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OURO PRETO 

I 

igreja de nossa senhora da conceição 

O olhar de um quadro, uma cena de sobre o altar. Que rara e misteriosa 

mulher que sob os pés nus esmaga a serpente, mas à noite chora, chora o 

filho perdido, veio a ser ornada aqui de rendas, de fios de ouro e veludos? 

Ao que se sabe, uma judia coberta de lãs de tear e que nas manhãs de 

maio bebia o leite das cabras e bailava com os moços de areias quentes e 

numa noite de inverno pariu sobre palhas um homem com a sina e dois ou 

três sinais de um deus. Pois como poderia sugerir essa pastora de olhos 

baixos diante dos juizes, aos ricos e aos nobres de Vila Rica, levantarem 

no chão de Minas, com a arquitetura dos sábios de além mar e a mão 

coletiva dos escravos, uma igreja assim tão grande e tão difícil, para 

abrigar o corpo e a culpa dos homens? Por que tantas paredes e por que 

tão grossas de uma taipa que nem o tempo rói e nem o vento? Por que 

esses arabescos revestidos de brilhos e sóis e essas imagens de tantos 

santos sérios trajados a barro e tinta com as vestes que em vida os homens 

que eles foram não vestiram jamais? Por que esse museu de raros objetos 

solenes escondidos a chave em cofres escuros e lavrados de um inútil ouro 

puro que o tempo à espreita ainda não consumiu? Sentinelas de que temor 

de gerações de aflitos esses lugares e artefatos foram? Símbolos de que 

antiga espécie de fé e casa de que preces? De que cantos? Para que gravar 

na pedra esses múltiplos nomes de  Maria, se no alto do portal do templo 

o escudo e a coroa servem – sinais do Reino – aos senhores da terra? 

Senhores de servos sem nomes que fizeram um dia o adro e as torres, o 

sino e o sacrário. Poderes com que os homens, como deuses, criam deuses 

e lhes dão em Minas nomes e igrejas. 



 

II 

igreja de santa ifigênia 

Deixaram os brancos que os negros levantassem no morro mais alto da 

vila o seu templo. Povos outrora acostumados a lidar com seres de 

Olorum e almas em matas e montes, sob a luz do sol nos corpos e mais a 

espada de Oxossi. Morada de espíritos inumeráveis no tempo dos livres. 

Pois com as sobras dos dias de outonos em um tempo de dores e feriados 

seguidos o espírito dos negros sonhava ser de novo livre enquanto erguia 

no chão uma igreja de pedra: uma casa revestida por dentro de madeiras e 

paredes brancas e flores, onde os negros devotos fingiam pensar que 

amavam um deus de senhores longínquos. Um ser de barba branca e 

cabelos lisos que um dia viria salvá-los da morte e dos brancos. Nos altos 

de Santa Ifigênia eles trabalharam treze anos sem fim para que um dia, 

então, entre ritos de missas e incensos fizessem baixar, invisíveis aos 

outros, milícias de seres e deuses de outras línguas. Vestidos com inveja 

de sedas e arminhos e falando com um deus entre murmúrios, os senhores 

da vila nada viam e calavam. Mas entre as estátuas alheias dos santos, ei-

los, seres da selva que chegavam, vinham e bailavam no corpo dos 

escravos imóveis, contritos. Seres vivos e nus, cobertos de tintas e de 

palhas, deuses dançantes: axés, amantes e orixás cujos nomes, 

impronunciáveis em latim, luziam em rostos que, escuros, brilhavam. 

Brilhavam no torso dos corpos que os negros contritos escondiam nos 

cantos ocultos dos bailes da alma. 

