
Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Letras 

Rebecca Marques Menezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSOOMMBBRRAASS MMOODDEERRNNIISSTTAASS: o(s) guia(s) de Ouro Preto e a invenção 

do barroco mineiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariana 

2016 



1  

SSOOMMBBRRAASS MMOODDEERRNNIISSTTAASS: o(s) guia(s) de Ouro Preto e a invenção 

do barroco mineiro 

 

 

 

 

 

 
REBECCA MARQUES MENEZES 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras – Estudos da Linguagem/ Linha de Pesquisa em 

Linguagem e Memória Cultural, sob orientação do Prof.Dr. 

Paulo H. Aguiar Mendes e co-orientação do Prof.Dr.Emílio 

C.Roscoe Maciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariana 

2016 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catalogação: www.sisbin.ufop.br 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
M543s Menezes, Rebecca Marques . 

Sombras modernistas [manuscrito]: o(s) guia(s) de Ouro Preto e a invenção do barroco mineiro / 
Rebecca Marques Menezes. - 2016. 

141f.: il.: color. 
 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique Aguiar Mendes. Coorientador: Prof. Dr. 
Emílio Carlos Roscoe Maciel. 

 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais. Departamento de Letras. Programa de Pós- Graduação em Letras. 

Área de Concentração: Estudos da Linguagem. 

 
1. Guias de turismo. 2. Ouro Preto (MG). 3. Bandeira, Manuel, 1886-1968. 

4. Arte barroca. 5. Modernismo (Literatura). I. Mendes, Paulo Henrique Aguiar. II. Maciel, Emílio 
Carlos Roscoe. III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Titulo. 

 

CDU: 808(043.3) 

http://www.sisbin.ufop.br/


3  

 

 

 

 

 

 



4  

RESUMO 

Esta dissertação de Mestrado tem como discussão motivadora a constatação de que o Guia de Ouro 

Prêto, de Manuel Bandeira (1938), agencia uma série de projetos - colonial, barroco, republicano, 

modernista - a fim de inventar (fazendo uso de sua etimologia que sugere o sentido de encontrar) 

argumentos para preservação de Ouro Preto. O Guia reúne esses projetos/lugares físicos e 

simbólicos, a começar pela narrativa fantástica dos contos de fadas na anedota que abre o livro, ao 

caráter oficialesco de demarcação da impregnância estatal no movimento modernista. Um dos 

capítulos é dedicado à passagem dos viajantes cronistas, mesmo confrontando alguns de seus 

comentários, o fato de figurarem no guia aponta que Bandeira foi guiado por eles, esses primeiros 

historiadores de nossa história colonial; outro se dedica às sombras da antiga Vila Rica, Tiradentes e 

Aleijadinho, as quais agenciam a noção de ― barroco mineiro‖, cunhada por Lourival Gomes 

Machado; além das minuciosas descrições dos templos e igrejas feitas pelo ex-estudante de 

arquitetura. Bandeira também funda uma tradição da 

―arte de guiar‖ o passado colonial; é o que veremos na reverberação do Guia de Bandeira nos guias 

de Otto Maria Carpeaux, As setes cidades do ouro - Ouro Preto (2000)  e  Lourival Gomes 

Machado, ―Viagem  a  Ouro Preto‖ (1943),  cotejados  com  o guia maior . Essa recuperação também 

pretende verificar o mapa narrativo que essa prática adquire ao longo do tempo, por meio do relato 

de guias que hoje atuam em Ouro Preto. Outras questões emergem ao longo da discussão, são elas: 

i) A condição estrangeira da escrita da nossa história (tópicas da viagem e do estrangeiro), a 

começar pela carta de Caminha, aos viajantes, naturalistas, ambos documentos históricos que 

orientaram a escrita dita oficial, até aos modernistas, influenciados pela cultura europeia. A grande 

alegoria dessa formação estrangeira pode ser recuperada na obra de Guimarães Rosa (1956), 

Recado do Morro e na de Machado de Assis, Um homem célebre, além da caricatural Macunaíma, 

de Mário de Andrade (1928); ii) A invenção do barroco mineiro: esse é o argumento dominante 

para preservação de Ouro Preto, o qual propõe um diálogo semiótico e narrativo com o estilo 

barroco, mas adaptado aos trópicos. Dos valores estéticos da obra de Aleijadinho à mentalidade 

barroca de Tiradentes, essas duas sombras congregam os valores do barroco mineiro. Esse barroco 

tropical também pode ser vislumbrado no texto de Darcy Ribeiro (1995) O povo brasileiro, 

apontando a herança barroca trazida com os povos ibéricos, e nas discussões de Raízes do Brasil, 

em que Sérgio Buarque de Hollanda (1936) aponta os impactos coloniais na configuração da 

geografia brasileira, desenhando, assim, cidades mais próximas ao modelo barroco. Dessa 

retrospectiva histórico-literária, por fim, aporta-se em 1980, ano em que Ouro Preto recebe o título 

de Patrimônio Mundial pela UNESCO. Esse marco iniciará de modo massivo a prática de visitação 

à antiga Vila Rica, a qual perdura ainda hoje. Mas quem conduzirá turistas tão ávidos por diversão 

pelas ladeiras coloniais? Traremos, portanto, o depoimento de um atual guia, figura física que 

conduz os visitantes, de modo a compreender quais as ressonâncias dessa arte de guiar: Bandeira 

ainda caminha ao lado dos visitantes e dos guias? 
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ABSTRACT 
This master‘s thesis is based on the finding that Guide d’Ouro Preto, by Manuel 

Bandeira (1938), touts a number of projects – colonial, baroque, republican, modernist – 

to invent (making use of its etymology which suggests the meaning ‗to find‘) reasons to 

preserve Ouro Preto. These projects/physical and symbolic locations are brought in the 

Guide, from the amazing narrative of the fairy tales in the anecdote which opens the 

book to the official feature of pervasive statal delimitation in the modernist literary 

movement. One of the chapters is dedicated to the chroniclers travelers passage. Even 

confronting some of their comments, the fact that they are in the guide shows that 

Bandeira was guided by them, these early historians of our colonial history. Another 

chapter is dedicated to the shadows of the old Villa Rica, Tiradentes, and Aleijadinho, 

which  tout  the  typical  concept  of  ―Baroque‖  in  Minas  Gerais,  coined  by  Lourival 

Gomes Machado. Besides that, the accurate descriptions of temples and churches 

provided by this architecture student are shown as well. Bandeira also stablishes the ―art 

of guiding‖ the colonial past, which is going to be seen in Bandeira‘s Guide 

reverberation in the guides written by Otto Maria Capeaux, As setes cidades do ouro – 

Ouro Preto (2000), and Lourival Gomes Machado, Viagem a Ouro Preto (1943), both 

compared to the greatest guide. This revival also intends to verify the narrative map 

acquired by this practice over time, through the report of tour guides who work in Ouro 

Preto nowadays. Other issues emerge during the discussion, such as: i) the foreign 

condition attached to writing of our history (topical from the travels and foreigners), 

from Caminha‘s Letter, to the sailors, naturalist, both historical documents which have 

guided the writing said to be official, to the modernists, influenced by European culture. 

The great allegory provided by this foreign development can be recovered in Guimarães 

Rosa‘s work, Recado do Morro (1956), as well as in Um homem célebre by Machado de 

Assis, besides the caricature Macuinaíma by Mario de Andrade (1928). ii) The 

invention of the Baroque from Minas Gerais: this is the main argument for the 

preservation of Ouro Preto, which proposes a semiotic and narrative dialogue with 

Baroque style, though adapted to the tropics. From the aesthetics values of 

Aleijadinho‘s work to the Baroque mentality of Tiradentes, these two shadows assemble 

the Baroque of Minas Gerais values. This tropical Baroque can also be seen in Darcy de 

Ribeiro‘s text, O povo brasileiro (1995), showing the Baroque heritage brought with the 

Iberian, as well as in Raízes do Brasil discussions, in which Sérgio Buarque de Holanda 

(1936) points out the colonial impacts in Brazilian geography layout. From this 

historical-literary retrospective, finally, we land in 1980, year in which Ouro Preto is 

declared Mundial Heritage by UNESCO. This milestone starts massively the practice of 

visiting the ancient Villa Rica, which endures nowadays. But who is going to guide 

tourists eager for fun up the colonial lopes? The testimony of a tour guide, a person who 

guides the visitors, in such way to understand the echos of the art of guiding: Does 

Bandeira still walk beside visitors and guides? 
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Berlin (1973), um dos seus colegas, comentando a resposta 

que Austin lhe dera quando fez a seguinte pergunta: Suponha que uma 

criança expresse a vontade de encontrar Napoleão na batalha de 

Austerlitz, e eu digo: Isto não pode acontecer, e a criança responde: 

por que não?; e continuo: Porque isto aconteceu no passado, e você 

não pode estar viva agora e também há cento e trinta anos atrás e 

permanecer com a mesma idade; e a criança insistente continua 

dizendo: Por que não? E eu volto a dizer: Porque isto não faz 

sentido, como usamos palavras, para dizer que você pode estar em 

dois lugares ao mesmo tempo ou voltar ao passado, e esta 

sofisticada criança diz: se é só uma questão de palavras, então não 

podemos simplesmente alterar nosso uso verbal? Isto me permitiria 

ver Napoleão na batalha de Austerlitz e também, é claro, estar onde 

estou agora no lugar e no tempo? Berlin perguntou então a Austin o 

que dizer a esta criança, que simplesmente ela confundiu os métodos 

material e formal ao falar? Austin respondeu: Não fale assim. Diga 

para a criança experimentar voltar para o passado. Diga que não há 

nenhuma lei contra isso. Deixe-a tentar. Deixe-a experimentar, e ver 

então o que acontece (cf. p.15-6). (In:Paulo Ottoni
1
) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  In: ―John Langshaw Austin e a visão performativa da linguagem‖, D.E.L.T.A., Conferência proferida no 
ciclo  ―Geofilosofia  do  Século  XX‖  promovido  pela  Faculdade  de  Filosofia  da PUC  –  Rio  e  Fundação 

Planetário do Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1998. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mito2 é uma solução ficcional para uma contradição real. O sintagma Região 

dos Inconfidentes comprova essa afirmação ao fundar-se sobre narrativas míticas, isto é, 

sobre mensagens cuja função é naturalizar discursos em um processo de economia 

explicativa, . O movimento denominado Inconfidência Mineira e sua figura mais 

emblemática, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ganharam feições heroicas 

para  a  formação  da  ―alma  republicana‖  brasileira  (CARVALHO,  1990),  uma  ficção 

necessária a esse começo histórico, se não radical em sua estrutura político-social, em 

seus discursos teve que se investir de tons renovadores. A construção dessa narrativa 

modelar  foi  um  projeto  político  de  eleição  e  centralização  de  um  discurso  que,  ―no 

tempo, fez espaço‖, isto é, foi estabelecido como o centro da memória cultural, essa 

compreendida enquanto memória institucionalizada por heranças simbólicas que são 

reincorporadas ao longo das gerações, e é ela que, de maneira dominante, orienta o 

pertencimento à ideia de nação, orienta a identidade do brasileiro. Esse centro narrativo 

apaga e escamoteia, em alguma medida, o empreendimento de outras versões desse 

acontecimento e dessa figura. A noção de centro retoma a discussão do filósofo Jacques 

Derrida em ―A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas‖, na qual 

ele  propõe  o  centro  como  ―a  ciência  dos  começos  arbitrários‖  apontando  para  a 

neutralização de algo a partir do estabelecimento desse centro. A eleição da 

Inconfidência Mineira como discurso a ser contado, memória a ser adquirida, revelam 

essa   arbitrariedade   da   memória   cultural,   que   impõe   uma   identidade,   que   é 

―didaticamente‖  construída.   Aprendemos  a  reconhecer  os  símbolos  dessa  identidade 

nacional: herói, a bandeira, o hino etc. – e a nos reconhecer por meio deles. Esse 

discurso central remete ao projeto semiológico do mito, cuja constituição se dá por meio 

do silenciamento de um signo primeiro, suprimido por um projeto de significância que 

 

 
 

2  Entenderemos o conceito de ―mito‖ a partir das discussões de Roland Barthes em seu livro Mitologias 
(1978). Segundo ele, ―o mito não nega as coisas; a sua função é, pelo contrário, falar delas; simplesmente, 

purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em eternidade, dá-lhes uma clareza, não de 

explicação, mas de constatação: se constato a imperialidade francesa sem explica-la, pouco falta para que 

a ache normal, decorrente da natureza das coisas: fico tranquilo. Passando da história à natureza, o mito 

faz uma economia: abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade das essências, 

suprime toda e qualquer dialética, qualquer elevação para lá do visível imediato, organiza um mundo 

plano que se ostenta em sua evidência, cria uma clareza feliz: as coisas parecem significar sozinhas, por 

elas próprias. [...] Os homens não mantém com o mito relações de verdade, mas sim de utilização: 
despolitizam segundo as suas necessidades‖ (p.164). 
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se deseja reconhecer como ―natural‖. A Inconfidência Mineira não é contestada quanto 

à sua validade, essa já nos apresenta culturalmente garantida. 

Um dos suportes para legitimar esse projeto narrativo é a monumentalidade das 

cidades históricas. Esse adjetivo indica um movimento relativamente arbitrário de 

eleição de cidades que poderiam corroborar tanto a proposta historiográfica republicana, 

quanto os anseios nacionalistas do movimento modernista e da política de Getúlio 

Vargas (BAREL FILHO, 2012). A cidade de Ouro Preto preenche essa demanda tanto 

pelo  seu  conjunto  arquitetônico  colonial  e  barroco  ―preservado‖3  –  conhecido  por 

―barroco mineiro‖ (MACHADO, 2010)  quanto  pelas narrativas que circulam em seus 

arquivos físicos e orais. Acresce-se que essa cultura narrativa é um sistema de  

contrastes significativos – o que é relevante e o que é indiferente é selecionado por uma 

política da memória. Ouro Preto, desse modo, torna-se um museu em aberto, e em sua 

apropriação moderna de uso desse acervo pelo turismo, mais especificamente a partir da 

década de 80, quando é tombada como patrimônio mundial, torna-se um parque 

temático, cuja memória incorporada na monumentalidade é dessacralizada em função  

do entretenimento: a história não é mais magistrae vitae, mas elemento que nos lança 

ainda mais para o futuro, o anjo benjaminiano da história, agora, se vê obrigado a virar- 

se para esse ―vendaval‖ chamado progresso. 

A região dos Inconfidentes, e mais especificamente a cidade de Ouro Preto aqui 

proposta como centro das nossas discussões, portanto, são delimitadas pelo marco do 

início da prática de visitação às cidades históricas, a qual se configuraria no turismo 

―histórico‖4, que embora seja uma atividade recente enquanto fenômeno de massa - no 

caso brasileiro, pouco mais de cem anos-, funda-se sobre a configuração histórica dessa 

região.  São  discursos  superpostos  que  se  alimentam:  o  turismo  como  discurso que 

―publiciza‖   insistentemente   uma   história,   e   uma   história   que   é   argumento   para 

existência de visitação e lembrança, o turismo. A memória cultural dessa cidade torna- 

se um ritual, um evento performático (ZUMTHOR, 2004) - que exige uma interação 

 

 
3 As aspas têm a função de sinalizar uma discussão que será empreendida mais adiante sobre o caráter 
cenográfico da cidade de Ouro Preto, cuja monumentalidade arquitetônica sofreu reformas a fim de 

satisfazer  o  projeto  modernista  de  ―colonializar‖  essa  cidade  por  meio  de  traços  coloniais,  barrocos  e 

modernos. À frente desse projeto esteve o arquiteto Lúcio Costa, figura também problematizada nesta 

dissertação. 
4 O turismo histórico brasileiro talvez tenha se iniciado com os cronistas viajantes do século 18, ao modo 

do ―Grand Tour‖ europeu, iniciado no século 16, e que levava jovens de classe média alta a desbravar os 
mapas. Esse ritual educativo consistia em uma imersão cultural, da qual saíam jovens letrados e versados, 
não sem a ajuda de um tutor ou um guia. Em território brasileiro, 
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semiótica - e performativo (AUSTIN, 1965; DERRIDA, 19915) – que impõe uma 

compreensão para além da constatação -, atravessado por essa prática moderna, o 

turismo. A operação de leitura dos seus monumentos é impulsionada por um  

movimento metonímico: na ausência do acontecimento, resta-nos sua representação, 

seus índices. Os monumentos – materiais e imateriais – que compõem Ouro Preto 

funcionam como divulgadores dessa memória cultural. Eles apontam para uma 

experiência coletiva, a qual não se recupera por meio de uma experiência individual 

passada, mas obrigatoriamente por meio da representação de uma realidade não 

experimentável. A memória, nesse caso, só existe enunciativamente, isto é, no momento 

em que é narrada, na enunciação (BENVENISTE, 1966; 1974). Ela também é um gesto 

do tempo presente, e está necessariamente ligada a um gesto, à audição e à visão, a um 

corpo monumental que aponta para e é, ao mesmo tempo, a narrativa. Há uma espécie 

de  ―semiótica  selvagem‖   (ZUMTHOR,  2014,  p.71)  do   espaço  monumentalizado. 

Transmissão e recepção formam um ato único que se repete sendo sempre criativamente 

modificado,   essa   memória   narrativa   conserva-se   por   meio   de   uma   ―movência‖ 

(ZUMTHOR, 2014), por um gesto de iterabilidade (DERRIDA, 1975), iter – de novo –, 

somado a itra – outro –, a repetição com diferença.  Tal conduta ritualizada tem ―aptidão 

para gerar mais prazer do que informação‖ (ZUMTHOR, 2014, p.64), a experiência 

narrativa dos monumentos é tanto corporal quanto mental. Intelecção e sentidos entram 

em jogo, de maneira dramática, como uma experiência narrativa sociológica, 

performancial única. 

Surge, desse modo, a figura do guia turístico, seja impresso ou na pessoa dos 

profissionais que conduzem a visitação. Os impressos exercem um papel decisivo na 

alimentação  desse  sistema  narrativo,  somando  ao  arquivo  histórico  suas  ―versões‖,  e 

embora – e infelizmente - o Guia 4 Rodas (publicação da Editora Abril) seja o mais 

emblemático deles, o primeiro guia impresso da cidade de Ouro Preto foi escrito pelo 

poeta Manuel Bandeira, em 1937, publicado em 1938, a pedido de Rodrigo de Melo e 

Franco, então presidente do recém criado Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional  (SPHAN).  Esse  ―Guia  de  Ouro  Preto‖  estabelece  um  marco  na  concepção 

turística dessa cidade e no formato dessa prática de visitação. Ele é atravessado pelos 

anseios modernistas arquitetônicos – uma vez que a arquitetura figura como monumento 

predominante no guia, apontando para a concepção de patrimônio que se fundava sob os 

5 Derrida propõe em ―Assinatura, Evento e Contexto‖ (1971), a releitura das noções de enunciado 

constativo e performativo elaboradas por Austin. 
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conselhos de Lúcio Costa e que ressoariam nas definições do ―barroco mineiro‖, cuja 

teorização ganhou status acadêmico com Lourival Gomes Machado, na década de 50. 

Bandeira nos apresenta capítulos muito semelhantes à atual prática de visita guiada nos 

quais estabelece diferentes roteiros ao turista, e com ele segue, apontando as 

coordenadas do trajeto: ―Tomemos então a Rua Tiradentes como ponto de partida para 

alguns passeios de primeira orientação.‖ (1963, p.43). Decifrando a Ouro Preto da 

década  de  30,  ele  instala  uma  cultura  narrativa  que  orienta  os  ―turistas  do  passado‖ 

ainda hoje. Para além dessa análise formal do guia primeiro, reconhece-se que seu tom, 

mesmo sendo aparado por certo desejo oficialesco, realizando a institucionalização do 

modernismo pelo Estado, lança-nos à leveza do poeta, que por meio de sua índole 

coloquial  e  íntima  nos  conduz  a  uma  admirável  ―blend‖  de  erudição  e  ―sprezzatura‖, 

uma obra que aparenta ausência de esforço, como o cortesão de Baldassare Castiglione 

(1528) que brinca de disfarçar sua erudição, mas que lhe exige um esforço ainda maior. 

O guia também revela outro duplo papel: ao mesmo tempo em que suas 

narrativas são um acervo divulgador dessas memórias ditas históricas, elas são,  

também, objeto cultural, produto memorável, promovem um ritual de pertencimento 

sempre atualizado, que veremos repercutir em outros guias como de Lourival Gomes 

Machado (2010)6, Otto Maria Carpeaux (2000). Estabelece-se um papel de arquivo 

(DERRIDA, 2001) ao ler uma realidade não experimentável diretamente por meio de 

índices aparentemente negligenciáveis: detalhes arquitetônicos, inscrições, organização 

espacial da cidade, cores e formas de determinados objetos etc. Deve-se ponderar que 

ele ao mesmo tempo se coloca como uma testemunha de sua narrativa, e como um 

porta-voz,  um  sujeito  autorizado  a  dizer  não  como  ―alguém  que  passou  por  lá‖ 

(GINZBURG,1990), mas a dizer quem passou por lá e como passou. 

É importante ressaltar que esse caráter investigativo, de decifração, que propõem 

os guias, não necessariamente reconstitui uma realidade, uma história. E é ingênuo crer 

que algo passado possa ser, de fato, atualizado sem perdas ou ―ganhos‖ narrativos. Mas 

a   ―metodologia‖   investigativa,   indiciária   (GINZBURG,1990),   com   suas   análises, 

comparações e classificações, pode lhe autorizar, em alguma medida, a ocupar esse 

lugar de verossimilhança criativa, burlesca. E embora haja um centro que regula a 

estrutura da narrativa histórica – a memória cultural tematizada pela Inconfidência e por 

Aleijadinho – ―as duas sombras de Vila Rica‖ (BANDEIRA, p.33), por exemplo – os 

6   Refiro-me  ao  capítulo  ―Viagem  a  Ouro  Preto‖,  in:  BARROCO  MINEIRO,  Perspectiva,  São  Paulo, 

2010. 



13  

guias turísticos, ao mesmo tempo que parecem reafirmar esse centro, o modificam. A 

repetição, característica e condição dessa prática, nos sugere uma engenhosidade na 

manutenção e alteração das histórias ditas oficiais. 

É sobre esse cenário que se debruça este trabalho, a fim de investigar o modo 

como o Guia de Ouro Preto de Manuel Bandeira (1938) agencia uma série de projetos 

- colonial, barroco, republicano, modernista - a fim de inventar argumentos para 

preservação de Ouro Preto. A invenção do ―barroco mineiro‖, o argumento dominante 

para preservação de Ouro Preto, é, como veremos, diálogo semiótico e narrativo com o 

estilo barroco, mas adaptado aos trópicos, somado a uma arquitetura moderna que se 

impunha ao cenário não apenas colonial, mas brasileiro. Dos valores estéticos da obra 

de Aleijadinho à mentalidade barroca de Tiradentes, essas duas sombras congregam os 

valores do barroco mineiro, esse barroco tropical, que já se insinua em Darcy Ribeiro 

(1995) – O povo brasileiro –, apontando a herança barroca trazida com os povos 

ibéricos, e também nas discussões de Raizes do Brasil, em que Sérgio Buarque (2014) 

aponta os impactos coloniais na configuração dos espaços, da geografia, desenhando, 

assim, cidades mais próximas ao modelo barroco. Ambas obras de caráter identitário 

apontam essa tópica do barroco. Dessa retrospectiva historiográfica, também 

apontaremos como o guia de Otto Maria Carpeaux, As setes cidades do ouro - Ouro 

Preto, é uma releitura do Bandeira, adotando o poeta brasileiro como figura de 

autoridade. Estabelece-se um mapa genealógico de guias: Cabral que guia os viajantes, 

os quais guiam os naturalistas, que por sua vez guiam os cronistas e ficcionistas, ambos 

guias de Mário de Andrade, esse que guiará Manuel Bandeira, o guia de tantos, a 

exemplo de Gomes Machado, Carpeaux e os atuais guias que guiam turistas pelas 

ladeiras de Ouro Preto. 

