Academia Brasiliense de Letras, 
da Academia de Letras de Brasília e da Academia 
Sergipana de Letras. Foi presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF)

A  fluidez com que a autora conduz o texto, as boas descrições dos 
cenários em Portugal ou no Brasil, a mistura equilibrada entre as vozes 
dos documentos de época e a linguagem atual estão aí para lembrar a 
epígrafe com que ela abre seu livro: “Toda história é literatura. Toda 
literatura é história”. Que venham mais histórias como esta, tão bem 
contada por Monica Sifuentes. 

Mary del Priore

Na vida real, Monica Sifuentes é uma pessoa adorável. Forte e doce. 
Firme e objetiva. Na ficção, está estreando com Um poema para Bárbara, 
um romance intenso e muito interessante. Suas tramas de amor, heroísmo, 
coragem, lutas e traições levarão você, leitor, a conhecer e refletir sobre 
a nossa história e entender melhor a realidade em que vivemos. Vale a 
pena conferir, com certeza!

Leda Nagle

Eram meados de 1776 em São João Del Rei, Minas Gerais, quando 
o novo ouvidor da comarca chegou à cidade vindo de Portugal. As sol-
teiras compareceram ao sarau preparado para recepcioná-lo, e estavam 
todas muito entusiasmadas com o bom partido para casar, mas não 
Bárbara Eliodora, justamente a moça pela qual o jovem magistrado 
José Inácio de Alvarenga Peixoto encantou-se. Ela estava mais interes-
sada em escrever seus poemas e em pensar sobre suas ideias um tanto 
avançadas para a época. Aos poucos, porém, o convívio fez brotar uma 
intensa paixão, e o casal descobriu ter muito mais em comum do que 
imaginava. Ambos poetas (ela, a primeira mulher do país), iniciaram 
juntos uma vida pautada em amor e sonhos de um país livre e justo, 
que culminou com a Inconfidência Mineira. Deixaram um legado de 
sangue e lutas, mas também de ideais, versos e heroísmo, que marca 
até hoje a história do Brasil.
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