 

 



III 

igreja de nossa senhora do rosário 

Histórias de lenda, estórias de moenda. O doce melado do que se conta de 

noite na volta do fogo. Não se sabe como, mas um dia os homens-do-

reino, donos de minas e braços de bronze acorrentados em algemas à 

espera do ouro, descobriram que os escravos possuíam roubavam 

pequenas, finas pepitas amarelas que eles mesmos descobriam escondidas 

nas pedras dos riachos. Roubavam o ouro e escondiam tudo no oco dos 

ermos da igreja de Santa Ifigênia. Pois de quem é o que se encontra no 

sono das águas? Por isso tocaram de lá os negros, manada de escura pele, 

servil, insubmissa. Conta-se que então, num morro mais longe dos olhos 

dos donos os negros da vila começaram a fazer a igreja de Nossa Senhora 

do Rosário. Também não soube nunca como, a senhora dos céus guiou em 

sonhos os passos dos negros por entre caminhos de escuras sombras 

debaixo da terra onde a terra escura dava em veios de ouro puro. Tudo é 

mentira na boca dos meninos que aos visitantes espantam com segredos 

do mito do ouro aprendido entre avós e netos e recitado nas tardes de 

abril, como uma reza? Por que contam todos os meninos da vila a mesma 

história do ouro escondido? E quem tem o poder de julgar o que houve e 

separar do ocorrido o desejo da saga? Real, porque o contam, o ouro do 

conto brilha nas vozes como a era de ouro de um tempo que adoça a 

lembrança dos vivos. E tudo doura essa fala dourada, em saga preciosa, 

lembrança de fada, cordel deslumbrado, ladainha de palha, cartilha 

mágica, legenda de uma densa história. Tesouro mais rico do que as 

minas, porque aos pobres daqui mais que a riqueza, deu a memória. 

 

 



IV 

igreja de nossa senhora das dores 

Olhai, viajante as igrejas voltadas a leste de Vila Rica. A qual visitante 

atrairá essa mínima casa de rezas; essa capela-igreja que aprendeu a fugir 

do barroco e do arabesco de visões e curvas que alonga nele o ofício da 

parede? Porque a um canto e embaixo, pouparam aqui ao portal, aos 

azulejos e ao sagrado os sinais malqueridos do poder. Pois aqui não há 

cetros, nem coroas e nem emblemas e tronos. De um barro barato com que 

as velhas fazem no fundo dos terreiros os potes e as panelas, há na parede 

da entrada à luz do sol um coração de mulher com um punhal a meio 

atravessado. Não há lá dentro as cores do ouro e do arco-íris, e nem o que 

nas outras igrejas da vila e de congonhas criou a seu tempo a mão direita 

do Aleijadinho. Há paredes lisas e brancas, entalhes de artefatos da roça, 

furos e tijolos e um azul de cal e de oratório como nos ranchos mineiros 

de arraial. Acaso existe em Minas algum deus piedoso? Alguém que 

“vindo” visite os homens e sua arte? Se há é aqui onde ele dorme, quando 

vem dos céus e matos onde mora. 

 

 

 

 

 

 

 



V 

igreja de são francisco de paula 

Do lugar mais alto em Ouro Preto, gávea de sentinela no alto mastro sobre 

o mar de Minas, na cidade-nave hasteada no casco da montanha, tudo 

transgredir! Dar as costas a esta igreja desbotada de velhice e vento e 

buscar os sinais da santidade nos avessos que em latim se disse aqui. A 

mesa do altar dos morros à volta da vila, o sacrário do pico do Itacolomi, a 

luz de vela, ao longe, das estrelas sobre o campanário dos coqueiros e o 

som de prata da Lua Cheia. Descobrir os santos vivos e plurais mais 

abaixo ainda, mas ainda: no aconchego barreado da procissão das capas 

pobres, ninhozinhos sem portão e grades no arruado dos homens sem 

nome das ruas sem placa. Os homens de farinha e pão que a vila terrena 

cria e multiplica entre dálias e rosas dos jardins, na memória dos anos que 

houve aí, na mesmice dos dias que há por vir, na quietude dos ermos das 

Gerais, na algazarra mineira dos quintais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