O apontamento (a figura da dêixis) como gesto de criação é outro fator que caracteriza 

essa discussão, uma vez que estamos tratando de textos "dêiticos", isto é, do gesto 

inaugural de terra à vista, ou melhor, estrangeiros à vista, de lá e de cá (pintura do 

descobrimento, tanto do português, em Figueiredo de Melo, quanto do indígena,em 

Portinari, ou antes mesmo, com a pintura de Michelangelo, A criação; da carta de 

descobrimento ao relato de viajantes, às descrições naturalistas, aos guias turísticos que 

decifram a historia incorporada e poemas (tanto das poéticas barrocas quanto a Canção 

do Exílio), reconhece-se esse gesto não apenas de apontar o referente, mas de criá-lo. 
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Em meio a essa bricolagem, a primeira impressão parece ser vertiginosa, como o 

filme de Joaquim Pedro de Andrade (1972), Os Inconfidentes, que põe a dialogar os 

relatos dos Autos da Devassa contra os acusados de traição à corte portuguesa, as 

poesias dos integrantes do levante, os poetas árcade Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio 

Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto e textos da epopeia lírica de Cecília Meireles, 

Romanceiro da Inconfidência a fim de desenhar um cenário carnavalizado dos líderes 

do movimento frustrado em 1798. Com uma ironia burlesca, Joaquim Pedro mostra 

como a elite colonial, revoltada contra a derrama, convertem-se de rebeldes a covardes 

que negam suas ideias revoltosas quando presos pela coroa portuguesa. O roteiro oscila 

entre o registro épico-histórico e a comédia patética das figuras de Gonzaga (Luis 

Linhares), Alvarenga Peixoto (Carlos Kroeber), Manuel da Costa (Fernando Torres) e 

Bueno Silveira (Paulo César Peréio). A história ancora-se na trama de traições da qual 

apenas Tiradentes exibe integridade à causa (José Wilker, que do alto de sua juventude, 

ainda confere mais sabor e calor ao exaltado personagem). Esse enredo tragicômico 

ganha mais contornos caricatos quando da cena de Tomás Antônio Gonzaga a bordar 

seu vestido de casamento na prisão irrompe a canção de João Gilberto, e quando Tom 

Jobim entoa a Aquarela do Brasil na cena inicial e final. Tal aquarela pintada neste 

trabalho é menos cheia de cores, mas também toca esse traço pitoresco e coloquial que 

marca a historiografia desse mapa cultural do Brasil empreendido com mais clareza de 

causa pelos modernistas, esse viajantes de sua própria terra, que inspirados pelo Grand 

Tour, se lançarão ao interior da nossa província continental. 
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1. “Toda história é remorso” 

 

 

 
O trecho do poema ―Museu da Inconfidência‖, de Carlos Drummond de Andrade, 

que utilizamos como título deste capítulo, aponta para a condição melancólica a que está 

submetida a história enquanto memória do passado, uma vez que esse tempo é 

―ingovernável‖. O sentimento de remorso decorre dessa situação incontornável de perda 

e distorção de realidades não mais apreensíveis, no entanto, elas ainda remoçam o 

presente,    como  sombras  do  passado,  que  ―assombram‖  o  presente.  Desse  modo,  a 

história incorporada nos acervos da região dos Inconfidentes só pode ser re-apresentada 

por meio de alguns poucos objetos, ruindo, ―roupas/ sobrepeliz de pároco/ a vara de um 

juiz/ anjos, púrpuras, ecos‖ (DRUMMOND, p.346, 2009). No entanto, esse ―remorso‖ 

também pode ser encarado como escolhas do presente sobre o passado, certa 

consciência do que deve ser suprimido. Um gesto não apenas mnemônico, mas político. 

Os acervos surgem de uma problemática na definição das fronteiras entre os espaços 

público e privado na formação do conceito de arquivo e na transição do documento em 

monumento, proposta pela historiografia. Jacques Derrida em Mal de Arquivo (2001) 

resgata a etimologia do termo ―arquivo‖, derivado de Arkhêion: ―inicialmente uma casa, 

um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os arcontes, 

aqueles que comandavam‖ (DERRIDA, 2001, p.12). Os arcontes eram responsáveis  

não apenas pela integridade física dos arquivos – unificação, identificação e 

classificação – eles detinham o poder de ―consignação‖, isto é, reunir discursivamente o 

arquivo, ―o ato de  consignar reunindo os signos‖ (DERRIDA, 2001, p.14): o arquivo 

como uma construção discursiva, escolha do arconte. 

Essas inquietações deflagram os limites da representação e as falhas 

testemunhais através dos acervos, em especial os museus, que muitas vezes agrupam 

forçosamente objetos que em seus contextos reais de significação se repeliriam, como as 

algemas dos escravos e as jóias da nobreza, por exemplo. Ou mesmo a discursividade 

oral dos guias turísticos que se orienta por uma espécie de bricolagem, agrupando 

monumentos e acontecimentos desconexos em seus contextos inciais de produção e 

enunciação. Foucault nos alerta que 

 
É preciso também se inquietar diante de certos recortes ou agrupamentos com 

que nos familiarizamos [...]. Com mais forte razão quando se trata de analisar 
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conjuntos de enunciados que eram, na época de sua formulação, distribuídos, 

repartidos e caracterizados de modo inteiramente diferente [...] 

(FOUCAULT, 1972, p.33). 

 

Os limites representacionais dos acervos nos levam a entendê-los como um conjunto de 

enunciados, um conjunto de índices para construção de um discurso maior. É o que se 

reconhece, por exemplo, na incompreensão descritiva que faz Bernardo Guimarães, em 

O Seminarista, quando a personagem se vê diante do santuário de Congonhas  do 

Campo (MG). O estranhamento advindo da dominante neoclássica vem ceder ao caráter 

totalizante que forma o cenário barroco – tão sensível aos modernistas; ―o todo‖ vence 

as partes, embora predomine a sensação de desajuste do homem dos trópicos amparado 

por preceitos europeus – estrangeiros –, mas diante de uma monumentalidade local, no 

mínimo, inquietante: 

 
Ali ela refulge como um fanal de esperanças ao triste caminheiro estafado e 

perdido pelas escabrosas sendas da vida como um refúgio de paz aos aflitos 

peregrinos do vale das lágrimas, como um cofre das graças e perdões da 

misericórdia divina, oferecendo alívio e cura a todos os sofrimentos do corpo, 

consolação e refrigério a todas as atribuições do espírito. O fato é o que aí 

vão procurar, e quase sempre encontram, milhares de peregrinos e romeiros, 

que, partindo dos pontos mais afastados, vêm ajoelhar-se ao pé do altar do 

Bom Jesus, suplicando-lhe a cura, de suas enfermidades, e alívio a  suas 

dores. 

Sobe-se ao adro da capela por uma escadaria de dois lances flanqueados de 
um e outro lado pelos vultos majestosos dos profetas da antiga lei, talhados 

em gesso, e de tamanho um pouco maior que o natural. É sabido que estas 

estátuas são obra de um escultor maneta ou aleijado da mão direita, o qual, 
para trabalhar, era mister que lhe atassem ao punho os instrumentos. 

Por isso sem dúvida a execução artística está muito longe da perfeição. Não é 

preciso ser profissional para reconhecer nelas a incorreção do desenho, a 

pouca harmonia e falta de proporção de certas formas. Cabeças mal 

contornadas, proporções mal guardadas, corpos por demais espessos e curtos 

e outros muitos defeitos capitais e de detalhes estão revelando que esses 

profetas são filhos de um cinzel tosco e ignorante... Todavia as atitudes em 

geral são características, imponentes e majestosas, as roupagens dispostas 

com arte, e por vezes o cinzel do rude escultor soube imprimir às fisionomias 

uma expressão digna dos profetas. 

O sublime Isaías, o terrível e sombrio Habacuc, o melancólico Jeremias são 

especialmente notáveis pela beleza e solenidade de expressão e da atitude. A 
não encará-los com as vistas minuciosas e escrutadoras do artista, esses 

vultos ao primeiro aspecto não deixam de causar uma forte impressão de 

respeito e mesmo de assombro. Parece que essas estátuas são cópias toscas e 

incorretas de belos modelos da arte, que o escultor tinha diante dos olhos ou 

impressos na imaginação. Mesmo assim quanto não são superiores às quatro 

disformes e gigantescas caricaturas de pedra, que ornam... quero dizer, que 

desfiguram os quatro ângulos da cadeia de Ouro Preto! 

 

O Modernismo, novo arconte, responderia a essa provocação nas argutas 

palavras de Mário de Andrade: 
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Raro realista, [Aleijadinho] foi um deformador sistemático. Mas a sua 

deformação é duma riqueza, duma liberdade de invenção absolutamente 

extraordinárias. Falaram que ele ignorava escultura, e principalmente 

ignorava anatomia... Isto, aliás, não tinha importância nenhuma, porque 

confundir escultura com anatomia é que é ignorância vasta. (ANDRADE, 

1984, p. 40) 

 

Hoje, por trás da condição pública de muitos arquivos, há a figura do Estado, de 

instituições culturais e patrimoniais como o IPHAN e a FIEMG, de instituições de 

ensino como as universidades e empresas privadas. Desta condição domiciliar – 

domiciliação, segundo Derrida – se entrevê um movimento de passagem do espaço 

privado ao espaço público, passagem essa de caráter mais simbólico, pois o que ocorre é 

a transição de domínios (poderes) sobre determinado corpora discursivo. O domínio 

público dos acervos revela antes uma publicização dos discursos domiciliados7. Casas 

convertem-se em museus e instituições culturais – como a Casa de Tomás Antônio 

Gonzaga; objetos íntimos são expostos nos museus – Museu da Inconfidência; público e 

privado se (con)fundem no Museu Aberto - Cidade Viva, projeto de marcação de casas 

históricas que recebem placas em suas fachadas explicando traços arquitetônicos ou 

fatos históricos das cidades de Ouro Preto e Mariana. 

A essa domiciliação pública soma-se um movimento de transformação do 

documento em monumento; o primeiro se constitui como escolha de determinados 

discursos pelo historiador, o segundo configura-se como herança do passado. Diante do 

corpora discursivo, historiadores (em geral) elegem corpus que serão convertidos em 

monumentos, índices eleitos para representar a memória de uma região, por exemplo. 

Esse movimento de monumentalização de documentos converge para a transformação 

 
 

7 Vale uma pausa para declarar certo incômodo. O dever de memória não deve converter-se em uma 

sacralização da memória, como ocorre com o surto colecionista e turístico de preservação exemplificado 

pelas medidas de preservação do IPHAN quanto à conservação de casas históricas, em que os moradores 

das casas são proibidos de qualquer obra estrutural na casa sem consulta ao IPHAN, até então entendida 

como  medida  de  controle  do  patrimônio.  Essa  medida  data,  segundo  Natal,  ―de  1931  e  1932,  quando 
foram promulgados dois decretos municipais obrigando os moradores a manterem as fachadas coloniais e 

a adotarem essas fachadas nas novas construções‖ (NATAL, p.22). Todavia, o que ocorre em Ouro Preto, 

particularmente, é que grande parte dos moradores das casas históricas (de número expressivo), não têm 

condição financeira de arcar com os custos da manutenção de suas casas segundo as normas do IPHAN. 

Outro fato a repensar essa sacralização da memória pode ser exemplificado pela memória forjada nas 

casas restauradas, em geral, convertidas em centros culturais ou turísticos, como a Casa do Pilão, a Casa 

de Tomás Antônio Gonzaga, e o próprio museu da Inconfidência, cujas restaurações se ocuparam da 

fachada, mas seus interiores foram totalmente modificados, alguns convertidos em repartições públicas 

(Casa de Gonzaga), outros em restaurante e centros turísticos (Casa do Pilão), em museus (Guignard e 

Inconfidência) e repúblicas estudantis (casas da UFOP); 
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do espaço privado em público, e deflagra o caráter arbitrário – mas também motivado, 

afinal, o acervo pode justificar a si mesmo – do que se tem denominado como público, 

como patrimônio e como identidade (memória coletiva, essa que orienta o 

pertencimento espaço-temporal). É importante ressaltar a condição fabricada da 

memória a partir dos documentos-monumentos, problematizando porque certos acervos 

―resistiram‖   à   ação   do   tempo,   reclamando,   em   alguma   medida,   uma   condição 

monumental. Deve-se ponderar que, o que sobrevive é ― uma escolha efetuada quer 

pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 

pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores (LE 

GOFF, 1996, p.535). E como certeiramente coloca Mary Douglas em ‗Como as 

instituições pensam‖: 

 
Quando observamos mais de perto a construção do passado, verificamos que 
o processo tem pouco a ver com o passado e tudo a ver com o presente. As 

instituições criam lugares sombreados nos quais nada pode ser visto e 

nenhuma pergunta pode ser feita. Elas fazem com que outras áreas exibam 

detalhes muito bem discriminados, minuciosamente examinados e ordenados. 

A história surge sob uma forma não-intencional, como resultado de práticas 
orientadas a fins imediatos, práticos. Observar essas práticas estabelecerem 

princípios seletivos que iluminam certos tipos de acontecimentos e 

obscurecem outros significa inspecionar a ordem social agindo sobre as 

mentes individuais (p.85). 

 
Ao desnaturalizar a condição monumental dos documentos, faz-se necessário 

investigar quais os objetos estão em jogo na transição do documento em monumento. 

Quando ampliamos o conteúdo dos acervos para além dos acervos físicos - documentos 

históricos, objetos em museus etc - e consideramos acervos imateriais como as ―falas‖ 

dos guias turísticos, os casos e lendas de uma comunidade, por exemplo, serão esses, 

acervos ausentes de suporte material e por isso não memoráveis ou monumentais? Esses 

apontamentos remetem-nos a uma discussão historiográfica em certa medida superada, 

quando historiadores acreditavam que para recuperar um fato histórico era preciso de 

registros escritos, físicos, caso contrário, aqueles fatos se perderam (LE GOFF, 1971, 

p.17). Acervos imateriais indicam, muitas vezes, uma realidade sócio-histórica ignorada 

ou dada como inexistente por falta de registros escritos, mas que hoje pode ser 

apreendida sob uma perspectiva indiciária, que abre mão de um desejo de verdade 

aproximando-se do verossímil, perspectiva que vê necessário o estudo de suportes orais 

e imagéticos para representação da memória. 
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Desse modo, a operação de leitura dos acervos é impulsionada por um 

movimento metonímico: na ausência do acontecimento, resta-nos sua representação, um 

pedaço da história que aciona um conjunto de enunciados quando nos reportamos a um 

acontecimento no passado, por exemplo. A pluralidade de objetos em condição 

monumental da Região dos Inconfidentes nos permite entendê-la como uma sociedade 

arquivística e seus acervos como suportes de memória(s), sobretudo históricas. Mas 

também memórias cotidianas, produzidas diariamente nas falas dos moradores e dos 

guias de turismo, visto que ―a memória articula-se formalmente e duradouramente na 

vida social mediante a linguagem‖ (BOSI, 1996, p.28). Todavia, deve-se cuidar em não 

contaminar essas ―estruturas‖ lingüísticas pela análise presente do passado, o que nos 

remete ao momento de realização dos enunciados, incorrendo em leituras equivocadas, 

uma vez que eles são recuperáveis apenas como acontecimento discursivo sob o suporte 

dos acervos, que segundo Nora ―são, antes de tudo, restos‖ (NORA, 1993, p.12). Restos 

que devem ser entendidos como o que Bosi propõe sobre as datas de acontecimentos 

históricos, 

Pontas de icebergs, elas são pontos de luz sem os quais a densidade 
acumulada dos eventos dos séculos causaria um tal negrume que seria 

impossível vislumbrar no opaco dos tempos o vulto das personagens e as 

órbitas desenhadas pelas suas ações. A memória carece de nomes e de 
números. A memória carece de numes (BOSI, 1996, p.19). 

 

Os acervos são pontos de luz sobre a memória. São índices que reclamam para si uma 

memória a ser resgatada em seu momento inicial de produção (seu passado), mas que ao 

mesmo tempo coloca-se como um objeto-enunciado em aberto para novas leituras. 

Assim, partindo da leitura dos acervos como enunciados metonímicos de memórias 

discursivas, pretendemos prosseguir, cientes do caráter lacunar, fragmentário, mas não 

menos representativo dos acervos da região dos Inconfidentes para os estudos da 

linguagem. 

Sabe-se que a Região dos Inconfidentes é reconhecida frequentemente como um 

acervo histórico; entretanto, nos propomos pensá-la como um acervo discursivo, em um 

movimento metodológico contrário ao do historiador, que, tendo um objeto delimitado e 

uma hipótese sobre o passado, parte para os acervos a fim de comprovar essas hipóteses 

enquanto descoberta de evidências que elucidam momentos da vida sociocultural de um 

período. O olhar atual dos estudos discursivos orienta-se em sentido inverso: ele parte 

dos acervos para, em seguida, delimitar seu objeto, em um processo de garimpo das 

potencialidades de pesquisa. Todavia, sabemos que, no fundo, tanto a História como os 
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Estudos Discursivos têm um mesmo fim: a construção de um discurso. Ambos são 

frutos de um paradigma que se estabelece no final do século XIX, denominado por 

Carlo Ginzburg (1989) como paradigma indiciário, um saber apreendido a partir de 

índices negligenciados de um objeto, na tentativa de visualizar uma realidade maior, 

como, por exemplo, as identidades: artística – crítica de arte; psicológica – psicanálise; 

criminal  –  investigações  criminais  etc.  Esse  caráter indiciário  permite  ―recuperar‖  em 

certa medida uma ―realidade complexa não experimentável diretamente‖ (GINZBURG, 

1989, p.152), o que vai ao encontro da função mnemônica dos acervos. Segundo 

Ginzburg, 

Esse saber indiciário não é totalmente formalizado, ninguém aprende o oficio 

de conhecedor ou diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras 

preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em jogo elementos 

imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição (GINZBURG, 1989, p.179). 

 

Desse modo, as divisões estabelecidas entre discurso historiográfico ou discurso dito 

oficial e cultura oral ou tradição popular são um respeito crítico aos domínios 

discursivos estabelecidos nesses campos e não um acordo à indissociabilidade desses 

saberes. 

De fato, quando delimitamos o nosso locus de pesquisa empírica, os acervos 

resultam de trabalhos de organização de uma memória cultural, agrupando enunciados 

dispersos que, muitas vezes, forçosamente dialogam pelo espaço em comum destinado a 

eles. Como nos mostra um irônico depoimento de Paul Valéry em uma crônica 

descontraída, mas não diminuída por isso de seriedade, sobre sua visita a um museu. A 

ordenação dos objetos ali expostos inquieta o escritor que define o museu como a ―casa 

da incoerência‖: ―Só uma civilização nem voluptuosa nem razoável pode ter construído 

esta casa da incoerência. Um não sei o quê de insensato resulta desta proximidade de 

visões mortas‖ (VALÉRY, 2005, p.33). Essas inquietações deflagram os limites da 

representação e as falhas testemunhais dos acervos, em especial os museus, que muitas 

vezes agrupam forçosamente objetos que em seus contextos reais de significação se 

repeliriam, como as algemas dos escravos e as jóias da nobreza, por exemplo. Ou 

mesmo a narratividade oral dos guias de turismo que se orienta por uma espécie de 

bricolagem, agrupando monumentos e acontecimentos desconexos em seus contextos 

iniciais de produção e enunciação. 

No entanto, não se trata, em nossa abordagem narrativa, de retomar o trabalho 

do  historiador  para  ―recontar‖  a  história.    Lembremos  aqui  que  esta  pesquisa  é  um 
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empreendimento que se faz ao lado da história, mas é importante ter em vista que nos 

orientamos para um outro objeto: a narrativa – aos aspectos situacionais da sua 

emergência, os sujeitos e suas intencionalidades, as finalidades e projetos de influência 

que compõem as estratégias da performance (ZUMTHOR,2005) narrativa. Isso nos 

conduz a perceber que nos arquivos físicos e/ou humanos não temos acesso direto à 

memória e nem evidências do fato histórico. O que temos são narrativas, ou em outra 

perspectiva, representações da memória, que se apresentam a partir de diversos gêneros 

discursivos. Ou seja, ―certos enunciados são conservados, outros não, e as modalidades 

de sua conservação não são inseparáveis de sua identidade‖. 

Desse modo, a operação de leitura dos acervos é impulsionada por um 

movimento metonímico: na ausência do acontecimento, resta-nos sua representação, um 

pedaço da história que aciona um conjunto de enunciados quando nos reportamos a um 

acontecimento no passado, por exemplo. Todavia, é inevitável não contaminar essas 

―estruturas‖ lingüísticas pela análise presente do passado, que nos remete ao momento 

de realização dos enunciados incorrendo em leituras sempre investidas de lentes do 

presente amparadas pela monumentalidade que resiste, uma vez que eles são 

recuperáveis apenas como acontecimento narrativo sob o suporte dos acervos. Por isso, 

atuar em campo de domínio privilegiado dos historiadores, os acervos da região dos 

Inconfidentes, amplia o campo de atuação do pesquisador em estudos da linguagem, 

desafia-o em sua metodologia, leva-o a leituras até então pouco comuns a seu 

repertório, mas afirma-lhe, desse modo, a condição interdisciplinar da pesquisa 

científica. 

 
Região dos Inconfidentes: a memória readquirida 

 
Relíquias de dureza e de doutrina, 

Rude apetite dessa coisa eterna 

Retida na estrutura de Ouro Preto. 

 

Murilo Mendes8 

 

O sintagma região dos Inconfidentes sugere diferentes configurações. Diferentes 

cidades são rearranjadas nesse espaço físico e simbólico: Ouro Preto, Mariana, Catas 

Altas, Acaiaca, Congonhas, Ouro Branco, São João Del Rei, Tiradentes. Delimitá-lo é 

ensaiar respostas a divisões que variam do campo geopolítico, turístico, historiográfico 

 

8  In: Antologia Poética, ―Montanhas de Ouro Preto‖, p.148, Cosac Naif, São Paulo, 2014. 
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etc. Cada configuração da região dos Inconfidentes orienta-se por certa funcionalidade – 

delimitar os poderes de atuação política, educacional, turística. E embora haja um 

dominante9 discursivo da região como um lugar de fatos pretéritos importantes – como 

uma região histórica – em algumas de suas configurações o sintagma é esvaziado de sua 

memória histórica para ganhar contornos contemporâneos. 

A região dos Inconfidentes que nos interessa é a região delimitada pelo turismo, 

que, embora seja uma atividade recente, pouco mais de cem anos, funda-se sobre a 

configuração histórica dessa região. São discursos superpostos que se alimentam: o 

turismo como discurso que ―publiciza‖ insistentemente uma história, e uma história que 

é  argumento  para  existência  de  visitação  e  lembrança,  o  turismo.  São  ―reanimações‖, 

―tanto o lugar reativa a recordação quanto a recordação reativa o lugar‖; (ASSMANN, 

Aleida. p.25). Essas possibilidades de ―rearranjo‖ da Região dos Inconfidentes revelam 

uma atualização constante desse sintagma, nos remetendo à proposição de Michel 

Foucault, 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 
sentido podem esgotar inteiramente. Acontecimento estranho, por certo: 

inicialmente porque está ligado de um lado a um gesto de escritura ou à 

articulação de uma palavra, mas que, por outro lado, se abre a si mesmo uma 

existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos 

manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida porque é 

único como todo acontecimento, mas que está aberto à repetição, à 

transformação; à reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a 

situações que o provocam, e a consequências que incita, mas, ao mesmo 

tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o 
precedem e o seguem. (FOUCAULT, 1972, p.40) 

 

Essa consciência da genealogia e da potência que os enunciados têm nos ensinam que 

algumas palavras funcionam como ativadores memoriais ao transportarem a memória 

de acontecimentos que eles designam. Desse modo, podemos pensar as palavras que 

compõem o sintagma Região dos Inconfidentes como ativadores memoriais de 

acontecimentos históricos engendrados em uma espécie de identidade coletiva, essa 

também engendrada por esses fatos linguísticos, aqui temos mais um sistema que se 

alimenta mutuamente. 

Os acervos históricos da região dos Inconfidentes suscitam problemáticas que 

ultrapassam o contexto de produção de seus objetos e monumentos, encaixando-se em 

 

9  O conceito de ―dominante‖ é tributário de Roman Jakobson lido por Luiz  Costa Lima:  ―o dominante é o 

centro de enfoque de um trabalho artístico: ele regulamenta, determina e transforma os seus componentes. 

O dominante garante a integridade da estrutura. É ele que torna específico o trabalho‖ (p.513). In: Teoria 

da literatura em suas fontes, Civilização Brasileira, 2002. 
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uma temática de assuntos nacionais ao tratar do passado de cidades que são 

emblemáticas para o projeto identitário do Brasil. Entende-se que a identidade nacional 

se ergue sob três fontes principais: a história dita oficial, a literatura e a cultura oral, 

construções narrativas cujas fronteiras estabelecidas para caracterizá-las são tão 

arbitrárias quanto seus conteúdos. E a região dos Inconfidentes enquadra-se como um 

acervo da identidade nacional ao preencher essa tríade. As cidades históricas como  

Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rei – cidades essas representativas da 

configuração turística do sintagma Região dos Inconfidentes - sugerem questões 

referentes à memória e às suas manifestações discursivas, as quais são pertinentes sob 

diversos aspectos: o ciclo do Ouro no século XVIII, que concedeu visibilidade a então 

colônia portuguesa, levando-a da opulência à decadência (MELO E SOUZA, Laura de. 

1994); o movimento da Inconfidência Mineira como símbolo dos anseios republicanos 

que levariam à proclamação da independência (CARVALHO, José Murilo de. 1990); os 

escritores representantes de uma literatura nacional, como Tomás Antônio Gonzaga, 

Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, que viveram nessas cidades; os artífices 

figurativos  de  uma  arte  sacra  colonial  brasileira   –  reinterpretada  como  ―barroco 

mineiro‖ – cuja atribuição é concedida a Manuel da Costa Ataíde e Antônio Francisco 

Lisboa, o Aleijadinho – não sem calorosas controvérsias, como demonstra Grammont 

(2008) –; as querelas que rondam a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes, sobre sua origem, suas feições, e que são denotativas de uma história que 

não chegou – e quem sabe não pretendeu - a um consenso. Em resumo, essas cidades 

são lugares de narrativas, não apenas históricas, mas de práticas narrativas cotidianas – 

causos, lendas, histórias de famílias – engendrados em uma espécie de identidade 

coletiva nacional; são acervos de um conjunto de memórias culturais em constante 

evocação. Dessa publicidade insistente apropriou-se o turismo, atividade moderna – ou 

pós-moderna como pontua Zygmunt Bauman em O Mal-Estar da Pós-Modernidade 

(1998)  –  que  se  autoriza  como  ―conselheiro  institucional‖  das  práticas  de  lazer 

associadas ao patrimônio histórico. 

Não há como ignorar os acontecimentos do Ciclo do Ouro e, mais 

especificamente, da Inconfidência Mineira – fatos, querelas e lendas que rondam esse 

levante frustrado – para a formação de uma consciência de pertencimento à identidade 

brasileira, que funciona como uma externalidade poderosa, distante, mas à qual o 

indivíduo está imerso, submetido. Segundo Stuart Hall (2006), a nação é um sistema de 
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representação   cultural,   uma   ―comunidade   simbólica‖,   em   uma   expressão   mais 

esclarecedora, a nação é uma ―comunidade imaginada.‖ 10 (ANDERSON, 2008), isto é, 

um espaço ficcional – mas com valor de realidade –, contraditoriamente (ou 

curiosamente) bem delimitado, e ao mesmo tempo soberano, imperativo, cujo efeito é a 

noção de pertencimento. Essa condição imaginária da nação está diretamente implicada 

na narrativa que circula tempos e temas aparentemente incompatíveis, articulada por um 

procedimento indiciário (GINZBURG, 1989); monumentos e detalhes aparentemente 

negligenciáveis das cidades tornam-se índices narrativos: as inscrições de uma portada, 

a venda nos olhos de Tiradentes, o calçamento da praça etc. podem ser iniciadores ou 

―engates‖ narrativos para esse discurso de pertencimento. 

Todavia, o que se percebe é que a região dos Inconfidentes transformou-se em 

uma  ―metáfora‖  desgastada  pela  exaustão  com  que  é  utilizada,  desgaste  aliado  às 

diferentes configurações que adere. Perderam-se as fronteiras do significado e da 

―origem‖  da  região  dos  Inconfidentes,  tornando  difícil  situar  quando  o  sintagma  foi 

cunhado por primeira vez. Não se pretende refazer esse percurso, o qual demandaria 

uma incursão histórica demorada e complexa, entretanto, pode-se inferir que o 

aparecimento do termo está atrelado ao momento posterior à transferência da capital de 

Ouro Preto para Belo Horizonte, processo esse que data de dezembro de 1897, e que foi 

o iniciador de discussões e projetos sobre a preservação e divulgação das cidades 

mineiras que conservavam um acervo monumental bastante expressivo. A transferência 

pode ser vista como mais uma viagem que marca esse mapa cultural que estamos 

traçando, a via sacra em direção à modernidade. Como alegoriza o quadro de Portinari, 

a  ―Civilização  Mineira‖  inicia-se  com  a  mudança  da  capital,  o  abandono  literal  e 

simbólico do passado colonial, em direção à urbanidade, aos ares civilizados. Porém, 

nessa caravana em direção a um novo lugar, seguem os mesmos elementos da formação 

colonial apontados por Guimarães Rosa, em O recado do morro (2007), o homem de 

posses, o religioso, o protetor físico, o intelectual. Nessa viagem em direção ao 

progresso podemos compreender que a caravana ao mesmo tempo em que promove 

certa ruptura física radical, garantirá certa permanência simbólica, procedimento que os 

historiadores chamarão de modernização conservadora. Somada a essa ruptura de 

espaços – antigo, novo; colonial, moderno –, será preciso encontrar argumentos para a 

importância de Ouro Preto permanecer. 

 
10 Expressão cunhada por Benedict Anderson, em seu livro Comunidades Imaginadas, 2008. 
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Fig.1 Civilização Mineira, Cândido Portinari, 1959 

 

 

Caion Meneguello Natal (2006) trata das primeiras representações discursivas de 

Ouro Preto como cidade histórica e, segundo ele, ―aquilo que, num primeiro momento, 

fez de Ouro Preto a imagem da decadência – conformada em topos, como veremos em 

Bandeira que a sinaliza primeiramente em Saint Hilaire – e do atraso [seu conjunto 

arquitetônico, por exemplo], passa a servir como atributo de sua grandeza e dignidade 

histórica‖  (NATAL,  p.1,  2006).  Retomar  a  ―opulência‖  do  passado  colonial  de  Ouro 

Preto figurava como projeto para a cidade após a transferência da capital para Belo 

Horizonte em dezembro de 1897, mas uma opulência que emana não da ostentação, e 

sim da sobrevida da memória incorporada na monumentalidade, que a cada volta de rua, 

pulula arte e história, em outros termos, a opulência da decadência, topos que norteará 

os  modernistas  na  recuperação  do  ―fio  da  tradição‖.  A  cidade  torna-se  um  lugar  de 

memória a ser preservada em contraposição à memória que se construía com a criação 

da nova capital mineira.  O  novo e o  ―velho‖  articulam-se em um jogo simbólico que 

reforça o discurso de preservação. Nas ponderações de Pierre Nora sobre esses lugares 

de memória, 

A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está 

ligada a este momento particular de nossa história. Momento de articulação 

onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento 

de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda 

memória suficiente para que se possa colocar o problema da sua encarnação. 
O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais (NORA, 1993, 

p.7). 
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A consciência dessa ruptura com um passado, Ouro Preto como a capital de Minas 

Gerais, é motivadora da criação desse lugar de memória, atendendo a uma necessidade 

de uma imagem nacional coletiva, iniciativa empreendida com o movimento 

republicano, já na segunda metade do século 19, quando se inicia a construção de um 

―discurso  nacionalista  oficial‖.  Nas  palavras  de  Natal,  ―datam  da  década  de  1890  as 

primeiras atitudes documentadas em relação à valorização histórica de Ouro Preto. Em 

21 de abril de 1893, data comemorativa da morte de Tiradentes, eleito pelo movimento 

republicano como herói nacional, inaugura-se o monumento em sua homenagem em 

Ouro Preto. ―E dizer em valorização histórica é referir-se às ações voltadas à distinção 

de um caráter de testemunho da história, ou de prova documental, genuína e inconteste, 

imanente à cidade em questão‖ (NATAL, 2006, p.12). 

Houve um conjunto de acontecimentos subsequentes à transferência da capital 

mineira para Belo Horizonte que fomentaram as discussões sobre a condição histórica 

de Ouro Preto. Um desses acontecimentos importantes foi a comemoração do 

Bicentenário de Ouro Preto cidade, em 1911. Alceu Amoroso Lima lança em 1916 o 

artigo  ―Pelo  passado  nacional‖,  denunciando  o  abandono  em  que  se  encontravam  as 

obras sacras mineiras. O escritor Mário de Andrade visita Ouro Preto em 1919 e publica 

―A arte religiosa no Brasil‖, um estudo sobre as obras do escultor Aleijadinho, que nas 

palavras de Natal ―constitui uma das fontes que mais exaltaram as qualidades artísticas e 

arquitetônicas de Minas Gerais, e foi um dos principais pontos de partida para a 

preservação destas‖ (NATAL, 2006, p21). Outro acontecimento importante foi a 

caravana modernista que visitou várias cidades mineiras no ano de 1924, o jornal Diário 

de Minas de 27 de abril desse ano publica a seguinte nota: ―depois de alguns dias de 

permanência nesta cidade moça [Belo Horizonte], seguiu ontem para a velha Ouro Preto 

a embaixada de intelectuais paulistanos que visita atualmente os lugares históricos de 

Minas‖(Nota 2 em cartas trocadas entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de 

Andrade, p.43). Das festividades do bicentenário de Ouro Preto que lançaram as 

primeiras ideias preservacionistas sobre as cidades históricas à visita de intelectuais e 

artistas por Minas, a declaração da cidade de Ouro Preto teve como marco decisivo de 

sua conversão em cidade histórica, o decreto de monumento nacional em 12 de julho de 

1933. Há que se ressaltar que 

 
Não apenas Ouro Preto seria protegida contra a ação do tempo, como todas as 

cidades erguidas em um tempo passado e que refletissem em seus espaços as 
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imagens desse período. Ouro Preto seria o paradigma maior da história 

mineira e brasileira; um modelo de cidade histórica para a nação (NATAL, 

2006, p.20). 

 

Esse paradigma para a preservação vem acompanhado de uma longa trajetória histórica, 

estética e poética , que definirá o principal argumento de preservação de Ouro Preto: o 

barroco mineiro. 

 
Ouro Preto, um museu em aberto 

 

Vi a cidade barroca 
Sem enfeites se levantar. 

 

Murilo Mendes11 

 

As montanhas de Minas são barrocas, sentenciou certa vez o poeta Ferreira 

Gullar  em  seu  ensaio  ―Barroco:  olhar  e  vertigem‖  (1988).  O  movimento  curvo  da 

paisagem mineira marca essa moderna definição. Seria então o arquiteto Oscar 

Niemeyer o representante brasileiro do barroco, uma vez que sua arquitetura centenária 

privilegiou sempre esse movimento? Gullar concordaria. Wölfflin (1888), 

provavelmente não. Esse que foi o primeiro historiador da arte a delinear a morfologia 

do barroco, e o fez a partir da descrição das artes na Itália durante o período de 

1520/1550. A noção, que inicialmente designava uma oposição às artes clássicas, foi 

expandida para o estilo das Letras do século XVII; em seguida tornou-se também uma 

espécie de comportamento social e uma organização política, que caracterizou, por 

exemplo,  o  período  português  do  reinado  de  D.João  V  como  o  ―Portugal  Barroco‖. 

Outros intérpretes entenderam-no à psicologia angustiante das formas contorcidas das 

obras barrocas e Aleijadinho figura – não sem algumas controvérsias, como defende 

Guiomar de Grammont (2008) em seu livro Aleijadinho e o Aeroplano - como seu 

representante mineiro. O fato é que oportunamente não há consenso sobre esse conceito, 

e hoje é possível se apropriar de maneira pitoresca dessa indefinição, e dizer, como 

alguns  guias  turísticos,  que  barroco  significa  ―barro  oco‖,  criativa  regra  morfológica, 

que, se faria o historiador da arte dar sobressaltos, no mínimo, nos faz rir e reconhecer a 

engenhosidade das apropriações do discurso histórico. 

 

 
11  In: In: Antologia Poética, ―Flores de Ouro Preto‖, p.144, Cosac Naif, São Paulo, 2014. 
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Querelas a parte, a trajetória desse termo será percorrida mais abaixo, antes, 

porém, localizaremos o barroco enquanto valor semiótico que organiza a textualidade 

arquitetônica de uma cidade. Parte-se da diferença entre uma cidade medieval e uma 

cidade barroca. A primeira caracteriza uma cidade que cresceu espontaneamente, na 

qual há uma imprevisibilidade do espaço – como em um filme no qual se é surpreendido 

por um corte brusco ou um enquadramento inesperado-, não se reconhece um ―padrão 

urbano‖, o caminhante perde-se facilmente em uma cidade medieval. Já a cidade  

barroca é marcada por um ritual arquitetônico, lugares/monumentos centrais orientam 

toda a malha urbana, isto é, a rede de vias converge para esses centros. Atravessando 

essa logística hierárquica de percepção do espaço, está o discurso persuasivo da religião, 

a cidade barroca  é uma  estratégia  catequética da  Igreja Católica.  O ―fator de  coesão‖ 

desse plano arquitetônico e que impregnou todo o tecido urbano é a religiosidade 

(ALCÂNTARA, 2001, p.176). 

A cidade barroca por excelência é Roma. Em 1574 foi estipulada a norma de que 

as casas romanas deveriam ser construídas juntas, sem que houvesse espaços abertos 

entre elas. O objetivo era gerar uma impressão de coerência a partir da continuidade da 

paisagem arquitetônica. Cores e detalhes deveriam seguir um padrão. A unidade era 

estabelecida  por  um  processo  colaborativo,  ―as  casas  mais  simples,  assim  como  as 

elaboradas fachadas das igrejas, articulavam-se por meio dos mesmos elementos e 

constituíam expressões distintas dentro da mesma linguagem.‖ (ALCÂNTARA, 2001, 

p.178). Segundo o arquiteto Antônio Pedro Gomes de Alcântara (2001), as casas eram 

―variações  mais  simples  dos  mesmos  temas  básicos‖  que  compunham  as  igrejas,  ou 

seja,  os  edifícios  não  tinham  uma  autonomia,  eles  faziam  parte  de  um  ―motivo  geral 

dominante‖.  Ouro  Preto  segue  as  prescrições  ―naturais‖  para  a  qualificação  barroca: 

―[...] ‗se na cidade existem colinas, deve-se escolher a parte mais elevada; porém se não 

existirem, há de se elevar o piso do templo, o necessário para colocá-lo acima do resto 

da cidade.‘‖, sentenciou o arquiteto Palladio noséculo 16. Os acidentes naturais 

favorecem a condição barroca da cidade de Ouro Preto, reforçando a noção barroca de 

curva e paisagem apresentada séculos depois pelo poeta Ferreira Gullarda cidade. As 

igrejas, por sua vez, são alvo e foco da cidade barroca.. 

Já em clima tropical, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (1995) nos dá 

uma lição de sociologia do espaço histórico do período colonial ao contrapor a atuação 

espanhola e portuguesa na América. Há diferenças claras nos projetos ―arquitetônicos‖ 
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de ordenação e instituição do poder dessas metrópoles nos territórios coloniais. Segundo 

Buarque, 

 
Já a primeira vista, o próprio traçado dos centros urbanos na América 
espanhola denuncia o esforço determinado de vencer e retificar a fantasia 

caprichosa da paisagem agreste: é um ato definido da vontade humana. As 

ruas não se deixam modelar pela sinuosidade e pelas asperezas do solo; 

impõem-lhes antes o acento voluntário da linha reta. O plano regular não 

nasce, aqui, nem ao menos de uma ideia religiosa, como a que inspirou as 

cidades do Lácio e mais tarde a das colônias romanas, de acordo com o rito 

etrusco; foi simplesmente um triunfo da aspiração de ordenar e dominar o 

mundo conquistado. O traço retilíneo, em que se exprime a direção da 

vontade a um fim previsto e eleito, manifesta bem essa deliberação. E não é 

por acaso que ele impera decididamente em todas essas cidades espanholas, 

as primeiras cidades ‗abstratas‘ que edificaram europeus em nosso 
continente. (1995, p.96) 

 

Enquanto houve um projeto linear de prolongamento do poder da metrópole na 

colônia  em  terras  vizinhas,  o  Brasil  se  viu  às  voltas  com  um  empreendimento  ―mal 

aparelhado‖, marcado pela exploração comercial e pela tentativa de estabelecer uma 

relação  ―cordial‖  com  a  natureza,  tirando  proveito  de  seus  traçados  naturais,  seu 

declives, suas montanhas. O traço geométrico não alcançou em terras tupiniquins a 

importância como na América espanhola, aqui o desenvolvimento dos centros urbanos 

frequentemente obedecia ―às sugestões topográficas‖. Para Sérgio Buarque (1995) 

 
As cidades que os portugueses construíram na América não é produto mental, 

não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na 

linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, 

sempre esse significativo abandono que exprime a palavra ‗desleixo‘ – 
palavra que o escritor Aubrey Bell considerou tão tipicamente portuguesa 

como ‗saudade‘ e que, no seu entender, implica menos falta de energia do 

que uma inteira convicção de que ‗não vale a pena‘. (p.110) 

 

Outro historiador, também investido desse projeto de uma etnografia espacial e 

psicológica do povo brasileiro, foi Darcy Ribeiro. Em seu livro que tem como título 

esse sintagma, o sociólogo distingue o lá, norte do Novo Mundo, como espaço do 

―gótico  altivo  das  frias  gentes‖,  cá,  o  ―barroco  das  gentes  ibéricas,   mestiçadas‖ 

(RIBEIRO, 1995, p.69). Num embalo quase indigenista, digno de Macunaíma, Darcy se 

deleita nessa psicologia de tolerância e assimilação, cá, nos mesclamos com os índios, 

―não  lhes  reconhecendo  direitos  que  não  fosse  o  de  multiplicarem  em  mais  braços, 

postos a seu serviço. Ao apartheid dos nórdicos, opunham o assimilacionismo dos 

caldeadores‖  (RIBEIRO,  1995, p.69).  Tal  enleio  indígena pertence  ao mesmo código 
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com que assimilamos a natureza à geografia de nossas cidades, apontada anteriormente 

por Freire. Entretanto, de maneira antropofágica, ao longo, do tempo, o barroco agia 

aqui com a função de catequisar e domesticar os gentios, 

 
Em consequência, cá, em nosso universo católico e barroco, mais do que lá, 
no seu mundo reformista e gótico, as classes dirigentes tendem a definir-se 

como agentes da civilização ocidental e cristã, que se considerando mais 

perfeitos, prudentes e pios, se avantajavam tanto sobre a selvageria que seu 

destino era impor-se a ela com o domínio natural dos bons sobre os maus,  
dos sábios sobre os ignaros. (1995, p.71) 

 

Feita essa ressalva, Darcy voltará a certo elogio à nossa mestiçagem, e recepção, 

até  certo  ponto,  ―cordial‖  com  outras  culturas,  ―somos  a  promessa  de  uma  nova 

civilização remarcada por singularidades, principalmente africanidades. Já por isso, 

aparecemos a olhos europeus como gentes bizarras, o que, somado à nossa tropicalidade 

índia, chega para aqueles mesmo olhos a nos fazer exóticos‖ (1995, pp.72,73). 

Dessa  herança  colonial  ―barroca‖,  o  que  nos  resta?  Qual  seria,  então,  a   atual 

cidade brasileira representante do barroco? Ela corresponde aos preceitos coloniais? 

Estabelecendo-se as devidas particularidades temporais e culturais, podemos reconhecer 

traços do mundo urbano barroco na cidade mineira de Ouro Preto, os quais podem ser 

vislumbrados desde sua configuração colonial. Mas reconhece-se também a realização 

conjunta  de  vários  projetos  e  ―desprojetos‖.  Ouro  Preto  revela-se  uma  cidade  barroca 

por seu projeto ritualístico religioso localizado nos monumentos dominantes da cidade – 

as igrejas enquanto centros simbólicos de articulação visual -, guardando, desse modo, 

uma proximidade com o planejamento arbitrário da cidade espanhola na América. Ao 

mesmo tempo, Ouro Preto reforça seu passado de colônia portuguesa ao tirar proveito 

de suas curvas naturais, o que lhe confere uma imprevisibilidade do espaço, e nesse 

ponto ela aproxima-se de uma cidade medieval. 

Dito  de  outro  modo,  a  religião,  em  Ouro  Preto,  impõe  a  ―linha  reta‖  do 

planejamento, mas essa se vê obrigada a pedir espaço à natureza ―barroca. Seu passado 

aponta para uma configuração espacial de dominação da metrópole portuguesa: o traço 

linear do controle chega com os caminhos desenhados desde o litoral, o Caminho  

Velho, que ligava São Paulo a Ouro Preto - descrito pelo viajante Antonil em 1711-, e o 

Caminho Novo, que indicava a direção do Rio de Janeiro às minas. No entanto, essa 

linha exploratória se viu obrigada a abandonar tamanha rigidez dada a tortuosidade do 
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território brasileiro: montanhas, chapadas, serras, rios, cachoeiras, matas fechadas. O 

horizonte era curvo. 

Um terceiro projeto arquitetônico vem somar-se a estes dois, o colonial português e o 

barroco religioso, o projeto modernista, que marca decisivamente as impressões sobre 

configuração arquitetônica de Ouro Preto. A década 20 até a de 70, mais 

especificamente, foi um período decisivo para a criação de uma mentalidade 

preservacionista/patrimonial no Brasil. Essas definições partem de um pressuposto 

colonial  que  vê  no  ―barroco  mineiro‖  a  expressão  da  autenticidade  nacional,  uma 

aparente ruptura com a subserviência intelectual da metrópole portuguesa a que os 

brasileiros eram submetidos, aparente porque  ―todo esse processo esteve marcado pela 

contradição e pelos choques culturais causados pelas tentativas de inserção da ‗nação‘ 

num mundo moderno, que teve como padrão a Europa ‗civilizada‘, sem que seu 

habitantes se reconhecessem como membros dela.‖(FILHO, p.18). 

Desse modo, o patrimônio é concebido sob as lentes modernistas e institucionais 

do então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). As investidas 

preservacionistas na cidade mineira de Ouro Preto – em 12 de janeiro de 1933 ela é 

considerada monumento nacional – por meio desse instituto e da atuação do arquiteto 

Lúcio  Costa  comprovam  a  eleição  do  ―barroco  mineiro‖  como  traço  definidor  dessa 

identidade cultural – arquitetônica e artística – brasileira. 

 
Entre as demolições e reconstituições arquitetônicas efetuadas pelo SPHAN 
inventou-se uma cidade de características ‗barrocas‘ onde a única arquitetura 

permitida além da colonial, era a moderna, já que era considerada a legitima 

herdeira da boa tradição colonial. Em outras palavras, a cidade de Ouro Preto 

foi preparada para ser o arquétipo da nação. (FILHO, 2013, p.11) 

 
Lúcio Costa, enquanto arquiteto vinculado ao SPHAN, orientou suas práticas a fim de 

implantar uma arquitetura moderna no Brasil. Portanto, reconhece-se nas políticas de 

preservação e tombamento uma justificativa para implantar essa arquitetura costiana, 

segundo ele, ―herdeira direta da arquitetura colonial, e nesse sentido, a única capaz de 

expressar a nacionalidade do povo brasileiro no século XX‖ (FILHO, 2013, p.11). Ouro 

Preto  se  viu  submetida  a  uma  ―colonialização‖  de  suas  fachadas,  que  deveriam  ser 

refeitas ao modo colonial, gerando um cenário cenográfico, ou como ressalta Filho 

(2013), uma ―cidade setecentista no século XX‖ (p.105). Os critérios estético-estilísticos 

foram elaborados a partir das discussões que envolveram a construção do Grande Hotel 

de Ouro Preto, cujo projeto final é assinado por Oscar Niemeyer; essa obra tem certo 
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caráter normativo, uma espécie de parâmetro temporal que define os limites do antigo 

colonial e da atual modernidade, podendo ser vista como o ponto de cruzamento e 

imbricação dessas duas temporalidades aparentemente antagônicas. Eis algumas 

considerações sobre esse intervalo estético de tempos em carta de Lúcio Costa enviada 

ao amigo e colega de preservação, Rodrigo de Melo Franco, 

 
Da mesma forma que um bom ventilador e o telefone sobre uma mesa 

seiscentista ou do século XVIII não podem constituir motivo de 

constrangimento para os que gostam verdadeiramente de coisas antigas – só o 

novo rico procura escondê-los ou fabricá-los especialmente no mesmo estilo 

para não destoarem do ambiente; da mesma forma que o automóvel de  

ultimo modelo trafega pelas ladeiras da cidade monumento sem causar dano 

visual a ninguém, concorrendo mesmo, talvez, para tornar a sensação de 

‗passado‘ ainda mais viva, assim, também, a construção de um hotel 
moderno, de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto nem mesmo 

sob o aspecto turístico-sentimental, porque, ao lado de uma estrutura como 

essa tão leve e nítida, tão moça, se é que posso dizer assim, os telhados 

velhos se despencando uns sobre os outros, os rendilhados belíssimos das 

portadas de S.Francisco e do Carmo, a casa dos Contos, pesadona, com 
cunhais de pedra do Itacolomy, tudo isto que faz parte desse pequeno passado 

para nós já tão espesso, como você falou, parecerá muito mais distante, 

ganhará mais um século, pelo menos, em vetustez. E as duas grandes 

sombras, cuja presença o Manuel sentiu tão bem, avultarão – lendárias, quase 

reais. (FILHO, vol.II, 2013, p.81) 

 

 

Reconhece-se, assim, um projeto político e estético que permanece sobre as nossas 

atuais impressões sobre Ouro Preto: a sobreposição de temporalidades que reforça a 

cenografia pretérita. E essa impressão dual no entanto, contou com a intervenção de 

Lúcio costa em diversos monumentos da antiga Vila Rica, como o Cinema de Ouro 

Preto,  o  Mercado  –  hoje  ―feira  de  pedra  sabão‖  -,  o  fórum,  entre  outros,  além  da 

construção da Igreja Metodista e de um sobrado na praça de Antônio Dias12. 

Perguntemo-nos agora o que um visitante da Ouro Preto atual, munido dos mais 

completos conhecimentos históricos e topográficos, ainda encontraria desses velhos 

projetos? Essa frase é uma paráfrase da indagação que Freud faz no início de um de seus 

textos mais lidos – talvez pelo apelo a um tema caro ao homem moderno, seu 

desamparo frente às demandas instintuais e os cerceamentos civilizatórios -, Mal-estar 

na civilização (2011), escrito em 1930, no qual ele problematiza que há uma inclinação, 

isto é, uma expectativa, de que no ambiente mental tudo está salvaguardado, tudo pode 

 
 

12 Um cuidadoso trabalho dessa atuação de lúcio Costa em Ouro Preto foi feito por Ezequiel Barel Filho 
em sua dissertação de mestrado ‗Lúcio costa em Ouro Preto: a invenção de uma cidade barroca‖, 2013, 

Universidade de Coimbra. 
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ser preservado e ―trazido de novo à luz‖. A fim de desconstruir esse anseio arquivísitco, 

ele estabelece uma alegoria entre a evolução da cidade de Roma e a preservação na 

mente. Embora Freud, ao fim de seu raciocínio, tenha reconhecido a improdutividade 

desse recurso e a incapacidade de encontrar metáforas13 que expliquem o mecanismo de 

conservação do psíquico, rejeitando a referência a Roma, ele nos lega uma discussão 

esclarecedora sobre os procedimentos de conservação do passado histórico arquivado na 

monumentalidade arquitetônica. Vamos a ela. 