qualquer ruela 

Tão inúteis os seminários letrados sobre a História e aqueles homens que 

vinham de tão longe... E para que os festejos de vinte-e-um de abril, se os 

pássaros não sabem sobre o que se canta? Melhor que as bandas de 

Mariana toquem em bailes de jovens e os mortos a quem se venera os 

sapatos pretos durmam em paz. Nada aqui foi épico e nada foi solene. A 

memória da Vila cabe num livro de crianças e mesmo nos raros dias de 

tormentas, nessa terra foram dignos de andores apenas os negros e os 

camponeses. Aqui, onde uma vida mansa entre os livres escorria o seu 

melado pelos rostos, pelas ruas. De senhores a conjurados nenhum foi 

guerreiro e sequer para as esculturas não houve quem montasse um cavalo 

com as patas da frente levantadas. Mulher alguma da raça dos nobres foi 

Joana D’Arc e de Marília de Dirceu só não se esquece porque um poeta 

tramava com poemas um devaneio cheio de pasto e ovelhas e sexo. Não 

houve heróis e de pouco vale a memória. A não ser a da revolta surda e 

ineficaz dos pobres que nunca venceram a não ser a vida e por isso deles 

não falam os livros e os festejos da praça. Tiradentes, o esquartejado – 

lembrai-vos deles, oh viajantes! – do alto do pilar de Ouro Preto onde a 

custo equilibra a camisola, olha e vê tudo e ouve outra vez o recitado 

mesquinho dos discursos. Olha, escuta e se pergunta: Fui eu mesmo quem 

fez isso? Será que fui eu? ... e se assusta. 

 

 

 

 



VII 

festa de santa cruz 

Vindo de longe em carro rápido em busca de outras minas, “o que hão de 

ser?” perguntaria o passante, aqueles clarões de fogos no meio da noite? E 

que ruídos no morrer da tarde acendem lembranças de povoados e 

vontades travessas de olhar de novo o mundo e o corpo das fêmeas do alto 

de um terraço? Ontem havia festa de Santa Cruz no lugar em Ouro Preto 

chamado Ponte da Barra. Que rojões sobem, rasgam o véu do céu e silvam 

no que em outras noites é o silêncio? As pessoas do bairro e de longe com 

trajes de feriado e gestos de sábado, as bandeirolas de quatro cores e um 

certo ar cúmplice de quem bebeu e quer ser anjo. A música de duas 

clarinetas e a pele uniforme e mulata da banda roceira sobre quem um 

uniforme azul de anil dá um tom Bérbere ao que é de Bom Jesus dos 

Matozinhos. Alguns pés de prata calçam sandálias de feira e mais o cheiro 

no ar de perfume de açucena e o de pólvora e o de mijo: tudo o que é 

sempre igual a sempre. Mas nessa noite em que os anjos e os homens 

bebem juntos e trocam confidências, as pessoas fazem com um outro 

diferente coração e entre um sorvete e um soluço semeiam a mágica da 

festa nas almas do lugar. Quem levará a banda da leitoa a quem o frango? 

Quem acordará do sonho antes do tempo e berrará: “outra vez! Ah, outra 

vez!”? Quem, bêbado, tocará com os dedos os seios da moça ou, com as 

duas mãos, o rosto de Deus? Tudo é nessa noite igual a sempre e mais os 

fogos no clarão dos montes e isto é a festa e mais a vida. E os velhos que 

hoje dormem depois das onze e contam casos de servos e senhores, 

sentados – sentinelas – nos bancos de pedra a limo nas pontas dos dois 

lados da Ponte da Barra. E outra vez os rojões e nunca o trabalho da 

pólvora foi tão generoso, pois aqui ele clareia a alma das casas velhas e o 

peito verde dos morros de Minas. Aqui, no lugar chamado Ponte da Barra 



em Ouro Preto, onde uma oculta festa aos olhos dos vivos fazia dançarem, 

entre tambores e segredos, fantasmas devotos de negros e congos: homens 

que quando escravos cavavam com o sangue da farpa dos dedos em busca 

do ouro deste rio. Ah, os dias de sofrer sob a brasa do calor de março a 

procura de algumas pequenas fagulhas brilhantes da mesma cor amarela e 

viva do fogo desta noite! Ramalhetes de luz materializada que a terra cria 

e o rio esconde. E quando achadas – raras flores de ouro, rosas de metal e 

brilho – levantam sobre os rios as pontes, como aqui, e semeiam o 

pequeno viveiro de tudo o que a riqueza fácil faz: pontes e cruzes de 

pedra, casas e igrejas. Tudo o que tem um nome e o ouro ruim batiza: 