 
Os historiadores ensinam que a mais antiga Roma foi a Roma Quadrata, um 

povoamento rodeado de cerca no monte Palatino. Seguiu-se então a fase do 

Septimontium, uma federação das colônias sobre os respectivos nomes, 

depois a cidade que foi cercada pelo muro de Sérvio Túlio, e ainda mais 

tarde, após todas as transformações do tempo da república e dos primeiros 

césares, a cidade que o imperador Aureliano encerrou com seus muros. Não 

acompanharemos mais as mudanças sofridas pela cidade. Perguntemo-nos 

agora o que um visitante da Roma atual, munido dos mais completos 
conhecimentos históricos e topográficos, ainda encontraria desses velhos 

estágios. 

 

 
Freud responde a pergunta dizendo que o que se pode reconhecer dessa sobreposição de 

cenários   históricos   são   apenas   índices,   ―vestígios‖   que   se   encontram   imersos   a 

construções modernas da atual Roma. O visitante poderá especular antigas disposições 

arqueológicas, e por meio de um ―sobrevoo mental‖ refazer os antigos traçados do muro 

de Aureliano e o de Sérvio. Haverá monumentos latentes, ocultos, sob os escombros de 

prédios novos, submersos no solo da cidade. Os vestígios também se confundem às 

intervenções feitas por meio de alguma restauração.  ―É assim que para nós se preserva 

o passado, em sítios históricos como Roma. Freud prossegue, retomando seu objeto de 

análise, 

 
Façamos agora a fantástica suposição de que Roma não seja uma morada 
humana, mas uma entidade psíquica com um passado igualmente longo e 

rico, na qual nada que veio a existir chegou a perecer, na qual, juntamente 

com as anteriores continuam a viver. Isto significa que em Roma os palácios 

dos césares e o Septizonium de Sétimo Severo ainda se ergueriam sobre o 

Palatino, que o Castelo de Sant´Angelo ainda mostraria em suas meias as 

belas estátuas que o adornavam até a invasão dos godos etc. Mais ainda: que 
no lugar do palácio Ceffarelli estaria novamente, sem que fosse  preciso 

retirar essa construção, o templo de Júpiter Capitolino, e este não apenas em 

seu último aspecto, tal como o viam os romanos da época imperial, mas 

também naqueles mais antigos, quando ainda apresentava formas etruscas e 

era ornado de antefixas de terracota. Onde agora está o Coliseu poderíamos 

 
13 FREUD, Sigmund. ―Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa; ela tem uma justificação apenas: 

mostra-nos como estamos longe de dominar as peculiaridades da vida psíquica por meio da representação 

visual.‖ 
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admirar também a desaparecida Domus Aurea, de Nero; na Piazza dela 

Rotonda veríamos não só o atual Panteão, como nos foi deixado por Adriano, 

mas também a construção original de Agripa; e o mesmo solo suportaria a 

igreja de Maria Sopra Minerva e o velho templo sobre o qual ela está erguida. 
Nisso, bastaria talvez que o observador mudasse apenas a direção do olhar ou 

a posição, para obter uma dessas visões.14 

 

Freud encerra sua alegoria, de maneira novamente esclarecedora, ao dizer que 

compreender espacialmente o tempo passado só ocorre por um gesto de ‗justaposição‖, 

uma vez que  ―um mesmo espaço não admite ser ocupado duas vezes‖. 

Desse modo, há em Ouro Preto uma estrutura narrativa organizada por meio de 

um conjunto de eventos, articulam-se, desse modo, os cenários naturais – os morros e 

picos –, os edifícios dominantes –as principais igrejas – e as construções periféricas – o 

conjunto de casas e demais monumentos, amparados por essa estrutura em palimpsesto, 

que sobrepõem tais temporalidades e projetos estéticos. 

 

 

 

A invenção do barroco mineiro 
 

 
O Aleijadinho é a solução brasileira da Colônia. 

É o mestiço e é logicamente a independência. 

 

Mário de Andrade 

 

Há palavras que têm sua potência significativa exatamente em função da 

ausência de um campo de sentido estável, palavras que são submetidas aos sabores e 

usos, definitivamente, são campo fértil, não sem querelas. É o caso das palavras  

Cultura, Tradição, Nação, Original e, Barroco. Quem refaz a trajetória desse significante 

na memória cultural e interpreta suas interpretações é Guilherme Simões Gomes Júnior, 

em sua tese de doutorado, publicada em livro sob o título de Palavra peregrina – o 

barroco e o pensamento sobre artes e letras no Brasil (1998). Como sugere o titulo, 

propõe-se uma peregrinação, uma viagem pelos sentidos e usos do termo barroco em 

terras brasileiras, e tem-se como ponto de partida nesse mapa barroco, a ausência desse 

conceito – enquanto estilo – na obra de Antônio Cândido, esse que definiu parâmetros 

fundamentais da arte e da literatura no país, Formação da Literatura Brasileira (1959). 

Segundo o autor, a lacuna que esse conceito foi submetido teve dois marcos, bastante 

intervalados, o livro de Cândido, na década de 50, período em que disseminavam-se os 

 

14 A longa citação se justifica tanto pela qualidade do texto de Freud como pelas coincidentes associações 
ao nosso objeto de análise: a sobreposição de projetos históricos na monumentalidade arquitetônica. O 

tempo espacializado nos monumentos. 
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estudos sobre o barroco, e o livro de Haroldo de Campos, da década de 80, Sequestro do 

Barroco na Formação da Literatura Brasileira (1989). No entanto, Gomes Júnior nos 

prestigia com o desenho de um vasto mapa desse termo tão resistente a consensos: dos 

escritos avulsos de Otto Maria Carpeaux nas décadas de 40 e 50; aos Aspectos da 

Literatura Brasileira, de Afrânio Coutinho, em 1950; aos textos – alguns publicados 

postumamente – de Sérgio Buarque de Holanda, mas que terá em Raízes do Brasil 

(1956) um gesto inicial de discussão; a tese Portugal na Época da Restauração, de 

Eduardo  de  Oliveira  França  (1951);  o  artigo  de  Hannah  Levy,  ―A  propósito  das  três 

teorias sobre o barroco‖, de 1941; e por fim, o livro Teorias do barroco (Barroco 

Mineiro, em publicação posterior), de Lourival Gomes Machado (1953). 

Diante desse debruçar brasileiro sobre um estilo, originalmente extrangeiro – 

pensando o termo enquanto marco, empresando-nos o trocadilho derridiano –, pergunta- 

se se esse não é mais um gesto anacrônico e desajustado, especialmente em um 

momento em que se quer desenhar a cor local. É inegável o caráter estrangeiro de 

muitas de nossas posturas culturais, e nessa redescoberta do período colonial pelos 

nacionais, também se reconhece esse desvio. No entanto, segundo Gomes Júnior, o 

empreendimento  barroco  demonstra  não  ―[...]ser  apenas  mais  uma  moda  europeia 

macaqueada por um elite provinciana.‖. (p.17) E os sinais dessa autonomia intelectual, 

segundo o autor, são a atuação do SPHAN – então DPHAN –, o empreendimento 

estético de Lourival Gomes Machado, e no campo literário, a atuação de Carpeaux, 

Coutinho e Buarque de Holanda, além de figuras político-poéticas como Mário de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. 

A intenção dessa retrospectiva não é criar apenas uma genealogia do tema em 

terras brasileiras, mas mostrar que a indefinição – ou as tentativas de definir - do 

barroco orientou decisivamente as correntes de interpretação literária. ―A importância 

do barroco desdobra-se, desse modo, em dois planos: um propriamente histórico, isto é, 

enquanto problema posto para a história das artes e da cultura; e outro teórico, na 

medida em que a pesquisa e a interpretação das artes e letras ditas barrocas renovaram  

o corpo conceitual e os instrumentos desses campos de estudo‖ (1998, p.19). Tal 

nebulosidade conceitual inicia-se com certa supervalorização – ou má interpretação – da 

obra de Wölfflin, Renaissance und Barock: eine untersuchung über Wesen und 

Entstchung des Barockstils in Italien15, na medida em que o reconhecimento do barroco 

 
15 Em português, Renascença e Barroco: estudo sobre a essência do estilo barroco e sua origem na Itália. 
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desencadeou  um  ―avanço‖  contra  a  formalidade  do  neoclassicismo,  desse  equívoco 

desencadeou  uma  associação  do  barroco  a  uma  ―espécie  de  explosão  da  liberdade 

criadora que acabou por obscurecer o fato de ele também estar fundamentado em um 

conjunto de preceitos bastante definidos‖ (1998, p.20). 

Tal ―aparência subversiva‖ de algum modo legitimou as vanguardas artísticas do 

século  XX.    Essa  ―invenção  do  barroco‖,  contemporânea  da  também  invenção  dos 

preceitos estilísticos e estéticos ainda encontra reverberações e influencias hoje. O autor 

nos convence dessa tese, ao dizer, de modo arguto, que ―para que exista um fenômeno 

de identificação, não é necessário que a imagem que se busca no espelho da tradição, a 

recém-inventada tradição do barroco, reflita de forma precisa e verdadeira a feição 

daquele que quer identificar-se‖ (p.20, 21). Somado a isso, certa insuficiência das 

abordagens interpretativas que supervalorizavam os elementos externos gerou uma 

demanda por uma ―visão autotélica‖. E esse comportamento não é apenas exclusivo de 

uma área, mas um paradigma que se estabelece nesse momento histórico: 

 
Se o século XX viu nascer uma ideia positiva acerca do barroco, viu 

também a proliferação de correntes que abordaram letras e artes 

privilegiando os elementos intrínsecos à obra. Formalistas do Leste 

europeu, nova crítica no mundo anglo-saxônico, estruturalismo e 
semiologia de vertentes francesas, todas essas linhas de abordagem, em 

seus variados matizes, buscaram forjar um tipo de interpretação que levasse 

em cota fundamentalmente o objeto artísticos, ou a série, em sua arquitetura 

interna. E, em muitos casos, ou estiveram ligadas ou demonstraram um 

interesse bastante acentuado pela questão do barroco. (p.23) 

 
Esse comportamento pode ser sintetizado pela assertiva definição de Carlo Ginzburg, de 

que no fim do dezenove, vê-se surgir as ― raízes de um paradigma indiciário‖ (2012). 

Esse movimento indiciário, da critica de arte, passando pela Psicanálise à Linguística, o 

conhecimento foi orientado por esse pormenor estrutural aparentemente negligenciado, 

uma espécie de arquitetura interna. Ginzburg traça um caminho para a formalização 

desse conhecimento tomando como ponto de partida a obra de Morelli, um historiador 

da arte, que dissecava as ―orelhas‖ a fim de definir a autoria das pinturas. Esse que, lido 

por Freud, provavelmente orientou a teoria psicanalítica – o diagnóstico por meio do 

lapso, do interdito –, a qual, por sua vez, definiu os preceitos estruturalistas. No entanto, 

é preciso dar a volta a essa ciranda bibliográfica- e genealógica – e colocar Wolfflin no 

início da roda, afinal, foi ele quem inaugurou a percepção artística por meio de sua 

análise interna da obra. 
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Esse cenário não deixou imune o Brasil, onde o barroco e a nova crítica 

tornaram-se bandeiras de Afrânio Coutinho, e anos mais tarde, Haroldo de Campos em 

seu sequestro do barroco sob orientação tanto da semiótica americana quanto do 

formalismo do Leste europeu. Juntamente a esse caldo de influencias, destaca-se a 

influencia de Leo Spitzer, que ensinou a ―conciliar rigorosa análise textual e histórica. 

Ou melhor, de fazer aparecer na análise mesma das formas a problemática do fundo 

histórico‖ (p.23). Logo, reconhece-se papel mobilizador que o barroco – e sua 

indefinição – gerou às ciências humanas no século 20. 

Desse mapeamento panorâmico, Gomes Júnior passa a um mapa local, e rastreia 

a interpretação da intepretação do termo barroco no Brasil de 1830 a 1950. Ele 

novamente elege alguns marcos: Manuel Araújo Porto Alegre e as instituições 

Academia de Belas Artes e Instituo Histórico e Geográficoi com referências pontuais, 

esparsas; SPHAN, Roger Bastide e Lourival Gomes Machado – esse momento, a partir 

da década de 30, é decisivo ao reler uma bibliografia sobre o barroco, toda ela 

amparada/norteada/cindida pelas prescrições de Wolfflin; o barroco torna-se 

―vocabulário‖ nas letras com Otto Maria Carpeaux, Afrânio Coutinho e Sérgio Buarque 

de Holanda. 

Se há um ―atraso‖ – em nossa visão moderna – em ressignificar o barroco para 

além da impressão de decadência e mau gosto, reconhecido enquanto estilo artístico 

europeu do Seiscentos apenas no fim do século 19, no Brasil não foi diferente. Apenas 

nos idos de 1920, com a sistematização dos estudos sobre o período colonial brasileiro é 

que se empreende um resgate desse estilo. Atraso em relação às impressões europeias, 

na moça república brasileira essa leitura do passado está em acordo com o também 

recente projeto nacionalista em vigor.  Como ―patrono‖ desse empreendimento artístico 

e plástico, o autor localiza Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879), aluno de Jean 

Baptiste Debret, autor do livro Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil (1834), cujas 

ilustrações figuram como retratos da historia dita oficial do país, Porto Alegre, enquanto 

transita na ponte-Rio-Niterói-Paris, funda com dois colegas, também significativos 

desse empreendimento de retratar o país, a revista  Niterói, a qual funcionava como uma 

―prestação  de  contas‖  das  intelligentzia  nos  trópicos.  Também  membro  do  Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), sua atuação nesse órgão, como dos demais 

membros, é dar a conhecer o Brasil aos brasileiros, que, nesse momento, parecem 

estrangeiros  de  seu  próprio  país.  Não  é  atoa  que  são  empreendidas  pesquisas 
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geográficas, linguísticas, demográficas e artísticas sob o pretexto da identidade 

nacional. 

A palavra barroco não é pronunciada diretamente por Porto Alegre, mas a vemos 

surgir na referência ao pintor dos tempos coloniais, Manuel da Costa Ataíde, que 

segundo ele, foi ―‗espécie de Góngora acromático, apóstolo dos delírios barromínicos, 

mas hábil na cenografia.‘‖(GOMES JÚNIOR, 1998, p.38). Os delírios a que se referem 

atingiram não apenas Borromini, cuja obra é analisada sob o pretexto da personalidade, 

o ― ‗o ciúme foi o vício predominante em Borromini‘‖, afirma o Dicionário Histórico 

de Arquitetura de Quatremère de Quincy (GOMES JÚNIOR, 1998, p.40). Associações 

frequentes entre caráter, doença e obra/estilo, como ocorre na interpretação da obra de 

Aleijadinho, a começar pela alcunha, que já sinaliza a narrativa de sua vida, logo, sua 

arte. 

Se a principal questão que envolvia o barroco era seu reconhecimento,  no 

Brasil, essa associação foi localizada no século 18, no reconhecimento da arte e da 

arquitetura colonial, período que era lido a partir da categoria estilística do barroco . 

―Trata-se então da articulação das manifestações artísticas do passado com os projetos 

culturais que começam a esboçar-se no Brasil, no momento em que pareciam esgotados 

os impulsos que modelaram as instituições e as práticas culturais e artísticas do tempo 

do Império (GOMES JÚNIOR, 1998, p.51)‖. Um desses marcos é a conferência 

proferida  por  Ricardo  Severo  em  1914,  ―A  Arte  Tradicional  Brasileira‖,  que  tenta 

resgatar a arquitetura colonial. O fato é que o país forja uma unidade arquitetônica, 

inexistente, principalmente, após o oitocentos. Porém, tem seus defensores, reunidos sob  

a  alcunha  de  ―modernistas  áticos‖  (GOMES  JÚNIOR,  1998,  p.50).  De  Ricardo 

Severo a Mário de Andrade, passando por Rodrigo de Melo e Franco, Manuel Bandeira, 

Carlos Drummond até Lourival Gomes Machado, Otto Maria Carpeaux e Sergio 

Buarque de Hollanda. 

 
No que diz respeito ao barroco, Ricardo Severo retraça o desenvolvimento 

do estilo a partir da Itália, ligando-o à nova liturgia católica cheia de 

esplendor e suntuosidade. Mas ressalta que, a despeito de ser um estilo 

verdadeiramente internacional, adquiriu feições particulares nas regiões pelas 
quais se propagou. Inclusive no Brasil, onde ‗a arte do mestre Valentim, e do 

‗Aleijadinho‘ deu ao barôco português um novo caráter que o distingue de 

todas as matrizes europeias; e resulta esse novo aspecto ou estilo de uma 

sincera adaptação artística às condições locais, morais e materiais do quadro 

‗brasileiro‘‘ (p.52). 
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Verifica-se um diálogo – muitas vezes também forjado mas não menos autêntico 

– entre cor local, identidade nacional, folclore, exotismo e recuperação do período 

colonial. Quem assume, de modo declarado, essa tarefa de guia artístico-cultural é 

Mário de Andrade. Gomes Júnior recupera uma fala de Lourival Gomes Machado sobre 

Mário que sintetiza muito bem a atuação desse catalisador dos anseios nacionalistas, e 

projetor dos modernistas: ―‗Depois do primeiro movimento de rebeldia, os modernistas 

põem um olho na tradição colonial e outro no movimento parisiense. A redescoberta 

adquire a dupla dimensão dos navios que levam ao Havre e dos trens que conduzem a 

Ouro Preto. Até hoje estão aureoladas no sacrário dos inovadores da arte brasileira as 

imagens de Macunaíma e das Demoiselles d´Avignon.‘ (pp.53, 54)‖. E embora possamos 

situar Mário nessa função iniciadora, ―guia notável‖, ele apresenta, segundo Gomes  

Júnior,  certa  ―ambiguidade‖  (p.54)  no  que  diz  respeito  ao  barroco,  digamos, 

bastante compreensível quando percorremos esse caminho de indefinições e exclusões a 

que foi submetido o conceito de barroco. A noção de mau gosto ainda encontra respaldo 

na apreciação estética de Mário. Entretanto, nacionalista por decisão, ele justifica sua 

impressão, ―‗Ora, na arquitetura religiosa de Minas a orientação barroca – que é o amor 

da linha curva, dos elementos contorcidos e inesperados – passa da decoração para o 

próprio plano do edifício‘‖ (p.55). Há outras tantas falas deliciosas e elogiosas do guia 

Mário em relação a Aleijadinho, que valem aqui serem reproduzidas: 

Homem da época barroca na América, mas produtor de uma arte não- 
barroca, Aleijadinho é, além de renascente, gótico e expressionista, um 

precursor da nacionalidade: ‗Já se distingue das soluções barrocas luso- 

coloniais, por uma tal ou qual denguice, por uma graça mais sensual e 

encantadora, por uma ‗delicadeza‘ tão suave, eminentemente brasileiras‘. E 

tudo se arremata na nova valorização do composto racial brasileiro, na agora 

menos pessimista nação mulata: Aleijadinho ‗é a solução brasileira da 

Colônia. É o mestiço e é logicamente a Independência‘ (p.57). 

 

É curioso ver como além de uma genealogia do termo, cria-se uma genealogia  

de figuras que empreenderão o projeto de preservação de Ouro Preto, cujo argumento 

fundamental será o barroco mineiro. Antecedendo a criação de órgãos como o SPHAN, 

em 1928, O Jornal, cujo diretor era Rodrigo de Melo e Franco – futuro diretor do órgão 

citado, e grande gestor das ações patrimoniais até a década de 60 -, lança uma edição 

especial sobre Minas Gerais. Nesse número colaboram representantes dessa caravana 

modernizante, Mário de Andrade, Lúcio Costa, Manuel Bandeira e Carlos Drummond. 

Gomes Júnior nos chama a atenção para a ocorrência – ou a ausência, em Lúcio Costa – 
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do termo barroco nesses textos. Quando ele aparece é para associar – como comumente 

se fazia –à Companhia de Jesus, escolha de Drummond, em Bandeira e Mário, não por 

coincidência, o barroco surge desprovido da aura mística, a arte do mulato artesão é 

produto do espírito, ou seja, ―a genialidade parece residir sempre naquilo que ultrapassa 

o barroco‖ (GOMES JÚNIOR, p.60). O lugar comum desses dois escritores reside no 

fato de o poeta paulista ter sido o guia do pernambucano quando esse foi a Minas, em 

1928. Em cartas trocadas, Mário guia Bandeira em sua primeira viagem a Minas e esse 

último antevê uma perspectiva sobre a vida do escultor Aleijadinho, que será sombreada 

pelo desejo de ver nele e em sua obra - inclusive pelo próprio Bandeira, em textos 

posteriores, com veremos no Guia de Ouro Preto –, manifestações da genialidade e 

originalidade, valores anacrônicos ao século dezoito, como corajosamente demonstrou 

Guiomar de Grammont em seu livro Aleijadinho e o Aeroplano- o paraíso barroco e a 

construção do herói colonial (2008). 

Gomes Júnior nos abre certo caminho interpretativo dessa episteme cultural 

brasileira em formação por meio do mapa que desenha do conceito de barroco, mas 

também quando pontua a função da viagem como procedimento – e experiência – que 

permitiu  não  apenas  as  definições  de  um  ―barroco  mineiro‖,  mas  também  marcou  o 

modo  de  compreender  o  Brasil  por  meio  da  ―viagem‖,  outra  tópica  sobre  a  qual  nos 

debruçaremos mais adiante. Mário de Andrade, sem dúvida, é o viajante que se converte 

em ―turista aprendiz‖ e em seguida em professor, cicerone, guia. O texto que, de algum 

modo, inaugura – pela visibilidade que teve – esse olhar de valorização e, por 

conseguinte, de preservação do patrimônio de Aleijadinho, foi escrito por Mário após 

sua  viagem  a  Minas,  em  1919,  ―Arte  religiosa  no  Brasil‖  (1920).  Nesse  texto,  Mário 

traz os relatos dos viajantes do século 18 que faziam menção ao escultor colonial, 

escritas que figuram como documento e marco da nossa incipiente – e ―estrangeirada‖ 

historiografia, outra tópica que exige maiores investimentos. 

A viagem, portanto –tratada mais adiante -, nos levará a Manuel Bandeira, com 

suas Crônicas da Província do Brasil (1937), uma compilação de suas publicações em 

jornais, e seu Guia de Ouro Preto (1938), ambos guiados por Mário e pela estética 

modernista que se delineava sob as prescrições de Lúcio Costa, Rodrigo de Melo e 

Franco. Como demonstra Gomes Júnior (1998), curiosamente não há poucas menções 

ao barroco no Guia, e em apenas uma das crônicas lê-se declaradamente a palavra 

peregrina, 
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Para distinguir as igrejas mineiras, Bandeira diz que elas ‗apresentam uma 

solução tão sábia de adaptação do barroco ao ambiente do século XVIII 

mineiro‘ e que ‗não criam aquela atmosfera de misticismo quase doentio que 

há, por exemplo, em S. Francisco de Assis da Baía, ou na Misericórdia de 
Olinda‘.  Mas  é  curioso  ver  o  mesmo  autor  ,  no  artigo  ―Bahia‖  [em  que  o 

poeta é guiado por Godofredo Filho pelas terras do barroco Gregório de 

Matos], referir-se à mesma igreja de São Francisco como ‗a mais rica 

maravilha de todo Brasil‘ e, mais ainda, que seu interior ‗é um desses 

exemplos do barroco depurado e harmonioso‘‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, 

p.62) 

 

Dessa inconstância apreciativa, o crítico nos sugere que Bandeira, assim como tantos 

outros modernistas, eram ―vítimas‖ do histórico negativo de avaliações sobre o barroco, 

ou  mesmo  de  uma  ―censura‖  marioandradiana,  esse  que  foi  o  protagonista  dessa 

invenção da arte colonial – figura metonímica de uma identidade nacional que também 

se tentava inventar. As ruínas mineiras, sustentadas pelo acervo colonial, eram – 

paradoxalmente – o edifício sobre o qual ancorar esse projeto. Na brilhante conclusão 

de Gomes Júnior, ― Era o pouco que tinha sido edificado com chances de durar e, 

portanto, com capacidade de dizer, pela própria monumentalidade, algo que pode ser 

traduzido em uma expressão como esta: ‗Foi assim que tudo começou‘‖ (1998, p.64). 

Dos ―modernistas áticos‖, que deveriam assumir a ―certidão de batismo barroca‖ 

(GOMES JUNIOR, 1998, p.62), somos guiados à voz dos ―‗especialistas‘‖, esses que 

ganharam visibilidade política e estética com a fundação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Dentre alguns desses experts estão Gilberto 

Freyre, Godofredo Filho, Mário de Andrade, Alberto Lamego, Rodrigo de Melo  

Franco, Joaquim Cardoso, Lúcio Costa, Hanna Levy, Sérgio Buarque de Holanda, Luis 

Jardim, Augusto de Lima Júnior, José Mariano Filho; uma nova caravana modernista 

em  formação.   Não  sem  controvérsias,  esses  dois  últimos  ―especialistas‖  disputaram 

com Melo e Franco a influência na decisão presidencial do tombamento de Ouro Preto, 

em 1933. 

Quanto à peregrinação da palavra barroco, antes tímida, agora surge com força e 

incidência constante nas páginas do SPHAN. Uma medida inicial foi desassociar o 

barroco   ao  jesuítico,  questionado  principalmente  por   Lima  Júnior  na   conferência 

―Evolução  do  Barrôco  no  Brasil‖  (1939),  e  por  Mariano  Filho,  em  ―O  Pseudo-estilo 

Barroco-jesuítico e Suas Relações com a Arquitetura Tradicional Brasileira‖ (1939), 

embora no guia marianense de Salomão de Vasconcelos, Mariana e seus templos, essa 

ideia persistisse. É tão fervorosa a postura agora adotada que Lima Júnior afirma que a 
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arte  barroca  pode  ser  denominada  de  ―‗arte  da  civilização  brasileira‘‖  (GOMES 

JÚNIOR, 1998, p.68). 

É em Godofredo Filho, que podemos localizar a noção de barroco articulada à 

natureza – imagem que hoje, mais do que nunca, tornou-se manchete das Minas, com 

suas  ―montanhas  barrocas‖  -,  reproduzida  também  por  Bandeira  na  já  citada  crônica 

Bahia, ― ‗em nossa terra exuberante, onde a natureza dá o modelo do mais fantástico 

capricho de curvas, o barroco é o grande estilo religioso‘‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, 

p.67), e por Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil – veremos mais à frente. Vem juntar- 

se a essa ciranda barroca, Luis Jardim, pesquisando as pinturas decorativas das igrejas 

mineiras, ele estabelece a lei barroca da curva. É ele, inclusive, quem ilustrará os Guias 

de Gilberto Freyre, escritos nos anos 30, o Guia prático, histórico e sentimental da 

cidade do Recife (1934) e Olinda - segundo guia prático, histórico e sentimental de 

cidade brasileira (1939), e também o Guia de Ouro Preto (1938), de Manuel Bandeira. 

Aliás,  ―foi  por  intermédio  de  Freyre  que  Jardim  expôs  pela  primeira  vez  no  Rio  de 

Janeiro (1936) e recebeu o convite de Rodrigo de Mello Franco de Andrade para ilustrar 

o Guia de Bandeira (cf. "Entrevista com Luís Jardim", em Fonseca, 1985)‖ (PEIXOTO, 

2005, Nota 14). 

Nessa intrincada genealogia do termo barroco, também encontramos certo 

prenúncio do que seria e de quem comporia o ambiente acadêmico brasileiro. É com o 

artigo de Hanna Levy, ―A propósito das três teorias sobre o Barroco‖ (1941), também 

publicado na revista do SPHAN, que a noção de ―valor‖ da obra de arte e da arquitetura 

se impõe como método de análise. Levy também traz com clareza uma postura crítica 

uma retrospectiva das teorias estéticas sobre o barroco, que tem como ponto de partida a 

obra de Wolfflin, e as considerações de Alois Rigel, Max Dvorak, os quais a autora 

contesta, optando por Leo balet, ― apenas ela é capaz de explicar ‗os fenômenos 

artísticos pelas suas relações com a totalidade das condições históricas existentes numa 

época determinada [...], por isso mesmo, [é] mais apta a resolver também os problemas 

da história da arte brasileira‘‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.72). Se é com Levy que o 

barroco ganha status de categoria estilística, o debate ganha mais corpo por meio da 

figura de um estrangeiro, em viagem ao Brasil para fundar a Universidade de São Paulo, 

Roger  Bastide.  O  francês  publica,  com  certa  ousadia  a  um  estrangeiro,  mas  com 

―brasileirice‖ na escolha das palavras, Psicanálise do cafuné, desse livro fazem parte os 
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ensaios   ―O   mito   do   Aleijadinho‖   e   ―Sociologia   do   barroco   no   Brasil‖.   Vale   a 

reprodução do resumo que Gomes Júnior faz do primeiro artigo de Bastide: 

 
[esse] busca caracterizar os elementos mitológicos que circundam o artista na 
tradição do Ocidente europeu. Se no Oriente o artista é representado através 

do modelo do santo, o Ocidente, sempre seduzido pela ideia de nação, 

‗representa o artista segundo o modelo do herói‘. E sobre o herói recai um 

manto de predestinação e de maldição. Desde o principio o herói tem de lutar 

contra obstáculos que visam abortar seus feitos futuros e por toda vida sofre 

de uma maldição que antecipa seu fim trágico. O mundo moderno teria 

reciclado esse modelo, adequando-o ao individualismo que caracteriza as 

sociedades ocidentais e à noção de gênio herdada do romantismo. (1998, 

p.73) 

 

De fato, o que veremos nas próximas iniciativas, e que perduram ainda hoje, mesmo 

dado o esforço já citado, de Guiomar de Grammont (2010), é essa imagem heroica tanto 

de  Aleijadinho  quanto  de  sua  obra  ―barroca‖.  Já  vestes  religiosas  não  parecem  ser 

exclusividade do Oriente, nos trópicos coloniais serão atributo, ou melhor, atribuídas a 

Tiradentes, a fisionomia cristã, basta darmos uma passada d´olhos na iconografia que o 

representa,  especialmente  o  quadro  de  Pedro  Américo  (1893),  nosso  ―retratista‖  da 

República. Logo, nessa invenção não apenas do barroco, inventam-se também heróis. 

Dessas interpretações histórico-sociológicas do barroco, Gomes Júnior nos 

conduz a um conjunto de estudos que figurará como publicações acadêmicas, de fôlego. 

É o que faz Lourival Gomes Machado, sociólogo e crítico de arte da primeira geração 

formada na Universidade de São Paulo, ele ambicionava um projeto intelectual que 

ultrapassasse  os  ―‗os  esforços  sinceramente  modestos‘‖  e  a  ―‗sábia  continência  do 

organismo oficial em matéria interpretativa‘‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.77). Esse 

organismo a que ser refere é o SPHAN, a quem ele assumidamente é devedor, mas o 

mesmo que quer também superar, uma ―pesquisa das significações‖ (GOMES JÚNIOR, 

1998,  p.78).    Para  o  estudioso,  ―a  forma  mentis  do  barroco  está  baseada  em  um 

determinado conceito que parte do ‗ desejo de povoar o espaço com formas tão 

irrestritas quanto o próprio espaço‘‖ (JÚNIOR, p.77), ou seja, esse o barroco não é mais 

entendido como um excesso decorativo, e também ele extrapola a repercussão de um 

contexto histórico mercantilista, da Contra-Reforma e do Absolutismo. 

Essa disposição geográfica e mental do barroco, segundo Gomes Machado, é que 

permitira a criação de um ―barroco mineiro‖, cuja figura visual mais emblemática é a 

fachada das igrejas – a mais expressivas delas, sem duvida, é a de São Francisco de 

Assis, a qual dedicaram-se poemas e estudos. Vale a pena a reprodução do argumento 
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para a plasticidade do barroco colonial, sem amparar-se servilmente no modelo europeu, 

assim pode ser visto o barroco mineiro, 

 
No interior, os muros planos, os ângulos retos vão sendo submetidos a uma 

disposição dos altares laterais com relação à capela-mor e, oposta a ela, o 

mezanino do coro ganha forma sinuosa, e o conjunto, antes regular, se 

arredonda. Do centro do altar em direção às paredes laterais e ao teto, a 

madeira entalhada vai aos poucos desmentindo a retilineidade dos muros e 

dos ângulos. Com isso, a antiga caixa cúbica que definia a igreja, que, 

enquanto desenho, evidenciava a limitação do espaço, se tranforma por efeito 

ótico um todo orgânico, mais maleável, menos restrito. Do lado de fora a 

fachada, que antes se confundia com a parede frontal da caixa cúbica, 

destaca-se, projeta-se para a frente junto com as torres que, de quadradas, 

passam a redondo-quadradas ou simplesmente arredondadas. E quando o 

arredondado das torres projeta-se até o chão, a fachada como um todo 
também se arredonda, como na Nossa senhora do Carmo, se São João del rei 

e na São Francisco, de Ouro Preto, que, para Machado, é a obra prima que 

coroa todo o ciclo da arquitetura religiosa nas Minas Gerais. Foi com 

estratagemas dessa natureza que a arquitetura do cliclo do ouro superou as 

dificuldades construtivas e confirmou seu anseio pelo barroco. (p.82) 

 
Em outros termos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Planta da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto16 

Somado a esse rearranjo tropical, Machado ressalta o impacto das fachadas em 

Ouro preto como sintoma de certa liberdade espacial, ao contrário das igrejas barrocas 

europeias, que competiam lugar com as construções urbanas. Em Vila Rica parece haver 

certa  ―consciência  plástica‖  entre  o  monumento  e  seu  arredor,  o  que  revelaria  uma 

―forma mentis barroca‖,  não a ponto de considerar que a curva, a paisagem ondulada 

sejam indícios barrocos, impressionismos esses cheios de ―licença poética‖, com humor 

 
 

16 In: https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2012/05/09/morfologia-das-igrejas-barrocas-ii/ 

https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2012/05/09/morfologia-das-igrejas-barrocas-ii/
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nos alerta Simões (1998).17 Porém, o grande mérito desse crítico de arte foi rever as 

interpretações originárias do romantismo do século 19 no que diz respeito à arte 

colonial. Se inclusive para Mário de Andrade, a ideia de gênio, aplicada a Aleijadinho e 

em ressonância àquela arte considerada barroca, para Gomes Machado, a arte ocidental 

até o Oitocentos tinha como parâmetro a imitação, a emulação, é mais acertado dizer, de 

cânones definido pela tradição. A palavra original circunscrevia-se apenas à noção de 

origem, princípio, e não de inovação, autenticidade. 

Gomes Machado, inegavelmente, coloca o barroco na agenda estética brasileira, 

mas deixa uma lacuna problemática – embora fecunda – quanto à sua noção de ―forma 

mentis‖. É o que demonstra Gomes Júnior ao fim de sua exaustiva resenha. Lourival, 

leitor minucioso de Wolfflin, talvez tenha excedido em sua concepção claramente 

herdada  da  noção  de  ―psicologia‖  do  crítico  suíço.  Abarcando  ao  mesmo  tempo 

dimensões estilísticas e sócio-historicas, a forma mentis em si mesma, não é definida. 

Mas antes que se pense em desabonar a trajetória de Lourival Gomes Machado, é 

melhor seguir as provocações do autor de ―Palavra Peregrina‖, 

Como explicar que uma cultura estruturada segundo a forma mentis barroca, 
enquanto produzia obras de arte notáveis no estilo barroco, via passear entre 

essas obras um grupo também notável de poetas que, pregando linguagem 

simples, clareza e um senso de medida avesso à ideia de ilimitação, quiseram 

deixar para trás tudo o que em poesia pudesse lembrar os excessos 

seiscentistas? 

 

Dessa longa incursão pelo barroco nas discussões das artes visuais brasileiras, 

Gomes  Júnior  nos  conduz  à  ―tardia  admissão  das  letras‖  barrocas  (1998,  p.89).  Ele 

inicia o percurso dessa palavra, agora em sua função poética, com o crítico austríaco, 

radicado no Brasil no fim década de 30, Otto Maria Carpeaux. Inserindo o Brasil nas 

discussões já em curso na Europa sobre o barroco, ele dá suas contribuições a partir de 

textos que publica no jornal A Manhã, a partir de 1946. Mas sua fala tem alcance 

acadêmico na obra de fôlego admirável, História da Literatura Ocidental (1959), na 

qual, ultrapassando as noções primeiras de Wolfflin, se vê o barroco para além de um 

estilo,  ele  é  ―uma  mentalidade  própria  da  vida  social  e  cultural  da  Europa  do  século 

XVII. [...] Todo trabalho do artista, sua capacidade, os materiais de que dispunha e que 

criava,  a  finalidade  da  obra,  tudo  subordinava-se  à  ‗vontade  estilística‘  própria do 

 
17 E é essa noção a que se refere Ferreira Gullar e outros tantos que, por entradas pitorescas, associam a 
voz de Milton Nascimento, a obra de Niemeyer, a obra de Jorge dos Anjos a uma manifestação atual do 

barroco. 
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barroco‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.90). Carpeaux extrapola ainda mais sua definição, 

extrapolando também a demarcação espaço-temporal do barroco, 

 
Os exemplos arrolados para comprovar essa tese são vários: o heroísmo 
exaltado face ao destino que aparece em Cervantes e Caderón já estaria 

prefigurado na Farsália de Lucano; o estoicismo presente no barroco teria 

sua origem em Sêneca; os grandes místicos espanhóis poderiam ser vistos 

como continuadores do herético espanhol Priscilianus. A partir desses 

exemplos se alinhava a ideia de que o que teria sido transitório no conjunto 

da Europa, na Península Ibérica e na América Latina teria um caráter 

permanente (GOMES JÚNIOR, 1998, p.92). 

 

Já a ressonância tropical do barroco  é discutida em ―Tradições Americanas‖, do livro 

Origens e Fins (1943). Recorrendo à definição de ―mentalidade ibérica‖, desenvolvida 

por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, Carpeaux defende que o cenário 

sociológico do homem ibérico, que enfrenta a transição de uma sociedade patriarcal e 

escravista para um Estado moderno, e o baixo grau de sociabilidade decorrente dessa 

passagem cria condições para essa mentalidade barroca. 

Outro deslocamento promovido por Carpeaux conduz o barroco a certa crise no 

século 20, da decadência burguesa, vista com equivalência à decadência do mundo 

aristocrático, logo, ―‗a poesia barroca e a poesia moderna esclarecem-se mutuamente‘‖ . 

Góngora e Donne são atualizados por Lorca, Yeats e Eliot, esses que, revolucionários e 

conservadores,  iluminam  a  ―‗noche  negra‘  da  época  de  crise  em  que  vivem  como 

‗infame turba de nocturnas aves‘ [...]‘, mas que dentro dela postulam ‗la estación 

florida‘, a aurora futura‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.93). 

Mais um colaborador desse projeto didático, de inserção do barroco nas letras 

brasileiras, foi Afrânio Coutinho, cuja obra pode ser vista como um ―mosaico‖ que tenta 

sobrepor as diversas, e frequentemente divergentes, noções do barroco, a fim de 

alcançar certo todo compreensível. Coutinho inicia sua trajetória nos estudos barrocos 

com a tese Aspectos da Literatura Barroca, em 1958, em submissão à cátedra de 

literatura no colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em seguida, passa a ocupar uma 

cadeira na Academia Brasileira de Letras, além de ter uma assídua atuação editorial por 

meio de jornais e outras publicações, das quais destaca-se a tese já referida e o capítulo 

―Do  barroco  ao  rococó‖,  pertencente  ao  enciclopédico  livro  A  literatura  no  Brasil 

(1955). E é justamente esse caráter de exegese que faz Coutinho acertar no acervo de 

citações, mas equivocar-se na disposição delas: René Wellek, Wölfflin, Hatzfeld, 

Spitzer, Weisbach, Morris Croll são postos a dialogar, embora alguns tivessem ―como 
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pressuposto a ideia de que as formas artísticas e literárias possuem uma dinâmica 

intrínseca, só compreensível dentro de seu desenvolvimento próprio, e outros, 

constituindo tradição oposta, fazem o barroco derivar de constrangimentos históricos, 

sociais e políticos‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.102). Essa indecisão marca toda a obra 

de Coutinho. 

Outro problema apontado por Gomes Júnior é quando Coutinho se envereda 

pelas influências da Contra-Reforma, das quais surge o homem barroco; para ele, a 

Renascença  teria  cortado  ―‗a  escada  de  Jacó  que  une  o  homem  a  Deus‖  (GOMES 

JÚNIOR, 1998, p.104). Esse homem cindido dará origem à mentalidade barroca que 

será transposta ao ―caráter nacional de certos povos‖ - assim como indicava Carpeaux. 

No entanto, ressalva Gomes Junior, 

 
talvez o grande problema do pensamento critico de Afrânio Coutinho se deva 
ao fato de ele raramente ter-se voltado para a interpretação concreta dos 

fenômenos literários. É um intelectual que tem em sua conta a divulgação das 

ideias da ‗nova crítica‘ sendo exercitado por Coutinho, nem se vê a poesia 

seiscentista brasileira, ou qualquer outra, sendo interpretada por meio das 

novas teorias sobre o barroco. (1998, p.106) 

 
Nesse mapa que rastreia a viagem pela qual a palavra barroco percorre na cultura 

literária brasileira no século 20, Gomes Júnior agora nos levará a Sérgio Buarque de 

Holanda, cuja trajetória intelectual inicia-se de modo precoce, sobressaindo-se entre 

seus pares modernistas no início da década de 20. Esse início no mundo das letras, 

bastante produtivo, o levará a citações ainda indiretas à noção de barroco, que ganhará 

mais corpo e maturidade em seus artigos escritos entre os anos de 1951 e 1953- alguns 

publicados em ―Notas sobre o Barroco‖ (Tentativas de Mitologia). No entanto, Gomes 

Júnior sinaliza que apenas em Raízes do BrasilI (1936) pode-se falar que Buarque trata 

do barroco, mesmo não o tendo nomeado como tal, a ―mentalidade ibérica‖ parece ser 

um   ―quadro   perfeito   da   sociedade   barroca‖   (GOMES   JÚNIOR,   p.113).   Essa 

constatação,  na  verdade,  foi  feita  por  Carpeaux  em  ―Tradições  Americanas‖,  artigo 

reunido no livro Origens e Fins, de 1943. Esse ensaio de Carpeaux terá ressonâncias as 

quais se pode indiciar em diversos outros autores, como a noção de mentalidade 

barroca e de ilha, a primeira, expressão já vulgarizada, a segunda nos remete à 

discussão de Ettore Finazzi–Agrò quanto à ―ilha Brasil‖: 

 
Carpeaux toma como certa essa caracterização da ―mentalidade ibérica‖, 

avessa Às hierarquias, ao trabalho, cheia de espírito de aventura e de culto à 
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personalidade individual. E chama isso de barroco. Daí um passo para 

concluir que se o barroco, enquanto estilo, é um fenômeno europeu, ‗como 

survival é muito mais um fenômeno americano‘. Isto é, dita barroca, a 

‗mentalidade ibérica‘, fundadora das sociedades e das culturas ibero- 
americanas, criou a ‗tradição americana‘ como ‗uma ilha barroca no 

continente da civilização ocidental, e nessa ilha sobrevivem, entre os arranha- 
ceús da economia capitalística e da sociedade moderna, os traços 

inconfundíveis da sociedade e do espírito barrocos‘‖ (GOMES JÚNIOR, 

1998, p.113) 

 
Mas, como pondera Gomes Júnior, não se pode afirmar a influência que Carpeux 

exerceu sobre a obra de Buarque. Fato é que as modificações nas edições seguintes de 

Raízes,  com  destaque  para  o  acréscimo  do  capitulo  ―O  semeador  e  o  ladrilhador‖, 

podem ser indicativos de, no mínimo, um debruçar-se mais atento a sociedade em 

formação, herdeira, essa sim, de uma mentalidade barroca. Tal texto trata da distinção 

entre as cidades implantadas por espanhóis e portugueses em solo americano, diferenças 

geográficas e arquitetônicas que conformarão certo humour ibérico, barroco em terras 

então tupiniquins. Essa discussão, todavia, ganhará outro tom em Visão do paraíso, no 

capitulo ―América Portuguesa e Índias de Castela‖. Agora, a forma mentis é entendida 

não  sob  a  ótica  de  um ―modelo  de  conotação  dedutiva  que  só  é  capaz  de  delinear  os 

traços definidores das culturas europeias‖ , mas se justifica por elementos advindos da 

―trama  da  história‖  (GOMES  JÚNIOR,  1998,  p.116).  Aqui,  delineia-se  o  Sérgio 

historiador. 

Na  década  de  50,  ―superado  os  arroubos  nacionalistas‖  (GOMES  JÚNIOR, 

1998,  p.122),  e  o  texto  ―O  Ideal  arcádico‖  demarca  essa  maturidade.  Consciência 

nacional, para Sérgio, só pode ser avistada nos final do período colonial, e muito 

particularmente localizada, em figuras de exceção, logo, não pode ser compreendida 

como uma mentalidade social. E a metáfora tão emblemática de consciência nacional 

em  Raízes, é revista: ―‗É certo que não cresceu [a consciência nacional] como crescem 

as árvores, das próprias raízes e entranhas, mas como crescem as casas, pela adição 

sucessiva de elementos estranhos‘‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.123). Logo, afastando- 

se da ―tradição‖ de ver a literatura brasileira desde o Padre Anchieta, em um processo 

de aculturação de culturas, conformando a brasileira, Buarque aproxima-se das ideias de 

Rodrigues Lapa, que vê o nativismo tanto da Inconfidência Mineira quanto das Cartas 

Chilenas do poeta Tomás Antônio Gonzaga, um equívoco histórico. 

Passa-se, portanto, a considerar, como sugere a nova metáfora, a adição contínua 

de elementos portugueses na literatura praticada em terras tupiniquins. Isto é, a literatura 

brasileira como extensão da portuguesa. Desse modo, em uma postura resistente à 
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análise estilística da Nova Crítica, que ganhava cada vez mais adeptos entre os 

intelectuais brasileiros, Buarque segue defendendo que para compreender a literatura 

praticada  no  período  colonial,  é  preciso  compreender  os  termos  ―Renascimento‖, 

―Barroco‖  e  ―Neoclassicismo‖  como  ―‗complexos  de  cultura‘‖,  portanto,  unidades  de 

sentido devem ser buscadas em detrimento de formas puramente estilísticas. Em meio a 

essa divisão surge uma outra, a dos gêneros poéticos praticados na época colonial. E é 

nesse ponto que Gomes Júnior lança sua crítica, ao reconhecer o privilegio da épica e da 

lírica em relação aos gêneros baixos, como os sátiros e burlescos. Dos esparsos 

apontamentos a Gregório de Matos e ao incontornável Padre Antônio Vieira, Cláudio 

Manuel   da   Costa   ganha   178   páginas   exclusivas.   ―Mas,   se   os   autores   mais 

representativos do barroco ocupam pouco espaço no livro, o barroco, com suas formas, 

linguagem e seus lugares comuns, está por toda parte‖, pondera Gomes Júnior (1998, 

p.128). Outras particularidades da obra de Sérgio Buarque são apontadas, mas nos vale 

uma fala conclusiva sobre esse autor fundamental no mapa do ―barroco‖ pelo Brasil, 

 
E, dentro desse imenso espaço geográfico pelo qual se espraiou a cultura do 

Ocidente europeu, independente das dificuldades e lentidão da comunicação, 

formas métricas, temas, figuras, termos, estilos circulavam e um fluxo 

constante, configurando, do ponto de vista da poética, um universo comum. E 
o fluxo não era apenas de caráter geográfico. Pelo tempo iam e vinham os 

modelos poéticos antigos, medievais, renascentistas, barrocos..., muitas  

vezes entrelaçados uns aos outros. Sérgio Buarque renova também, e nesse 

ponto de forma decisiva, no sentido da dissolução do modelo canônico que 

separava com tanta nitidez as épocas literárias. Sua interpretação dos árcades 

pelo prisma do barroco abre uma perspectiva fecunda no sentido de 

responder a certas questões cruciais no que diz respeito á história da cultura 

no Brasil. (GOMES JÚNIOR, 1998, pp.133, 134) 

 

Gomes Júnior então retoma a pergunta em aberto por Lourival Gomes Machado: 

como conciliar a forma mentis barroca se na região do ouro havia poetas tão avessos aos 

princípios barrocos? A resposta vem de Sérgio Buarque: 

 
‗só pode causa surpresa aos que vejam em nosso Arcadismo da segunda 

metade do Setecentos uma reação mais expansiva e contagiosa do que 

realmente o foi. O fato é que tal reação partiu principalmente de minorias 

bastante exíguas e durante longo tempo se cingiu a elas. Faltavam condições 

verdadeiramente apropriadas á formação de um público ideal para aquela arte 
mais apurada e estranha às nossas normas mais correntes‘ (GOMES 

JÚNIOR, p.134) 

 

Feita essa reserva, Gomes Júnior nos levará a Antônio Candido, cuja amizade 

também intelectual com Sérgio Buarque, o conduzirá a considerações semelhantes ao 
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cenário  colonial.  Ambos  concordam  que  Cláudio  Manuel  da  Costa   era  o  ―mais 

seiscentista dos árcades‖ – proposição tomada de empréstimo de José Veríssimo por 

Gomes Júnior (1998, p.137). Logo, o que coloca Candido em desacordo com a cultura 

letrada moderna é a revisão positiva que ele propõe do termo cultismo, a começar pelo 

próprio termo, que usado em certo descuido com o conceito também de culteranismo . 