sandálias de moças de vielas; os seus segredos, aras e altares; sacrários, 

sacrilégios; a púrpura do padre e os foguetes bons da noite; o mijo seco no 

canto ao lado do rio, a cerveja e, à volta da ponte, um imemorial odor de 

fé e pinga. Gestos mais do que solenes acompanhados em coro da palavra 

amém e um suave roçar contrito da mão no peito. Heranças do que o 

homem faz e a chuva lava. Responsórios de ontem e restos por onde agora 

viajam sob a ponte suja da praça da festa os dejetos dos vivos e os seus 

sucos. Sobras do trabalho, os seus degredos: restos do viver que o rio 

acolhe e indiferente à festa leva longe, entre águas sem ouro e sem 

segredos. 

 

 

 

 

 

 



VIII 

a cidade, cidadela 

Agora convoca, cidade da memória, os teus mortos de ontem ao vinho da 

paz! Dá-lhes o consolo bom do nome e da lembrança, porque disso se 

nutre a fé e o medo que deles têm os vivos. Expulsa daqui os que chegam 

com a tarde e indagam por um espécie de sinal do espírito que, eles 

crêem, existe apenas quando uma estranha intimidade de antiquários 

invade a vida da cidade e tudo mofa. E azeda o doce cheiro do que as 

velhas fazem nas cozinhas manchadas de óleos, cebolas e remorsos. 

Gestos de fadas sobre fogos de fogões de pedra, eternos como altares, 

onde ardem as ervas e as madeiras do nome da família. Cidade, cidadela, 

aqui ficaram os que morreram e os que não quiseram morrer nunca, e se 

armaram – como para a guerra – de canções cantadas à capela e casacas. 

Vê, estão vivos. Eles estão vivos e as ruas, mais do que em vultos, tropeça 

nos seus corpos. Guarda-os, cidade, para que sejam nela a alma de Ouro 

Preto. Aqui onde entre vivos e mortos as pessoas de outros povos chegam 

como quem veio em romaria a um museu de tudo. Como quem volta da 

cruzada e vem dizendo: “eu fui ali, agora sei!”. 

 

 

 

 

 

 



IX 

igreja de são francisco de assis 

Faz algum tempo aqui os fiéis de missal e mantilhas converteram-se em 

diferentes seitas de turistas. Em outras eras os terços e os rosários, os 

cilícios e as medalhas bentas de prata eram as suas armas contra os 

terrores do oculto e os males dos outros. eram então almas leves. Ah, as 

meigas almas entre rendas brancas, dos que à noite pecavam e açoitavam 

o corpo dos negros rebeldes! Mas ouvindo o coro das moças e a pregação 

das sextas de maio invadiam os rostos de ervas e de incensos e diziam: 

“Deus existe!” e choravam. O odor das velas de cera sempre acesas e o 

dos corpos esfregados como aroma dos campos nas tardes de sábado, para 

que nas manhã de domingo reluzissem diante do Senhor dos Exércitos e 

sua corte judia de anjos e magos. Tudo e todos em outros tempos. Seres, 

sagas de almanaque, mitos do passado, figuras vãs e sépia, presságios e 

mais os males da alma, de que o fiel se livra com água benta. Agora as 

pessoas aos domingos chegam armadas de rosa-choque e máquinas e 

mesmo diante do altar se arrependem somente do que não pecam. Pois 

falam e filmam e dos velhos do lugar querem saber as respostas difíceis de 

se perguntar. Não há face barroca de santo que escape aos poderes da 

fotografia. Romeiros de uma qualidade diversa de fé, eles saqueiam sem 

remorso a alma secular das imagens – pois o que pode ser sagrado depois 

de ser tão múltiplo? – E indiferentes aos mistérios da morte, ao murmúrio 

dos anjos, tratam a Igreja de São Francisco dos Pobres como a feira da rua 

onde nada se vende ou compra, mas onde, profanadas na foto, as visões de 

Minas possam ser levadas milhas e milhar além dos morros. Troféus de 

caça. Objetos fáceis que o turista captura, leva e dependura na parede. 