Não  nos  adentraremos  à  querela,  basta-nos  sinalizar  que  ―no  geral,  o  que  se  pode 

observar é uma oscilação no que diz respeito a escolha dos termos e de seus valores 

correspondentes‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.142). Candido assim, cria seus sistema: 

 
Excluindo a sátira de Gregório de Matos do período formativo por razoes 

sistêmicas e considerando a forma do elogio como exterior ao campo da 

verdadeira poesia, Antônio Candido demarca a ideia de que não será no 

âmbito nem da arte do vitupério nem da arte do elogio que será jogada a 

grande partida poética no fim da época colonial. É na lírica amorosa e pessoal 

e pessoal, de vocação intimista, relativamente avessa aos aspectos de 

sociabilidade implícitos no gênero demonstrativo ou epidítico, herdado da 

retórica clássica, que o intérprete encontra a primeira grande manifestação da 
poesia praticada no Brasil. (GOMES JÚNIOR, 1998, p.143) 

 
E se Gomes Junior inicia seu livro sob o pretexto da exclusão do barroco do sistema de 

Candido, após esse minucioso trajeto, ele revê sua postura incômoda inicial, e sai em 

defesa  do  crítico  paulista:  ―há  que  se  reconhecer  que,  em  certa  medida,  é  bastante 

justificável a exclusão do barroco do processo formativo da literatura brasileira‖ 

(GOMES JÚNIOR, 1998, p.145). Não sem ressalvas, Gomes Júnior diz que essa 

inadequação se justifica  não pelos ―motivos sistêmicos‖, mas pelo anacronismo de se 

querer ter uma literatura brasileira autônoma no século 18, discussão, portanto, que vem 

―à  reboque‖  da  definição  do  ―barroco  brasileiro‖  e,  logo,  do  ―mineiro‖.  E  se  essa 

sombra de nacionalidade surgia aqui e acolá, ela, porém, não justifica o nome de 

mentalidade. Deve-se, sob mais uma metáfora, esclarecer que ―‗A nossa literatura é 

galho secundário da portuguesa, por sua vez robusto de segunda ordem do jardim das 

musas‘‖, como sugere Candido no prefácio de Formação. Sem a interpretação ressentida  

dessa  comparação,  ela  revela  ―a  transmissão  histórica  e  concreta  de  um conjunto 

de práticas, de gêneros e de formas, de figuras e imagens. De estilos que constituíram a 

tradição das letras europeias, por meio de modelos de educação próprios para essa 

transmissão‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.147). 

Concluímos essa longa discussão com as palavras certeiras de Gomes 

Júnior(1998), que demonstrou em seu mapa desse significante tão arredio, o barroco, 

uma viagem pela formação da cultura brasileira: 
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O que se passa nas letras praticadas no Brasil na época colonial, antes do 

advento dos árcades, pode ser considerado simples manifestação rarefeita e 

descontínua apenas se o prisma de visão é a literatura brasileira que se forja a 

partir do século XIX. É só a partir dela ou ela mesma que pode considerar o 

que havia antes como manifestação dispersa, na qual ela própria não é capaz 

de se reconhecer. Do ponto de vista do ‗sistema das letras do Ocidente 

europeu, o que ser percebe é a existência uma extensão até bastante 

‗orgânica‘ de um tipo de prática, modelada por códigos retóricos e poéticos, 

com grande espectro de ‗sociabilidade‘, herdados da Antiguidade e reciclados 

sucessivas vezes a partir do século XIV, que deram formato às letras até o 
século XVIII, inclusive no Brasil. Espaço no qual, a despeito da exiguidade 

do universo letrado, muita coisa se fez‖ (GOMES JÚNIOR, 1998, p.159) 

 
Vale notar – mesmo se se aventurar a comprovações – que se revela nesse mapa 

por que percorre o conceito de barroco, um outro mapa, não menos discreto, o mapa da 

criação da universidade brasileira18, uma vez que muitos dos nomes até aqui citados 

participaram das primeiras iniciativas desse espaço acadêmico brasileiro. Esse ciclo 

ganha mais coerência com o último nome citado por Gomes Junior, - e claro, não o 

último a compor esse mapa -, Antônio Cândido. Nesse momento, dá-se um retorno ao 

início do trajeto da palavra peregrina, afinal, foi a ausência do barroco no sistema de 

Candido, em Formação da Literatura Brasileira, que conduziu a escrita desse livro, do 

qual vamos encerrando sua resenha. 

Um mapa ainda mais abrangente pode ser avistado sobre esses dois, o das 

relações de conhecimento no qual uma figura funciona como guia para outra rumo à 

construção de uma cultura que se possa chamar de brasileira. As relações pessoais, e até 

mesmo de parentesco, por exemplo, guiarão as decisões culturais e políticas: Afonso 

Arinos, tio de Rodrigo de Melo Franco, conduziu o sobrinho a Ouro Preto, esse que 

seria o futuro diretor do SPHAN, sob indicação de Mário de Andrade, o qual guiara os 

jovens Manuel Bandeira e Gilberto Freyre às ladeiras de Ouro Preto em 1928, ambos 

escreverão guias, o primeiro, de Ouro Preto, que servirá como mote para a escrita de 

outros dois guias, de Lourival Gomes Machado e de Otto Maria Carpeaux; o segundo, 

comporá os guias de Olinda e Recife, que terão, assim como o de Bandeira, ilustrações 

de Luis Jardim, outro teórico da escultura de Aleijadinho, e que foi indicado a Bandeira 

por Rodrigo Melo e Franco, chefe do gabinete do ministro da Educação em 1930, e que 

contratará Mário de Andrade para a reforma do ensino de música, e Lúcio Costa, para a 

do ensino de Belas Artes , esse último, logo guiará a noção de patrimônio arquitetônico 

 
18 Tais mapas serão apenas sugeridos, sem maiores investimentos dado o propósito do trabalho, que é a 
análise do Guia de Ouro Preto, de Manuel Bandeira (1938). 



52  

da qual nos valemos ainda hoje... E outras tantas relações podem ser sugeridas, 

sobrepondo mapas, em uma espécie de palimpsesto cultural, que rasurado, a cada 

―camada‖ se revelam caráteres e caracteres desse Brasil tão múltiplo de identidades. 

Também é fundamental reconhecer que se vê desenhar o mapa do Modernismo 

brasileiro, mais uma dessas camadas preenchida por um conjunto de intelectuais que 

estabeleceram  certa  ―historicidade  para  a  nacionalidade  brasileira‖  (BAREL  FILHO, 

2013, p.20) É inegável a função social que os intelectuais exerceram a partir da segunda 

década do século 20. A noção de modernidade, que inclusive sugere as pretensões desse 

grupo em formação desde a virada do século 19, os ―antigos modernistas‖, na expressão 

de Hardman (1992), e adquire dimensão política com a quarta corrente modernista, a 

partir da década de 20, tem o desafio de ingressar na modernidade não por meio de uma 

ruptura definitiva com o passado, mas como um processo de passagem , mas que 

exigiria o estabelecimento de uma tradição: para ingressar na cultura universal era 

preciso localizar esse fio que liga os tempos e promove o pertencimento desse espaço à 

nação. Mas como circunscrever esse mapa, em um país tão novo em matéria de história, 

essa que é atravessada pela presença de elementos estrangeiros? Assumindo a função de 

descobridores, os modernistas se lançarão a essa viagem. 
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2. O(s) guia(s) de Ouro Preto 
 

 

 
Tupy or not tupy, that is the question.19 

 
Oswald Andrade 

 

Pra quem compôs, 
Pra quem tocou 

E pra quem ouve 

É o destino que sempre se quis 

É uma quinta sinfonia de Beethoven 

Que decantou e só ficou raiz. 

 

Baião de quatro toques, Wisnik e Tatit 

 

 

 
Da viagem pelas aporias da nacionalidade cultural brasileira, sob o argumento  

do barroco como índice de identidade, agora retrocederemos um pouco mais, meros 400 

anos, para embarcarmos em outras viagens e, em seguida, alcançaremos, novamente, o 

século 20, de que tratamos agora. Pretendemos desenhar aqui certo mapa das viagens de 

formação: uma descoberta das descobertas do Brasil tanto pelos estrangeiros quanto 

pelos nacionais. Comecemos por esse ―começo‖ tão polêmico da chegada de Cabral ao 

litoral baiano. A ―descoberta‖ do Brasil pelos portugueses pode ser compreendida como 

a primeira violência narrativa, um gesto antinacionalista, se as ideias de nação e 

identidade  forem  compreendidas  como  noções  lineares,  instransferíveis,  ―originais‖, 

palavra essa frequentemente interpretada apenas em seu reuso romântico, no século 19. 

A morfologia da palavra original, porém, também nos conduz à ideia de origem, gênese, 

logo, falar em ponto originário é conceber esse marco incontornável da cultura 

portuguesa e de outras tantas em solo brasileiro. Descoberto o Brasil no sentido de 

retirar algo ―oculto‖ sobre esse território que agora se converte em mapas de viagem na 

construção de suas identidades . À parte o silenciamento da cultura indígena, eleger a 

carta de Pero Vaz de Caminha e seus descendentes emboabas como os descobridores do 

país já lhe concede a função de arquivo historiográfico. Além disso, é preciso admitir 

que os portugueses tinham a seu favor certo aparato tecnológico, a cultura escrita, que 

permite criar memória para além do corpo, rompendo a fugacidade da experiência, do 

testemunho. Somada a essa imposição de registro, é preciso ponderar que os inícios são 

 
 

19 In: Trecho que se tornou lema e sintetizador do Manifesto Antropofágico, publicado em 1928 na 
Revista 
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de-cisões, cortes – cisões – arbitrários, cuja ―dimensão e estrutura são, na sua essência, 

puramente convencionais e, na sua forma, meramente ficcionais‖ (FINNAZI-AGRÒ, 

2013, p.19). 

Portanto, esse olhar estrangeiro não apenas se imporá como voz dominante, mas 

será transfigurado em didática de olhar o país. É tópica das primeiras narrativas a 

viagem, o estrangeiro, o mapa, tríade que compõe a prática de descrever o que se vê – 

ou o que se gostaria de ver – no país, figuras que definem certa ―epistemologia do fazer 

histórico‖. É por meio de viagens, das grandes navegações às excursões naturalistas e 

modernistas – da caravana paulista ao sertão de Guimarães Rosa –, nas quais se destaca 

a figura (física ou simbólica) de um estrangeiro, que mapas e brasis (e sertões) vão 

sendo desenhados. Tal topografia tem, na esclarecedora imagem criada por Ettore 

Finazzi-Agrò  (2013),  um  ―novelo  simbólico‖  que  combina  experiência  e  fantasia, 

imaginário e real, história e geografia,  por meio do qual se avista a ―Ilha Brasil‖20. 

Os primeiros agentes desse empreendimento compõem os narradores arcaicos 

clamados por Walter Benjamin21 – e que estariam, hoje, em vias de extinção. Já foi 

decretada a morte de deus e o fim da história, embora a bíblia continue sendo o ―código 

de arte ocidental‖ (segundo William Blake), e a história continue ―historicizando-se‖. É 

incontestável, porém, que a experiência e a competência narrativa são cada vez mais 

escassas.  Benjamin,  em  seu  texto  paradigmático,  ―O  narrador‖  (1986),  atribui  a  essa 

perda experiencial narrativa o descrédito do ―lado épico da verdade‖: a ―nova forma de 

comunicação é a informação‖, marcada pela verificação, pela plausibilidade 

(BENJAMIN,1986, p.202). ―Somos pobres em histórias surpreendentes‖, decreta ele. A 

narrativa informativa se contrapõe a uma ―narrativa artesanal‖, a um ―ofício manual‖, 

que conta com a faculdade épica, a memória. O narrador arcaico, que tem como origem 

o narrador do conto de fadas, e posteriormente assume as figuras do camponês 

sedentário, do comerciante e do artesão, ―assimila à sua substância mais íntima aquilo 

 

 
 

20  A figura da ―ilha‖ enquanto espaço físico e simbólico de invenção do Brasil é o argumento do livro de 
Ettore Finazzi-Agrò, Entretempos (2013), Ed.Unesp, São Paulo. O autor assim desenha esse espaço- 

tempo: ―O Brasil, então, como Insula fortunata e infortunata ao mesmo tempo: como lugar intercalado 

entre horror e esperança, entre medo e desejo do desconhecido, entre natureza e cultura, entre perda e 

reencontro. Ou, ainda, o Brasil como não lugar (ou-tópos, justamente) cheio de todos os lugares, espaço 

destinado a ocupar espaços diversos que nele se neutralizam, se condensam em qualquer coisa que fica a 

meio caminho entre o Antigo e o Novo Mundo‖ (p.108). 
21  A  referência  recai  sobre  o  paradigmático  texto  ―O  narrador.  Considerações  sobre  a  obra  de  Nikolai 
Leskov‖. IN: BENJAMIN,W. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 

3.ed., 1987. Trataremos mais adiante dessa discussão. 
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que sabe por ouvir dizer‖. Sua narrativa é corporificada, performática – nela interferem 

decisivamente a voz, o corpo: 

 
[...] A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo campo. 
Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser 

familiar. O papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o 

lugar que ela ocupava durante a narração está agora vazio. [...]Na verdadeira 

narração a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na 

experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é 

dito. (BENJAMIN, 2010, p.221). 

 

O narrador arcaico também é marcado por um senso prático, por uma dimensão 

utilitária, sua narrativa aconselha por meio de ensinamentos morais, provérbios, 

sugestões práticas, normas de vida. Segundo Benjamin, ―[...] o narrador é um homem 

que sabe dar conselhos.‖ (BENJAMIN, 1986, p.201). Prática antiquada hoje, aconselhar 

é antes sugerir uma continuação a uma história narrada que responder a uma pergunta. 

Logo,  um  narrador  ―que  se  preze‖  é  aquele  que  dispõe  de  engenhosidade  para  traçar 

mapas e sugerir caminhos. 

Intercambiando experiências, jesuítas, corsários, navegadores, aventureiros, 

naturalistas, cronistas são as famílias de narradores que aportaram aqui e estabeleceram 

uma espécie de modelo do testemunhar, de ver com os olhos, tributário 

obrigatoriamente de Marco Polo (1298-1299) e suas fantásticas viagens do Livro das 

Maravilhas, ou antes mesmo, da Odisseia, de Homero (séc.VIII a.C), e de As Histórias, 

de Heródoto (440 a.C), todas marcadas por sagas épicas que desenham mapas das 

viagens de seus protagonistas. Não há duvidas de que o olhar pitoresco em busca do 

novo Eldorado contaminou toda a literatura de viagem desse período, somado a 

minuciosas descrições, das ―vergonhas cerradinhas‖ à botânica local e aos costumes da 

recém urbanidade. As primeiras impressões da ilha Brasil oscilam entre o relato 

pitoresco   e   fantástico,   um   lugar   edênico   cuja   ―sereia   Iemanjá‖   enlouquece   os 

portugueses que abandonam às escondidas o navio de Cabral; ou a ilha pode ser uma 

condenação infernal, marcada pela antropofagia, a quem o também Cabral lançou ao 

degredo entre os ―selvagens‖ dois tripulantes. Em meio a essa ilha continente, ou a esse 

continente que é uma ilha, o estrangeiro se vê diante de uma dupla hermenêutica: 

entender esse espaço como vazio, que deve ser preenchido de signos – é essa a postura 

dominante, entender os trópicos pelos termos europeus –, ou compreender esse ―espaço 

já cheio de signos impuros e intrincados, a serem desenleados. Imposição de um sentido 
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conhecido, então, ou decifração paciente de um sentido confuso e inesperado‖ 

(FINAZZI-AGRÒ,   2013,   p.118).   Como   ressalta   Finazzi-Agrò,   ―o   ‗alhures‘   é 

apresentado como prolongamento do ‗aqui‘‖ (2013, p.124). 

Esse olhar de 2º grau se materializava em relatos de viagens, cartas, diários, 

aquarelas,  livros  de  botânica,  crônicas    etc.,  os  quais  podemos  chamar  de  ―textos 

dêiticos‖, isto é, textos que atualizam a experiência de ver por meio de palavras que 

apontam para a realidade descrita, indiciam, conduzem o olhar do leitor. Esse recurso 

textual aponta para a função utilitária dessas narrativas: traçar as medidas desse mapa. 

Além de guiar, impondo aos os destinatários temporais de seus textos certa leitura, e 

também guiar, 300 anos depois de escritos, as iniciativas historiográficas nacionais. 

Afinal, apenas no início do século 19, vemos a ―descoberta da descoberta‖ da Ilha Brasil 

pelos brasileiros. Essas narrativas convertem-se em documentação histórica porque 

apontam para uma experiência não vivenciada diretamente nesse momento de invenção 

do passado nacional. É nesse período que empreendimentos tentam recuperar esse 

percurso narrativo, e cria-se o em 1838 o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB) –, que não por acaso, é marcado por esse olhar estrangeiro ao ter como 

referência o Institut Historique, fundado em Paris no ano de 1834, além de eleger como 

patrono e patrocinador Dom Pedro II, esse português bem menos brasileiro do que 

muitos gostariam de admitir. O cenário se ―estrangeiriza‖ ainda mais quando soubemos 

que houve um concurso – organizado pelo IHGB – para o melhor projeto de escrita da 

história do país e o vencedor foi um antropólogo alemão, Carlos Frederico PH de 

Martius. Porém, um brasileiro, filho de alemão, que morava na Europa, é quem  

angariou o título de primeiro historiador brasileiro: Francisco Adolfo de Varnhagem, 

autor de Historia Geral do Brasil, escrita entre os anos de 1854 e 1857. Mesmo sendo 

NO entanto, deve-se reconhecer que ele foi um historiador pioneiro dos escritos 

historiográficos brasileiros, embora uma análise atenta da obra de Varnhagen nos 

escancarará ainda mais distorções da história dessas terras, a começar pelo apagamento 

indígena,  a  justificativa  da  escravidão  etc.  Uma  história  para  ―inglês  ver‖,  diria  a 

sabedoria popular, ou para os nacionais se orgulharem. O problema da condição 

estrangeira é que ela pode falar mais de si mesma, do universo em que se insere o 

narrador, do que sobre o lugar sobre o qual se fala. O estranho é o estrangeiro – raiz 

comum não por acaso. Mesmo com esses argumentos morfológicos e sociológicos, não 

poderemos negar a decisiva influência que ―o outro‖ teve sobre o imaginário do ―nós‖. 
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Em Teorias do Espaço Literário, Luis Alberto Brandão (2013) desenha a 

―cartografia  literária‖  (p.198)  da  cultura  do  Brasil,  sempre  em  espelhamento  com  a 

realidade social, postura óbvia mas por isso mesmo nem sempre prevista. O crítico nos 

demonstra a cronologia dessa figura narrativa que cria o espaço Brasil. Se iniciamos 

nossa cultura escrita com o viajante, e mais adiante, com o naturalista, vemos surgir, no 

século 19, a figura do cronista/ ficcionista. Há uma passagem desse modelo descritivo 

da  natureza  para  um  espaço  urbano.  Segundo  Brandão,  ―o  cronista  ocupa  posição 

intermediária, com sua obsessão descritivista (só que lançada sobre cenas típicas da 

cidade, motivos urbanos recorrentes), e o romancista, aquele que assume explicitamente 

a tarefa de ficcionalização‖ (p.189). Essa nova postura narrativa é acompanhada – ou 

será motivo? – do ―processo de invenção da cidade‖ (p.190)22. Se não o primeiro, mas 

certamente o mais representativo, e, portanto, em termos de marco, vale aquele que se 

destaca e não o gesto inicial. Portanto, Brandão elege Machado de Assis como o 

paradigma do cronista nacional. 

Logo, a brasilidade talvez resida naquele desajustamento cultural tão bem 

descrito pelo cronista fundamental desse mapa, mas que, radicalmente contrário aos 

demais narradores até então pontuados, nunca esteve na condição de estrangeiro, 

inclusive não foi, fisicamente, a outras terras que não a sua natal, o Brasil. Desse modo, 

ele  assemelha-se  à  figura  do  ―camponês  sedentário‖  descrito  por  Benjamin,  cuja 

sabedoria advém não só do contato com viajantes – e estrangeiros – mas também com o 

povo local, contato duplo que podemos entender como metáfora do conhecimento das 

tradições erudita e popular. Machado de Assis é não apenas o cronista do Rio de  

Janeiro na segunda metade do século 19, mas também do país civilizado e imaginário 

que se pretendia ser o Brasil – uma vez que essa cidade funcionava como alegoria do 

país. O cronista Machado nos guia por esse desejo insistente de parecer ser, a 

―sociedade do indistinto‖23, que quer-se distinguir – desde os tempos coloniais –, mas a 

partir da cópia de modelos, de toda ordem, os quais soam como roupas desajustadas aos 

trópicos. 

 

 
22 E veremos como esse procedimento narrativo será usado em favor da invenção do barroco mineiro e de 

Ouro Preto como cidade barroca. Reunindo um conjunto de narradores – historiadores, arquitetos, poetas, 

políticos etc. –, esse mapa das Minas colonial é construído, funcionando como argumento para a 

preservação de seu espaço físico e simbólico. 
23 In: SILVEIRA, Marco Antonio. O Universo do Indistinto - Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas 
(1735-1808). São Paulo, Hucitec, 1996. Silveira nos concede uma brilhante ―psicologia social‖ do homem 

colonial cuja personalidade tem certa ―inclinação‖ aos desvios. 
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Em O Homem Célebre, conto de Machado (publicado no Jornal Gazeta de 

Notícias, 19 d ejunho de 1888), reconhece-se uma caricatura dessa sombra estrangeira 

que paira sobre os brasileiros. Pestana, a personagem principal, é um músico popular 

que, diante do panteão dos compositores clássicos europeus, anseia a inspiração destes a 

fim de compor uma obra-prima erudita, porém, uma pré-disposição interna irrompe, 

imperiosa, e ele se vê compondo polcas. A música menor, mesmo sendo de origem 

francesa, ganha tom local, popular; na brilhante interpretação de José Miguel Wisnik24, 

ela  é  ―a  insinuação  de  um  objeto  sincrético‖  (2008,  p.23),  frustrando  Pestana  no  seu 

projeto de vestir as roupas de Beethoven (o nome da personagem, não por acaso, talvez 

aluda à técnica violonística, com a qual se eleva o tom da música), impedindo a 

personagem de reconhecer que esse imperativo criativo é sintomático da psique  

nacional que se manifesta, índice da cultura sincrética brasileira. Vejamos como Pestana 

se comportava nesse enredamento tropical: 

 
Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no 

teclado. Começou a tocar alguma cousa própria, uma inspiração real e pronta, 

uma polca, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa 

da parte do compositor; os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, 

meneando-as; dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Pestana 

esquecera as discípulas, esquecera o preto, que o esperava com a bengala e o 

guarda-chuva, esquecera até os retratos que pendiam gravemente da parede. 

Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem 

exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. 

Nenhum tédio. Vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma 

fonte perene. Em pouco tempo estava a polca feita. Corrigiu ainda alguns 
pontos, quando voltou para jantar: mas já a cantarolava, andando, na rua. 

Gostou dela; na composição recente e inédita circulava o sangue da 

paternidade e da vocação. 

 

 

As ideias de ―paternidade‖ e ―vocação‖ deflagram uma identidade que se quer particular 

– certa inclinação para as polcas–, mas que surge da diversidade de influências – local, 

global; popular, erudito, criando, assim, a noção de brasilidade, alcance metafórico que 

se estende da cultura nacional ao romance romântico brasileiro. 

A música, portanto, será mais um desses elementos de originalidade, isto é, de 

origem do que se pretendeu entender por identidade nacional. Ela sinaliza a 

predisposição a certos traços ―autóctones‖, formando o caráter da gente brasileira. Em 

 

 
 

 
24 In: Machado Maxixe: o Caso Pestana, Publifolha, São Paulo, 2008. 
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trecho do artigo de Araújo Porto Alegre, ―Idéias sobre a Música‖25, ele afirma que ‗o 

caráter da música brasileira é e será melódico, porque a língua e a origem de um povo 

cheio de imaginação o ordenam‖26. É inegável que a discussão em primeiro plano no 

conto de Machado e o diagnóstico de Porto Alegre dizem respeito às arestas entre o 

popular e o erudito. Mas em nosso entender, esse tema desdobra-se na distinção entre 

nacional e estrangeiro, e evidencia, como sinalizou John Gledson (2006), as angústias 

de Machado, bastante produtivas, quanto à busca de um processo literário, e o drama do 

romance brasileiro, com a exigência de, ao gosto do século 19, estabelecer certa solução 

de compromisso entre o ―local brasileiro‖ e o ―tradicional europeu‖. Wisnik nos aponta 

a saída machadiana a essa querela, forma europeia em conteúdo nacional: 

 
Com um piparote nos ‗graves‘ e outro nos ‗frívolos‘ – ‗as duas colunas 
máximas da opinião‘, assinaladas por Brás Cubas na abertura de Memórias 

Póstumas –, Machado faz ver a gravidade dos primeiros uma oitava acima e a 

frivolidade dos segundos uma oitava abaixo, produzindo o efeito cruzado, e 

inesperado, de seriedade e humor, de ‗galhofa‘ e ‗melancolia‘. (2008, p. 19) 

 

Brandão também aponta no livro sobre os espaços literários – já citado – outro 

cronista indispensável desse espaço Brasil, João Guimarães Rosa. Para além das 

recorrentes análises de sua obra, as quais compreendem o sertão como elemento 

universal, lugar ontológico – o sertão é o mundo – e ao mesmo tempo como lugar físico, 

situado nas Minas Gerais27, o crítico faz coro às ideias de João Adolfo Hansen e Ettore 

Finazzi-Agrò, e vê o sertão como lugar do ―vazio‖; existente apenas como linguagem. 

Os sertão configura-se por uma ―espacialidade arquetípica e metafísica‖ (BRANDÃO, 

2013, p.196) que escancara as ―contradições entre moderno e arcaico, centro e margem 

do processo civilizatório‖ (BRANDÃO, 2013, p.187). Um texto roseano que congrega 

essa dupla discussão, da formação narrativa brasileira e da constituição do sertão, é O 

Recado do Morro – uma viagem sertanista empreendida que simboliza a caravana 

alegórica da formação social do Brasil, composta pelo representante religioso, frei 

Sinfrão, o homem de posses, fazendeiro Seo Jujuca, o estrangeiro, representante da 

cultura letrada, o nórdico Seo Olquiste (Alquiste). Essa comissão de frente é seguida 

 
25 Simões faz uma excelente resenha da atuação desse homem das artes, para quem havia uma clara 

distinção entre artes nativas, anteriores à chegada do europeu, e as artes do período dito ―civilizado‖. 
26 Cf. Nitheroy, Revista Brasiliense – Sciencias, Letras e Artes, n. 1, Paris, Dauvin et Fontaine, 1836; 
p.179.‖ (p.38). 
27 A cartografia roseana foi brilhantemente realizada por Willie Bolle – mais um estrangeiro dado aos 
assuntos nacionais -, em Grandesertão.br – O romance de formação do Brasil, de Willi Bole, 1ª 
publicação em 2004 
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pelos  representantes  do  ―povo‖,  o  guia,  enxadeiro  Pedro  Orósio,  e  o  tropeiro  Ivo 

Crônico. Como sugere José Miguel Wisnik (1998), em Recado da viagem, o conto 

recupera o paradigma das viagens feitas pelos naturalistas e evoca, em particular, o 

paleontólogo dinamarquês Peter Lund, que esteve em território brasileiro no século 19; 

surge no conto na figura do ―alemão rana‖, Seo Alquiste28: 

 
O louraça, Seo Alquiste, parecia querer remedir cada palmo de lugar, ver 

apalpado as grutas, os sumidouros, as plantas do caatingal e do mato. Por 

causa, esbarravam a toda hora, se apeavam, meio desertavam desbandando da 

estrada-mestra. (p.8) 

 

Entre esses sete destinatários/ remetentes, transita um ―recado da viagem‖, que, 

de fato, desdobra-se em uma dupla viagem: a do recado de morte a Pedro Orósio, uma 

emboscada armada por Ivo Crônico; e a viagem metafórica, ―esfingética‖ mensagem do 

andarilho Gorgulho, que fala de festa e morte, e, como exige o percurso de um recado, 

transcria-se a cada destinatário/ remetente. A mensagem vê seu sentido serpenteando 

como o S da estrada que leva Cordisburgo aos Gerais, formando a canção popular de 

Laudelim Pulgapé. No entanto, quem pode decifrar essa mensagem é quem tem os 

códigos do sertão: deve-se ―ouvir a voz por trás do texto, invocando a oralidade que está 

além da alfabetização.‖ (OBELKEVICH, p.45)29. Essa condição de leitura escancara a 

divisão entre a cultura letrada e a popular; novamente vê-se que esta última é expressão 

do sertão chamado Brasil: 

 
Era o que pensava o seo Jujuca, molhando a cerveja na boca e atendendo Às 
perguntas do senhor Alquist. Comovido, ele pressentia que estava assistindo 

ao nascimento de uma dessas cantigas migradoras, que pousam no coração do 

povo: que as violas semeiam e os cegos vendem pelas estradas. Até ao seu 

Juca, seu pai, ou mesmo a um sujeito rústico braçal, como aquele Ivo, ali 

defronte, se embaciavam os olhos, quase de cai lágrimas. – ‗Importante... 

Importante...‘ – afirmava o senhor Alquist, sisudo subitamente, desejando  

que lhe traduzissem o texto digestim ac districtim, para anotar. Sem 

apreender embora o sentido inteiro, de fora aquele pudera perceber o 

profundo do bafo, da força melodiã e do sobressalto que o verso trasmuz da 

pedra das palavras.‖ (pp.112,113) 

 
Wisnik resume com argúcia esse recado de Guimarães Rosa ao seu leitor: ―a 

invenção de um ponto de vista ou de escuta capaz de postular a incomensurabilidade de 

 
28 É possível ver essa figura do erudito como o alter-ego do escritor João Guimaraes Rosa 
29  

OBELKEVICH,  James.  ―Provérbios  e  história  social‖,  In:  História  Social  da  Linguagem.  BURKE, 

Peter, e PORTER, Roy (organizadores), Editora UNESP, São Paulo, 1997. 
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duas culturas, separadas pelo limiar da escrita, como uma verdadeira ‗terceira margem‘, 

é o ponto-chave da escritura Roseana‖. Das polcas à cantiga popular de Laudelim, essa 

margem parece ser a chave para a apreensão desse sertão chamado cultura brasileira. 

Porém, é necessário acrescentar mais viajantes que embarcaram nessa caravana 

antes do surgimento desse mapa roseano, desenhado nas décadas de 40 e 50. Outras 

iniciativas de encontrar essa cor local são reconhecidas no projeto modernista – em 

espacial o movimento paulista –, a partir do início do século 20. Mário de Andrade, um 

pesquisador de nossa cultura, ousado mediador das tradições erudita e popular, usou 

deliberadamente desta última, e figura como o viajante mais entusiasta desse trajeto 

cultural. Em 1919, visita o poeta Alphonsus de Guimaraens em Mariana, Minas Gerais, 

e publica em seguida, na Revista do Brasil, quatro artigos sobre a arte religiosa em 

Minas, destacando a engenhosidade do mulato Aleijadinho; também explora a 

Amazônia e o árido nordeste, experiência relatada no livro Turista Aprendiz, publicado 

postumamente, em 1976, trinta anos após as viagens. Mas é uma outra viagem de 

Mário, não física, mas alegórica, que pontuaremos nesse mapa do descobrimento 

cultural: Macunaíma. O romance, publicado em 1928, nos conta a saga do herói sem 

caráter, caricatura da psique nacional: sem caráter significa não apenas falta de 

cordialidade, mas também uma cultura desprovida de características autóctones, 

distintivas, ou quem sabe, Macunaíma seja um herói em formação, logo, congrega todas 

os caráteres brasileiros. Macunaíma percorre o Brasil, do rio imaginário Urariocoera, 

passando por São Paulo foge para a Ponta do Calabouço, no Rio, em seguida está em 

Guarajá-Mirim, nas fronteiras de Mato Grosso e Amazonas para chupar manga-jasmim 

em Itamaracá de Pernambuco e depois tomar leite de vaca zebu em Barbacena, Minas 

Gerais, decifrar litóglifos na Serra do Espírito Santo e por fim se esconder em um 

formigueiro, na Ilha do Bananal, em Goiás – esse jogo de tempos e espaços é uma 

marca da obra marioandradiana. A condição lúdica é explicada pelo próprio Mário em 

um esboço do prefácio à obra e analisado de modo arguto por Ettore Finazzi-Agrò – 

mais um estrangeiro enredado pelos trópicos, que se autodefiniu como um ―‗cartógrafo‘ 

no sentido borgeano‖ da ilha Brasil (2013, p.02). 

O prefácio de Macunaíma, depois abandonado (o livro é publicado sem essa 

explicação metalinguística), escrito em meio a mangas, abacaxis e cigarras de 

Araraquara, nada mais é do que um ―brinquedo‖, escrito sem ―os sustos da ciência ou da 

realidade‖. Essa imagem de sugestão rápida de um aparente entretenimento, 
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―divertissement  inocente‖,  não  é  fruto  do  acaso,  mas  dessa  experiência  etnográfica,  e 

embora sua repercussão tenha sido recebida como algo ―de repente‖, com a licença da 

reprodução do trocadilho feito por Wisnik, podemos entrever que o livro surge como 

um  repente  nordestino,  o  repentista,  ―narrador  jogral‖,  que  brinca  com  o  enredo  por 

meio  desse  emaranhado  de  referências.  Portanto,  Macunaíma  é  ―[...]  destinado,  como 

todos os brinquedos, a revelar, no jogo, funções escondidas, ‗tesouros‘ perdidos‖ 

(FINNAZZI-AGRÒ, 2013, p.132). E contra a ideia despretensiosa do divertimento fácil, 

vale lembrar, em tom prosaico, que não há nada mais sério do que uma boa brincadeira. 

Recuperando as considerações de Eneida Maria de Souza30 – cuja leitura é clara 

e confessamente tributária – e também Claude Lévi-Strauss e Giorgio Agamben, o 

crítico italiano aproxima a noção de brinquedo à de bricolagem. A estrutura do 

pensamento mítico, de pôr em relação elementos díspares, tornando-os, desse modo, 

novos elementos, é uma das estratégias do livro de Mário, 

 
O romance não é o resultado de uma simples combinação de fragmentos 

míticos ou de elementos (linguísticos e narrativos) de ‗uso comum‘ tirados de 

outros conjuntos, furtados a outras constelações de significado e 

reorganizados em um sentido novo, porque, mais em profundidade, ele brinca 

com a categoria da ‗citabilidade‘ – ou, para dizer de outro modo, ele joga 

com a historicidade da escrita e com a memória cultural. (2013, p.135) 

 
Segundo nos confidencia o próprio Mário, sua constelação de citações joga com 

textos de etnógrafos e ameríndios, a ―Carta pras Icamiabas‖, frases de Rui Barbosa, de 

Mário   Barreto,   dos   cronistas   portugueses   coloniais   etc.   Essa   ―cultura   de   reuso‖ 

(ETTORE-AGRÒ, 2013, p.136), por meio da qual memória e invenção, sincronia e 

diacronia, jogo e rito são reunidos em collage servirá como método para a leitura e a 

escrita da história nacional. Macunaíma, a rapsódia brasileira, através desse múltiplo 

apontamento, joga com a tradição, ou seja, ―com a História na sua manifestação mais 

pura: o mito‖ (ETTORE-AGRÒ, 2013, p.145). 

Mário de Andrade, inegavelmente, é um dos principais guias desse mapa cultural 

em formação, e se ele se vê como turista aprendiz nos anos iniciais de sua pesquisa, já 

em 1928 – ano também de publicação de Macunaíma – ele forma aprendizes, e um 

deles é o poeta Manuel Bandeira, que nesse ano visita, na companhia do jovem Gilberto 

Freyre31, as cidades velhas de minas. Em cartas trocadas, Mário orienta o viajante 

 

30 Dessa autora, vale-se Finazzi-Agrò da seguinte obra: SOUZA, M.E. A pedra mágica do discurso, Belo 
Horizonte: UFMG, 1988. 
31 A presença de Gilberto Freyre já prenuncia sua intensa participação nos assuntos modernistas. 
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Bandeira sobre o quê ver e fazer. É possível estabelecer uma espécie de diálogo, 

perguntas e respostas: 

 
MB: O Gilberto está assanhado pra fazer uma viagem às velhas cidades 
mineiras que nem ele nem eu conhecemos. [...] Se você tem algum conselho 

ou sugestão a fazer, me escreva logo porque é possível que partamos a 10 

mais ou menos. (Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1928. p.371) 

 

MA: Acho imprescindível vocês irem também a São José Del Rei que fica 

pertinho de São João Del Rei. A matriz de lá é magnífica por dentro e das 

mais luxuosas. O quadro que esconde o altar-mor, retábulo móvel, é uma 

obra-prima de primitivismo. E tem uma outra igreja lá pintada que é bem  

boa. E tem o chamado palácio de Tiradentes que carece mesmo de ver. 

Quanto ao Aleijadinho, o principal da obra dele vocês verão em São João Del 

Rei (São Francisco) em Ouro Preto e Congonhas. Nesses lugares carece parar 
mais. Em Mariana tem não me lembro em que igreja uns manuscritos 

iluminados interessantíssimos. Não esqueça de examinar bem em São 

Francisco de Ouro Preto a fonte da sacristia que pra mim é obra prima de 

escultura do Aleijadinho. Não esqueça também em Ouro Preto de ver muro e 

porta do cemitério da igreja do Carmo, é uma gostosura. Em Congonhas, com 

exceção da igreja (que não é do Aleijadinho, como falam) tudo é digno de 

muito ver e assuntar. Nos Passos carece examinar figura por figura porque se 

não, a gente perde o que tem de bom e de ótimo e mesmo de sublime entre o 

que tem de ruim. (São Paulo, 5 de janeiro de 1928. p.372) 

 

MB: Antes de embarcar para Minas procurei aquela carta que você me 

escreveu fazendo umas recomendações e fiquei danado de não a encontrar. 
[...] Esta manhã abrindo um livro de geologia dei com ela. Do que você me 

recomendou só perdi de ver por pressa ou falta de dinheiro ou azar. (Rio de 

Janeiro, im Winterschönen Monat Mai![maio de 1928] p.388).32 

 

 
Nesse guia de viagens pelas viagens de formação, também feito em bricolagem, 

dos tempos coloniais aos pós coloniais, traçado até o momento, há, de fato, muitas 

lacunas, dado o caráter de esboço de um mapa extenso e complexo. A direção 

vertiginosa, que avança e retrocede, justifica-se pela coerência e exigência dos temas e 

não pelo ajustamento linear do tempo em que são feitas essas viagens. Agora, 

novamente, faremos um retrocesso temporal para embarcarmos – brevemente – nas 

caravanas  ―modernistas‖.  Pensando  esse  modernismo  anterior  à  semana  de  24,  a 

historiadora Vanuza Moreira Braga, em seu artigo ―Viagens ao passado: os intelectuais 

e a sacralização de Ouro Preto‖33, nos revela que em 1893, ano da Revolta da Armada, 

no Rio de Janeiro, muitos intelectuais e artistas se exilaram em Ouro Preto devido à 

 
 

32 In: Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira/ organização, introdução e notas Marco 

Antônio de Moraes – São Paulo, EDUSP, 2ªed. 2001. Há outras cartas trocadas, mas me aterei neste 

momento  a  apenas  estas  três.  Recuperarei  novas  cartas  mais  adiante,  na  discussão  sobre  as  ―Duas 

Sombras‖ de Ouro Preto. 
33 Publicado originalmente na Revista Mosaico (http://cpdoc.fgv.br/mosaico) 

http://cpdoc.fgv.br/mosaico)
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perseguição de Floriano Peixoto. Nessa viagem forçada estavam Olavo Bilac, 

Magalhães de Azevedo, Carlos de Laet, Emílio Rouede, Álvares de Azevedo Sobrinho, 

entre outros. Tal experiência parece ter tido impactos significativos na vida desses 

viajantes, como revela Braga sobre o poeta parnasiano: 

 
O Bilac boêmio, voltado para temas gregos e romanos, interessado por Nero, 
Marco Antônio, Cleópatra,Xenócrates, encontrara na velha cidade colonial 

outras fontes de interesse, descobria o Brasil, os bandeirantes, os 

desbravadores, os povoadores dos sertões distantes (MAGALHÃES JR, 

1974:160). Anos mais tarde Amoroso Lima também mencionaria a força do 

encontro   de   Bilac   com   Arinos,   afirmando   que   ―o   homem   helênico,   o 

―diletante‖, o ―poeta erótico‖, o parnasiano‖, mais voltado para a França ou 

para Grécia do que o seu próprio país, iria conhecer, então, Minas Gerais e 

Afonso Arinos. Segundo Magalhães Jr, essa permanência em Ouro Preto se 

refletiu duplamente em sua obra. Em prosa escreveu, Marília, O Padre Faria, 
São João de Ouro fino, Entre ruínas, Lázaro. São José d'el Rei, Frei João Jose 

e o Tringo Eucarístico, publicados no livro Crônicas e Novelas. Na obra 

poética essa viagem ao passado resultou O caçador de Esmeraldas e Tarde. 

 
Em 1916 desembarcam Alceu Amoroso Lima e o jovem Rodrigo Melo Franco – 

futuro criador do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional DPHAN), 

na  década  de  30  –  ambos  ―levados  a  Ouro  Preto  pelo  velho  senador  Virgílio  Melo 

Franco, (avô materno de Rodrigo)‖ (BRAGA, p.08). Dessa experiência, Amoroso Lima 

publicará, seguinte ao seu regresso, o artigo ―Pelo passado nacional‖, que parece ser o 

início dos clamores públicos em prol da conservação de Ouro Preto, uma espécie de 

carta aberta em que solicita: 

 
Venho de um grato colóquio com as coisas do nosso passado. [...] Acorrei, 
filhos ingratos desta terra: vinde ouvir as lamentações da ruínas‖. ‗Tratemos 

portanto de guardar as roupagens do nosso berço para os obreiros do futuro. 

Ponhamos um freio á fúria demolidora e restauradora. Reabilitemos o 

passado nacional (BRAGA, p.08). 

 
Em 1924, a caravana Modernista paulista viaja às cidades históricas mineiras, e 

mesmo que o intuito seja traçar a rota identitária desse território colonial, em meio aos 

viajantes, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e seu filho Nonê, 

Olívia Guedes Penteado, Gofredo da Silva Telles e René Thiollier, está um estrangeiro, 

Blaise Cendrars, poeta francês. Porém, segundo demonstra o exaustivo trabalho de 

Alexandre Eulálio, A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars (1978), o estrangeiro teve 

um papel decisivo de revelar o Brasil aos brasileiros modernistas em suas sete viagens 

feitas aos Trópicos. Ele subiu os morros, passou a semana santa em Minas, dançou o 

carnaval carioca, amou a história de Lampião, cantou a origem do samba com Donga; 
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sua  trajetória  evocava  a  despedida  das  influências  francesas,  ―Adieu  Paris,  Bonjour 

soleil‖. É ele também quem levará Oswald de Andrade, em uma viagem a Paris, do alto 

de um atelier da Place Clichy – umbigo do mundo – a descobrir, deslumbrado, a sua 

própria terra34. Estrangeiros aqui e brasileiros lá (des)cobrindo o Brasil, essa condição 

de estar à distância, em viagem, de algum modo, marca a feitura desse mapa Brasil. 

Mais uma viagem nos conduz ao ano de 1936, à semana santa de Ouro Preto, 

que recebia dois ilustres viajantes, Afonso Arinos de Melo e Franco e Pedro Nava. O 

primeiro, seguindo a tradição dos cronistas, relatou sua viagem no Roteiro Lírico de 

Ouro  Preto,  em  1937,  ―uma  descrição  sentimental  da  cidade,  guiada  principalmente 

pelo reencontro com seus ancestrais e com a história de Minas Gerais, tão conhecida por 

ele‖ (BRAGA, p.09). Mas além dessa nostalgia identitária, Arinos se engaja 

politicamente   e   em   1938   publica   ―Inconfidência   Mineira,   origens   e   tendências 

ideológicas.  A Inconfidência era definida por ele como ―o momento fundador de nossa 

tradição republicana. [...] Com a Inconfidência inicia-se o processo de conscientização 

nacional‖ (BRAGA, p.09). 

Reconhece-se, desse modo, uma invenção do mapa Brasil por meio dessa 

constelação de viajantes colocados em sincronia, mesmo que na diacronia, pertençam a 

tempos e lugares distintos. Das viagens de formação, de Pero Vaz de Caminha, 

passando pelos naturalistas, cronistas, ficcionistas, vemos o mapa Brasil se miniaturizar 

em um destino muito particular, as viagens convergem para as Minas, mais 

especificamente para a cidade de Ouro Preto. E damos, agora, mais um salto crônico, e 

dos ilustres viajantes listados até aqui, vamos aos novos viajantes, hoje na figura dos 

turistas do século 21. Criou-se desse modo, uma experiência que tentar recuperar a 

viagem primitiva dos exploradores – bandeirantes e portugueses –, a chamada Estrada 

Real, sintagma que vem expandir seu antecedente, Região dos Inconfidentes, e traça o 

mapa dos Caminhos Novo e Velho, esses que, no período colonial, ligavam o Rio de 

Janeiro a Ouro Preto, o primeiro caminho, e Paraty à antiga Vila Rica, o segundo. Como 

se vê, Ouro Preto é um lugar incontornável nesse mapa, e é nessa parada que 

desceremos para nos ater à viagem que a própria região, em sua cartografia, arquitetura 

e história, nos oferece. Para isso, lançaremos mão de um guia que se impõe como o 

 

 

 

 
34 Paráfrase do prefácio do livro Poesia Pau-Brasil, escrito por Paulo Prado. 
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primeiro condutor oficial da antiga Vila Rica: o Guia de Ouro Preto, de Manuel 

Bandeira (1938)35. Voltemos a 1938. 

 
Manuel Bandeira: o anfitrião da festa barroca 

 
 

Ouro branco! Ouro preto! Ouro podre! De cada 

Ribeirão trepidante e de cada recosto 

De montanha o metal rolou na cascalhada 

Para o fausto Del-Rei, para a gloria do imposto. 

 

Que resta do esplendor de outrora? Quase nada: 

Pedras... Templos que são fantasmas ao sol-posto. 
Esta agencia postal era a Casa de Entrada... 

Este escombro foi um solar... Cinza e desgosto! 

 
O bandeirante decaiu – é funcionário. 

Ultimo sabedor da crônica estupenda, 

Chico Diogo escarnece o ultimo visionário. 

 

E avulta apenas, quando a noite de mansinho 

Vem, na pedra-sabão, lavrada como renda, 

- Sombra descomunal, a mão do Aleijadinho! 
 

Manuel Bandeira 

 

―Agora vou me atirar ao Guia de Ouro Preto. Estou com preguiça e com medo. 

Mas com amor também. Amor e medo‖36. Essa confidência de Manuel Bandeira feita a 

Mário de Andrade em de uma de suas longas cartas – ambos têm uma vasta 

epistolografia – data de 26 de julho de 1937. Esse sentimento dual talvez resida no fato 

de o poeta estar diante de um desafio: lançar-se a uma escrita oficialesca, que lhe exigirá 

certo tom coloquial, disfarçando, portanto, sua erudição de poeta. O Guia é, de fato, a 

institucionalização do discurso modernista de preservação, um exemplo da cooptação do  

Modernismo  pelo  Estado,  ―O  bandeirante  decaiu  –  é  funcionário‖,  o  poeta  não 

decaiu,  mas  agora  é  ―funcionário‖  da  Diretoria  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 

Nacional (DPHAN). Esse poeta, marcado pela engenhosidade de tornar sublime o 

prosaico, agora se vê no desafio inverso, tornar coloquial as noções estéticas e 

historiográficas  do  acervo  de  Ouro  Preto.  Com  a  mesma  ―falsa  modéstia‖  da  auto 

designação de poeta menor, ele revela mais um gesto de grandeza ao guiar os visitantes 

 

 
 

35 Trabalharemos com a 4ªedição, publicada pela Editora Letras e Artes, em 1963. 
36 In: Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira. Org. Marco Antônio de Moraes. 

EDUSP/IEB. 2ªed. 2010 
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pelas ladeiras da antiga Vila Rica em uma deliciosa conversa que ora ganha tons de 

fábula, ora lança-nos a uma aula estética sobre arte sacra. 

A principio, poderá pensar o leitor do Guia que há menos do poeta nessa escrita 

guiada, mas se verá que a simplicidade genial recoloca a autoria nas mãos de Bandeira, 

aquele que se deixa fotografar na rede, e escandalizou a também visitante – e durante 

várias temporadas, hóspede de Ouro Preto - Elizabeth Bishop. Essa estrangeira que 

talvez não se deixasse fotografar na rede, mas, sem dúvida, desse objeto tão brasileiro, 

contemplou a cidade colonial de sua casa no bairro das Lajes. Vale um comentário, no 

mínimo  saboroso,  da  poetisa  sobre  sua  primeira  hospedagem  em  Ouro  Preto;  ―‗Fica 

para Shakespeare e Milton, o Hilton. Eu ficarei no Chico Rei‘‖37, uma modesta pousada 

que leva o nome desse personagem tão fabuloso e fabular da história da antiga Vila 

Rica. Portanto, pode-se pensar que a impressão da estrangeira quanto ao mostrar-se do 

poeta, seria revista após essa experiência nos trópicos, prova disso é a poesia de Bishop 

vir-se redirecionando a objetos tão cotidianos e coloquiais, essa, uma marca já instalada 

na escrita de Bandeira. 

No entanto, vale a ressalva de que o Guia, publicado no ano de 1938, comprova 

certo caráter ―oficialesco‖ já no Prefácio, o qual soa como uma espécie de atribuição de 

nomes responsáveis pela autoria coletiva – e institucional – do guia: ―Êste Guia de Ouro 

Preto leva o meu nome de autor. Manda, porém, a verdade dizer que tive colaboradores 

valiosos‖. Em forma de agradecimentos, Bandeira agencia um cenário modernista e 

político de delimitação do patrimônio histórico que se desejava preservar. Nele constam 

os nomes de Rodrigo de Melo Franco de Andrade, diretor do então DPHAN, órgão que 

encomendara o guia de Bandeira; Vera M.F. de Andrade; Luís Jardim, ilustrador do 

guia de Bandeira (e não por acaso, em 1934, havia feito as ilustrações do Guia de 

Olinda, de Gilberto Freyre, esse que viajara com Bandeira a Ouro Preto em 1928); 

Carlos Drummond de Andrade, mais um poeta-funcionário público (em 1945, ele 

iniciaria suas atividades no SPHAN, antigo DPHAN, órgão do qual se aposentaria 

apenas em 1962); Epaminondas de Macedo, engenheiro, executor das obras da 

Inspetoria de Monumentos Nacionais realizadas em Ouro Preto a partir da década de 30; 

Afonso Arinos de Melo e Franco, autor do Roteiro Lírico de Ouro Preto (publicado em 

1937) e tio de Rodrigo Melo Franco; Sylvio de Vasconcellos, arquiteto, considerado um 

 
 

37 In: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/02/11/interna_gerais,277397/conheca-a-poetisa- 
americana-que-se-apaixonou-pelo-barroco.shtml 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/02/11/interna_gerais%2C277397/conheca-a-poetisa-
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dos iniciadores do modernismo arquitetônico em Minas Gerais; e Joanita Blank, que 

também assina alguns croquis, e, dizem, teria sido uma das paixões do poeta Bandeira38. 