Lembranças “de lá”. Sinais obscuros do antigo e traços vagos que levados 

fora do ninho o coração depressa esquece e o tempo-traça depressa desfaz. 



 

MARIANA 

 

X 

igreja de nossa senhora do carmo 

Quase ao toque dos corpos de pedra à distância de um sussurro de amor as 

duas igrejas ficam juntas uma da outra em Mariana. Talvez por isso 

mesmo Nossa Senhora do Carmo e seu devoto Francisco de Assis se 

amam ali com o silêncio de um ardor maior do que qualquer humano foi 

ou é capaz de suspeitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

igreja de são pedro 

Nessas paragens de lembranças de família, onde entre irmãos e compadres 

misturam-se negros e soldados, putas, espiões do Reino, capitães do mato, 

santos beatos, pulistas e prefeitos, não houve nunca e nem há os tremores 

e sustos com que as arruaças do planeta derrubam de noite o trabalho dos 

pedreiros. Não vi na igreja de São Pedro em Mariana os sinais dos 

estragos sem conta que um dia encontrei na catedral de Manágua. Lugar 

ao Norte onde as iras do demônio dos túneis moeram por debaixo a ordem 

da casa de Deus. Nesse chão mineiro ondulado e verde onde os homens 

do campo passam o arado de madeira com uma inigualável, amorosa 

paciência, é outra a armadilha dos terrores do mundo o que rói devagar as 

paredes e os santos. Janelões sem vidros há séculos convocam os bandos 

alados dos ventos e das aves e os bailes de orgia das chuvas de janeiro. 

Durante dias e mil noites inteiras eles e mais os ofícios do tempo fazem 

juntos a melhor romaria que aqui já houve. Pois no alto mastro do telhado 

aos farrapos, os matos, as sementes e a bosta dos pássaros dividem os 

cimos da igreja sem mágoa alguma. O lugar acima, o entre-o-chão-e-céu, 

o azul manso do infinito, o inominável para onde, por gerações de avós e 

de milênios, de mãos postas e mantilhas alvas como a neve das almas 

sonhadas por todos, senhores e escravos, as assembléias dos fiéis 

contritos, pesarosas, voltavam os olhos tristes e piedosos à espera de um 

deus cujo nome pronunciavam baixinho. Um ser imprevisto, incontável e 

que viesse um dia vestido de luzes e com palmas de lírios nas mãos. E 

brilhasse entre os vivos, vivo, por um momento que fosse. 

 

 



XII 

casa antiga, qualquer 

 Onze horas. As galinhas pastam no terreiro e onde estão – pelos céus – 

Maria, as minhas chinelas? Dos sete santos e mais Jesus no oratório gosto 

de quatro e de três não. Difícil era lidar com os aparatos de prata nos 

banheiros naqueles tempos de antanho. Por isso tudo o que se fazia lá era 

solene como a missa ou um dia de novena. As paredes eram altas, alvas de 

cal e por toda a parte havia sempre visões e ecos. Por isso era fácil crer em 

almas e conviver com a sombra amena dos mortos da casa. Difícil era 

esconder as sobras do corpo, os dejetos da vida, e era impensável jogar 

fora em embrulhos e sacos as coisas dos avós e os restos dos anos. Por 

isso havia nas casas dos brancos quintais imensos e porões. E celeiros nos 

sítios e cofres e chaves maiores que a palma da mão. Deus é quem vaga 

em toda a parte (seja o seu nome louvado agora e sempre). Mas nem por 

isso deixaremos de prender seis ou sete passarinhos na gaiola. Pois às seis 

horas da tarde o mundo inteiro está em ordem e da janela do hotel se 

avista o cosmos. Maria, Marina, Mariana! Quando a roupa for lavada, a da 

semana, a passadeira põe brasas no ferro da família e aplaina o mal da 

roupa e o do mundo. E da cozinha chega um cheiro bom de leite e queijo, 

de criança, cachorro e pão caseiro. 

 

 

 

 

 



 

XIII 

a noite, mariana 

não quis a noite e nem Capela – navegante à beira do horizonte – que 

sobre essa cidade e esses montes se armasse hoje um céu de Primavera. 

Assim, das miríades que há, só vieram ao crepúsculo as estrelas – as de 

Orion, de Cão Maior, Cruzeiro e Touro – as que mais claras do que a luz 

de trinta velas semeassem no chão e no céu clarões de agosto. E a luz da 

Lua escureceu o rosto das catedrais que a noite faz e o céu proclama. E 

então só as mais ardentes das estrelas de Minas acenderam o fogo que 

desenha e doura o luar de Mariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IBIRITÉ 

 

XIV 

o coração do homem 

Como não há aqui outeiros e igrejas de outros tempos e nem casas de 

pedra cobertas com a aura do mofo. E como nem há mártires ou vultos 

que guardem o nome imorredouro dos santos e dos velhos que habitam a 

insônia e as festas dos vivos. E como não há aqui ruas e becos calçados 

com pedras antiquíssimas e nem mesmo o registro fácil da convivência de 

lendas entre senhores e escravos. Como não há nesse vale de hortaliças o 

ar de ontem que sobre a vida pese e a tudo e todos dê um tom de Páscoa. 

E como não há sequer aqui os museus dos restos de Minas, ah, viajantes! 

Deixai que nesse lugar ermo a custo lembrado no mapa das Gerais: Ibirité, 

as pessoas da rua sem nome e gravata sejam, e o seu coração à espera da 

novela das oito, tudo o que há para se ver e lembrar, entre esses campos 

ondulados e várzeas cobertas de salsa e cebolinha. 

 

 

 

 

 

 



 

XV 

lugares vazios 

Como outras tantas tenho uma estação antiga, mas os trens que ainda vêm 

passam e não param. Chamei-os com silvos de amor à minha festa e eles 

nunca chegam, pois nada mais há aqui em nome do que de sete em sete 

horas uma cidade anseie e vele o vir dos trens. Há vilas e vilas de Minas 

onde nas horas incertas das madrugadas, vindo dos vãos do longe um trem 

de ferro por um momento para e troca, lento, mineiros por mineiros. Mas 

aqui eles apenas silvam o ruído de passar depressa, carregados a esmo de 

minério e esquecimento. Passam na noite de tal sorte que os cães e os 

bêbados nem sequer levantam a cabeça como quem louvasse o seu passar. 

E não há nada mais obscuramente triste e nem mais tristemente pobre de 

mistérios do que uma cidade semeada em chão mineiro a quem é 

indiferente o trem e o seu viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 

objetos, pedaços 

Como por aqui a vida é nua e crua sobre terrenos abertos nos morros 

como chagas na pele um dia verde dos montes de Minas e agora rasgados 

e polidos a fio da faca dos tratores e depois aplainados à custa de força e 

álgebra: tabuleiros rasos e chão de casas magras. Como aqui a vida se dá 

pobre e avara e o casario que cobre o fio de terra são remendos de pedaços 

ruins e sobras. Como jardins não existem ainda e nunca e nem há praças 

velhas onde o coreto convide as pessoas a gestos de domingo. Como aqui 

o viver conspira contra a vida e se dá entre retalhos e remendos, as 

crianças aprendem a catar nos rios da chuva os restos do que sobra em 

alguma casa acima. E disso fazem os sonhos e os brinquedos: latas de 

cerveja viram carrinhos e caminhões foram garrafas de plástico; pedaços 

de madeira, seixos de tijolos, restos de lixo ruim constróem aqui cidades 

de magia. Eis que os meninos da rua empilham a pilhagem recolhida dos 

restos em enchentes. E no barro macio da manhã constróem casas onde 

uma vida mais real pudesse ser pensada. E, sem medos, pudesse ser 

vivida. Sem os medos da vida, sem mais nada.  