Nessa ciranda, vê-se desenhar um mapa de relações que se criavam em torno não  

apenas da preservação de Ouro Preto mas também da institucionalização da 

intelectualidade brasileira. A criação do SPHAN revela-se como uma das medidas 

estratégicas para implementar o projeto de nação do então presidente da República, 

Getúlio  Vargas.  Consagra-se,  assim,  a  ideia  de  ―patrimônio  nacional‖,  esse  que  se 

concentra de modo bastante evidente no estado de Minas Gerais. Segundo Barel Filho 

(2013),  O  SPHAN,  sob  a  coordenação  de  Rodrigo  Melo  definiu  uma  ―geografia  do 

passado brasileiro – cidades que possuem patrimônios nacionais – e desenharam para 

este passado um mapa temporal‖ (p. 85). Isso se torna mais evidente quando são 

analisados os tombamentos realizados nos anos iniciais do SPHAN que apontam Minas 

Gerais, Ouro Preto e o  barroco  como o  locus do patrimônio brasileiro. ―Dos787 bens 

tombados entre 1938 e a década de 1960, Minas Gerais surge como o estado que  

contém o maior número de tombamentos, com 174 bens tombados‖ (p.88)39. Logo, o 

compartilhamento de autorias do Guia de Bandeira revela esse projeto marcadamente 

político. 

É curioso localizar outro anfitrião dessa ―festa barroca‖, mas que surgirá quase 

vinte anos após esse momento de fundação. É Murilo Mendes (1954), que em seu livro 

Contemplação de Ouro Preto, recupera alguns e acrescenta outros nomes a esse mapa 

de preservação. Frequentemente negligenciadas, as dedicatórias dos poemas de Murilo 

nos levam às seguintes figuras: Rodrigo M.F. de Andrade, nesse momento ainda diretor 

do SPHAN (ele atuará durante trinta anos na instituição); Cecília Meireles, que um ano 

antes, em 1953, publicara seu poema épico Romanceiro da Inconfidência; Carlos Pinto 

Alves, advogado, casado com a pintora Moussia Pinto Alves, que participou do Salão de 

Belas Artes em 1931; Lourival Gomes Machado, o teórico do ―barroco mineiro‖; e 

Lúcio Costa, o arquiteto modernista que ―colonializará‖ Ouro Preto com suas reformas 

e seus pareceres de tombamento. O livro de Murilo, desse modo, não apenas adota a 

mesma estratégia coletiva e institucional desse olhar sobre Ouro Preto, mas constata o 

 

 
 

38 Sobre esse enamoramento de Bandeira por Blank, vale a pena ler o artigo publicado em: 

http://www.correioims.com.br/blog/manuel-bandeira-dormindo-profundamente-por-elvia-bezerra/ 
39  Detalhes primorosos dessa ―preferência‖ são fornecidos por Ezequiel Barel filho em sua dissertação de 
Mestrado ―Lúcio Costa em Ouro Preto: a invenção de uma cidade barroca‖,   Universidade de Coimbra, 

2013. 

http://www.correioims.com.br/blog/manuel-bandeira-dormindo-profundamente-por-elvia-bezerra/
http://www.correioims.com.br/blog/manuel-bandeira-dormindo-profundamente-por-elvia-bezerra/
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fôlego e os resultados do projeto modernista de re-inventar a antiga Vila Rica, que tem 

como marco institucional o Guia de Bandeira. 

Cumprido o protocolo das preliminares, o poeta guia assume a função de 

contador de História, e abre o Guia a partir do gesto fundacional pitoresco do mulato 

descobridor do ―granito negro‖, isto é, do ouro encoberto pelo minério de ferro. Essa 

historieta narrada pelo jesuíta italiano Antonil abre o primeiro capítulo, que discorrerá 

sobre os marcos da historiografia sobre Ouro Preto: 

 
Narra Antonil que numa entrada de paulistas de Taubaté ao sertão dos 
Cataguás um mulato da comitiva desceu das alturas do serro do Tripuí, nome 

da antiga região de Ouro Prêto, às margens do córrego do mesmo nome, hoje 

chamado de Antônio Dias, meteu a gamela até o fundo, raspando as areias, e 

quando a retirou viu que vinham com a água uns granitos negros, cuja 

natureza não reconheceu, embora já tivesse trabalhado nas minas de 

Paranaguá e Curitiba. Levou-os, de volta, a Taubaté, onde os vendeu a um 

certo tal Miguel de Sousa por meia pataca a oitava. Mais tarde, mandados 

alguns dêsses granitos ao governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá e 

Meneses, êste, trincando-os nos dentes, pôs a descoberto o brilho próprio do 

metal, que era ouro do mais fino quilate. Aquilo atrás do que as bandeiras 

sôfregas e sempre desenganadas cortavam o sertão havia século, descobriu-o 
o mulato naquele gesto humilde de quem apanha uma pouca d´agua para 

matar a sêde. (1963, p.11) 

 

Essa narrativa, de feição bastante fabular, consta em outros guias como marco 

histórico inicial da descoberta das minas. Em Passeio a Ouro Preto, Lúcia Machado de 

Almeida (1980), inicia seu guia recuperando-a: “Por incrível que pareça, tudo começou 

com um simples desejo de beber água. [...] Segundo o testemunho do jesuíta Antonil 

(1650 – 1716) certo mulato que fazia parte de uma expedição vinda de Taubaté [...]‖ 

(p.21). Tal anedota nos recorda os mitos que fundam narrativas e justificam origens, e 

parece ser uma exigência para tais começos certo gesto pitoresco, que por sua condição 

de acaso espetacular, estabelece-se como marco inaugural. É o que nos demonstra 

também Gilberto Freyre (1944), em seu Olinda - 2ª Guia Prático, Histórico e 

Sentimental da Cidade Brasileira, ―Diz-se que foi assim: que ‗hum Gallego criado de 

Duarte Coelho [...] andando com outros por entre o mato buscando o sitio em que se 

edificasse [a vila], achando este que he em hum monte alto, disse com exclamação e 

alegria, Olinda!‘‖ (FREYRE, 2007, p.23). Esse contexto que nos soa como uma ficção 

necessária expõe certa estrutura condicionante de nossas origens narrativas. 

Bandeira segue com esse tom arcaico de narrar, do mulato descobridor do ouro 

ao decreto de Ouro Prêto como monumento nacional em 1933 contam-se dez páginas de 

marcos temporais, breves explicações, e quando essas surgem, é para reforçar certa 
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recorrência   anedótica no ato de guiar: ―Os paulistas não faziam caso nenhum do ouro 

da serra de Itatiaia. Era o ouro branco, de pouco rendimento, e assim chamado pela sua 

cor pálida, quase argentina‖ (p.12). As descrições, parcas, surgem para colorir o cenário 

épico da descoberta do Pico do Itacolomy, e nesse momento Bandeira assume a voz do 

narrador, que, mesmo não tendo sido testemunha do fato narrado, se converte em 

personagem dele: ―No dia seguinte, ao alvorecer, o céu estava muito limpo, e do outro 

lado do vale o perfil inconfundível da pedra se recortava nítido na primeira luz da 

manhã, como um milagre do santo‖ (p.12). Parece ter sido Antonil40, o padre viajante, 

quem guiara Bandeira nessa coletânea de pormenores fantásticos, pois sempre em 

sequência à citação de seu nome, nos é apresentado um fato, no mínimo, inusitado: ―O 

ouro bom, o ouro prêto, chegava a quase vinte e três quilates, e quando se lhe punha o 

cunho na fundição, escreve Antonil, fazia fenda na barreta, como se arrebentasse por 

tôdas as partes; e por dentro dava tais reflexos que pareciam raios de sol‖ (p.13). A 

escolha do padre viajante como fonte para a ―História‖ do guia não parece ser aleatória, 

está em acordo com o desejo de vulgarização desse passado por meio do diálogo com a 

cultura folk, que pretendia o modernismo. Um bom causo contado na rede, ―em meio a 

mangas, abacaxis e cigarras‖. 

O roteiro histórico de Bandeira segue, portanto, a noção de marco, selecionam- 

se os acontecimentos mais dramáticos, sem, no entanto, alongar-se nos pormenores: do 

gesto fundador do mulato, passa-se à fundação das vilas de Antônio Dias e Padre Faria  

e à Vila Rica de Albuquerque, à Guerra dos Emboabas, à Sedição de Vila Rica, ao 

Triunfo Eucarístico. É nesse registro de opulência que a narrativa interrompe sua 

condição pretérita para certa ressalva do aspecto recente de decadência, esse topos que 

abre  o  guia,  com  o  poema  de  Bandeira  ―Ouro  branco!  Ouro  prêto!  Ouro  podre!‖,  e 

depois é recuperado nas considerações de Saint-Hilaire, que esteve em Vila Rica no ano 

1816 e, ―melhor do que ninguém fixou o aspecto sombrio, devastado e melancólico da 

paisagem ouro-pretense‖ (BANDEIRA, 1963, p.23). Desse salto inicial da decadência 

somos lançados no jogo temporal do Triunfo, que atinge um dimensão 

 
40 Em carta a Mário de Andrade, em 5 de maio de 1928, Manuel Bandeira relata seu retorno da viagem a 

Minas e revela suas leituras sobre esse lugar que lhe rendera ―dois quilos, comendo as boas cabidelas de 

frango  e  lombos  mineiros‖:  ―Em  Pouso  [Pouso  Alto]  li  com  grande  curiosidade  a  história  antiga  de 

Minas do Diogo de Vasconcelos, e aqui estou lendo a crônica do distrito diamantino do Joaquim Felício 

dos Santos. Trouxe também uns tomos da Revista do Arquivo Público Mineiro, onde deparei com coisas 

que me interessam, entre outras a descrição do Triunfo Eucarístico, a notícia sobre o Brasil de Antonil, 
etc.‖ (p.387), In: Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira/ organização, introdução e  

notas Marco Antônio de Moraes – São Paulo, EDUSP, 2ªed. 2001. 
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vertiginosa quando o poeta comenta - aparentemente de modo despretensioso, bem a  

seu gosto – que muitas das construções mais conhecidas da cidade são posteriores ao 

seu suposto fastígio. De um lado, isso acaba jogando uma espessa sombra de ironia 

sobre a linguagem hiperbólica do Triunfo; de outro, porém, ao converter a decadência 

quase num traço de nascença da cidade mineira, destacando como sua fisionomia só se 

fixou no momento em que o ciclo do ouro já estava em declínio. Parece-nos que o texto 

cria um efeito fantasmagórico poderoso, quase um palimpsesto derridiano, e a cidade 

passa da ―barbárie à decadência, sem passar pela civilização‖ (STRAUSS): 

Esta cerimônia de singular grandeza, mesmo descontadas as prováveis 

mentiras do autor do Triunfo Eucaristico, erraria muito quem imaginasse 

agora no quadro de uma Vila Rica que fosse a Ouro Prêto de hoje restituída à 

vida opulenta e à feição brilhante do tempo da mineração. [...] Quem aceitaria 

uma Ouro Preto sem o Carmo, sem o S.Francisco, sem a Casa dos Contos, 

sem a Cadeia e o Palácio, sem os fortes sobrados de cunhais de pedra da Rua 
Direita? Pois nada disso ainda existia ainda em 1733. [...] Como se vê, a 

cidade cujo ar de prestigiosa velhice tanto nos enternece, pode-se dizer que é 

de ontem. O que lhe deu aquela feição de tão nobre antiguidade foi a 

decadência rápida e súbita da nossa arquitetura tradicional por todo o Brasil.‖ 

(pp.16, 17) 

 

Tal  constatação  é  justificada  pela  sequência  de  datas  de  monumentos,  que  são  ―de 

ontem‖, isto é, do século 18. Essa revelação pode soar frustrante ao turista/leitor, afinal, 

o  valor  do  arquivo  é  proporcional  à  sua  data  de  ―perecimento‖:  mais  antigo,  mais 

valorizado. Mas certo desapontamento é sucedido – ou compensado – pelo argumento 

de que esse momento em que Vila Rica ganha razões de sua monumentalidade, adquire 

outros  argumentos  de  preservação:  o  idealismo  da  Inconfidência.  ―No  fim  do  século 

XVIII, tomando a vila o cunho arquitetônico em que se imobilizou, veio sagrá-la 

espiritualmente o idealismo da Inconfidência‖ (p.17). Segue-se um resumo do levante 

frustrado  pela  denúncia  de  ―Joaquim  Silvério  dos  Reis  e  outros‖  (p.17).  Traídos,  ―a 

desgraça dos inconfidentes foi completa‖ (p.17). Aderindo à perspectiva libertária – e, 

portanto,  heroica  –  da  Inconfidência,  o   guia  nos  conduz  ao  ano  de  1822,  quando  ―o 

sonho de Tiradentes e seus companheiros tornou-se realidade‖, embora, com a 

proclamação do Fico, uma ―reação absolutista‖ tenha exigido a presença de D.Pedro em 

Ouro Prêto para ―acalmar os ânimos‖ (p.17). A estratégia parece ser a de conduzir os 

ânimos do leitor/visitante. 

Retoma-se a sucessão de datas, em 1823, Vila Rica é elevada a cidade da capital 

da província de Minas Gerais, seguida de uma nova sedição de caráter restaurador, 

também frustrada. Em 1842, uma nova agitação, que transformou Ouro Prêto em uma 
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―praça de guerra‖(p.18). Desses tópicos somos levados à proclamação da República em 

1889, e à transferência da capital para Belo Horizonte, por fim, a ―última data histórica 

da  velha  Vila  Rica‖,  o  decreto  de  monumento  nacional,  em  1933.  Esse  certo  ―senso 

prático‖  que  revela  uma  ―dimensão  utilitária‖  da  historia  apontada  por  Bandeira,  o 

coloca em acordo com as prerrogativas do narrador benjaminiano, 

 
nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão 

que as salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o 

narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 

gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará À sua 

própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de contá- 

la (BENJAMIN, p.204). 

 

É esse lugar de mediador entre a cultura popular e a erudita que querem 

recuperar – ou melhor, criar – os modernistas, que assumem esse papel de exímios 

contadores de histórias, esse que muda de nome na modernidade e ganha a alcunha de 

cronista. Há, por exemplo, evidentes relações entre o Guia e "Crônicas da província do 

Brasil", publicadas pela primeira vez em 1936, nas quais desenha-se um álbum 

fotográfico dos ares provincianos da recém republica do Brasil. Esse engajamento 

crônico era um efeito coletivo, consciente da influência que se queria exercer não 

apenas sobre o imaginário mas sobre a realidade social e politica do país moderno e 

modernista; o lugar de onde se falava, agora, poderia ser, de direito e consciência, da 

nação. Havia, desse modo, uma dupla função que muitos intelectuais assumiram: do 

poeta e abolicionista , como havia feito Castro Alves, do escritor e jornalista Euclides  

da Cunha, do médico e ficcionista Guimaraes Rosa, do poeta e cronista social, como fez 

Bandeira, entre outras tantas figuras engajadas nesse projeto de recuperar o ―fio perdido 

da tradição‖ (BANDEIRA, 1963, p.36). 

O guia, portanto, é um desdobramento das crônicas publicadas pelo poeta nos 

jornais A Província, do Recife, Diário Nacional, de São Paulo e O Estado de Minas, de 

Minas Gerais. Boa parte do seu contéúdo vem do reaproveitamento de dois textos do 

livro, "Da Vila rica de Albuquerque à Ouro Preto dos estudantes", que provavelmente 

data de 24 de junho de 1929, ou seja, pouco tempo após o regresso de Bandeira a sua 

primeira viagem a Minas; e "Aleijadinho", publicado em 1928 e republicado em 1930,  

e nele sobressaem-se as influências que Mário de Andrade exercia sobre o parecer 

estético da antiga vila colonial, mas também revela a ajuda do poeta mineiro Carlos 

Drummond, na descrição dos monumentos de Ouro Preto. É o que nos esclarecem as 
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cartas trocadas entre esses três poetas cronistas. Ambos os textos são transcritos com 

pequenas alterações e que, por isso mesmo, foram suprimidos em edições posteriores da 

obra completa do poeta. Portanto, aliam-se aos antigos, e primeiros, cronistas, como 

Pero Vaz, Saint-Hilaire, Burton, Machado de Assis etc, os modernistas, que colorem a 

identidade do Brasil moderno, do qual elas constituiriam, por assim dizer, um 

―mapeamento  cognitivo",  (LYNCH,  1980),  reunindo  percepções  particulares  tanto 

visuais, audiovisuais, olfativas, quanto lembranças, memórias conscientes ou 

inconscientes. Dessa perspectiva conduzida, soma-se certo elenco de temas tratados, os 

quais oscilam de tom sério ao não sério, de informações científicas a descrições 

pitorescas, isto é, das coordenadas do território brasileiro às vergonhas cerradinhas, ou, 

como  nas    crônicas  de  Bandeira,  do  ―mundo  de  Proust‖  ao  ―enterro  de  Sinhô‖.  As 

crônicas provincianas passam pelo barroco, por poetas Drummond e Mario, mas 

também pelo samba e pelo candomblé, e nelas revela-se muito bem o empenho 

modernista de desarticular velhas hierarquias, propondo novos diálogos entre alta e 

baixa cultura e, ao mesmo tempo, buscando pontos de interseção entre a vanguarda 

europeia e as nossas tradições autóctones. E de algum modo mais radical, refazer a 

herança e as lentes estrangeiras e exóticas com as quais os brasileiros ainda se veem, 

mantendo  sempre  um  tom  de  ―fala  brasileira‖.  É  o  que  conclama  Bandeira  em  sua 

crônica sobre o Mário de Andrade,  esse  intelectual do povo, dado a ―psicanalista‖ da 

identidade nacional: 

 
Uma coisa cacete nas nossas tentativas de assuntos nacionais e que tratamos 
como se fôssemos estrangeiros: não são exóticos para nós e nós os 

exotizamos. Falamos de certas coisas brasileiras como se as tivéssemos 

vendo pela primeira vez, de sorte que em vez de exprimirmos o que há nelas 

de mais profundo, isto é, de mais cotidiano, ficamos nas exterioridades 

puramente sensuais. Mais uma lição que nos dá o poeta! Porque ele nos tem 

dado tantas: salvo talvez o Oswald de Andrade, que com ele são os dois 

temperamentos poéticos mais originais, as duas personalidades mais 

marcadas que possuímos, não há poeta modernista, grande ou pequeno, que 

não lhe deva alguma coisa. Os grandes fizeram estrada real no rastro deste 

abridor de picadas. (BANDEIRA, 2006, p.137) 

 

E o Guia, como veremos, confirma esse projeto narrativo. Seguindo essa 

tradição  do  narrar,  Bandeira  nos  apresenta  na  sequência  o  capítulo  ―Vila  Rica  – 

Impressões de viajantes estrangeiros: Antonil, Mawe, Auguste Saint-Hilaire, Luccock, 

Walsh, Gadner, Castelnau, Milliet, Burtton‖, no qual ―acerta as contas com os cronistas 

primeiros da antiga Vila Rica, os viajantes estrangeiros, dando-lhes, em alguns 
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momentos ―tapas de pelica‖ sutis e ao mesmo tempo certeiros. Essa defesa dos seus, por 

um lado, refaz a má impressão de muitos dos visitantes, mas por outro, esses são, 

inegavelmente fontes obrigatórias da história que agora quer ser contada pelos 

nacionais. E, novamente, o jesuíta Antonil contribuirá com sua versão sobre as Minas, 

uma vez que, como explica Bandeira, antes do século 19, há apenas um livro que 

descreve o cenário colonial, e ele pertence ao padre viajante, Cultura e opulência do 

Brasil por suas drogas e Minas, editado em 1711. Livro esse que será censurado pelas 

autoridades portuguesas, e só reeditado em 1838. De todo modo, é no século 19 que 

caravanas de viajantes – naturalistas, geólogos, eruditos etc – aportam no Brasil, e é 

também nesse período, mais precisamente a partir da segunda metade do dezenove, que 

os brasileiros – agora também se reconhecendo como tais – lerão essas crônicas 

históricas. A má impressão que predomina nos relatos ora se vê justificada 

historicamente pelo Guia, ora contestada por falta de nacionalidade para entender os 

trópicos. 

A  hoje  célebre  consideração  de  Antonil,  ―‗Nem  há  pessoa  prudente  que  não 

confesse haver Deus permitido que se descubra nas minas tanto ouro para castigar com 

êle ao Brasil‘‖ (p.21), é vista por Bandeira como uma espécie de ―praga‖, mas que se 

justifica pelo cenário desgovernado das Minas naquele início dos setecentos. Mantendo 

a seleção anedótica de histórias, as crônicas dos viajantes são recortadas oscilando entre 

os dissabores vividos pelos viajantes e suas considerações sobre algum aspecto que 

apreciaram na paisagem mineira. A começar por John Mawe, um geólogo inglês que 

aportou aqui no início do século 19, segundo Bandeira, 

 
O primeiro aspecto da Vila decepcionou-o. Êle vinha com a cabeça cheia das 

tradições do século anterior, que davam a pobre vilazinha de terrenos 

regorgitantes de ouro como a terra mais rica do mundo. ‗apesar de situada em 

eminência bastante elevada, o seu aspecto não é nem imponente nem notável. 

Nada na vizinhança corresponde à magnificência do seu nome‘. O clima lhe 

pareceu agradável, ‗semelhante talvez ao de Nápoles‘. Encantaram-no os 
jardins e pomares da cidade [...] Cita com entusiasmo um pé de couve de 14 

polegadas de diâmetro‖ (p.22). 

 

A linguagem descontraída que assume o Guia – conforme as exigências do gênero, e 

principalmente do Modernismo –, somado ao caráter quase folclórico dos fatos 

escolhidos marcam essa resenha dos viajantes estrangeiros. E quanto às falas desses, 

reconhece-se o traço da escrita estrangeira -  já mencionado no início deste trabalho –  

de ser orientado por uma literatura fantástica dos contos de fadas e de Marco Polo, e 
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por parâmetros sempre alheios àquela realidade observada. As comparações a cidades 

europeias não faltam, O clima recorda Nápoles, a porcelana é superior à de Sèvres. O 

estrangeiro está sempre a olhar por meio das lentes da comparação, é como se 

carregasse consigo um medidor de civilidade dos trópicos. 

Há também um aspecto de desvendamento sociológico, do comportar-se das 

mulheres em Vila rica, quase nunca vistas em público, mas ele é incompreendido pelos 

naturais do Velho Mundo, soando no guia como um gesto de espanto e prante ao mundo 

às  vezes  ―bem  menos  civilizado‖  das  Minas  ou  às  vezes  pela  igualdade  no  portar-se: 

―‗Ficamos surpresos de não encontrar, a tão grande distancia da costa, diferença mais 

sensível entre as maneiras das senhoras e das europeias.‘ [...] No meio da festa apareceu 

uma mulata que dançou o fandango, e aquelas senhoras, ás quais apenas lhe fora 

consentido dirigir a palavra, ‗permaneceram tranquilas espectadoras de dança tão livre, 

sem escândalo de ninguém‖ (p.23). Curioso notar, nesse jogo de citações de  

estrangeiros que se misturam à fala do guia Bandeira, é o fato de ele acrescentar 

detalhes ao comportamento dos viajantes. Quanto à dança sensual do fandango, espanta- 

se quem? O viajante, o guia? Parece haver, novamente, uma estratégia do narrador de 

inserir-se no cenário narrado, ora reduzindo, ora reforçando a distinção entre a Europa e 

os trópicos. 

Outra estratégia utilizada pelo Guia é interromper sua narrativa para abordar o 

leitor/turista com atualizações do objeto/assunto narrado: em sequência a esse trecho 

sobre Mawe, Bandeira pondera: ―Nada disso vê o viajante de agora. [...] A rua direita 

(Bobadela atual) era a mais bonita. Ainda o é, mas já não se vê hoje, como no tempo de 

Mawe, ‗nos cantos das ruas grupos de pessoas de baixa classe diante das imagens da 

Virgem colocadas em nichos.‖ (p.22). Essa atualização dos espaços e seus respectivos 

usos nos revela certa ―presença da ausência‖: o que está diante dos olhos do visitante é o 

presente e não mais o passado, esse apenas recuperado por índices incorporados na 

monumentalidade, e também por certo esforço imaginativo de projetar no atual tempo e 

espaço, o tempo e espaço de outrora. 

Um novo ponto de tensão diz respeito à visibilidade arquitetônica, hoje 

argumento  de  preservação  amparada  na  alcunha  de  ―barroco  mineiro‖,  que  passa 

despercebida ou vista de modo pejorativo pelos viajantes, muitos dos quais, certamente 

traziam consigo a crítica ao barroco, então decadente na Europa, embora esse 

julgamento devesse ser relativizado em território tropical: 
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[...] as igrejas, cujo compatriota Walsh afiguraram-se lhe enormes paióis 

(huge barns), destituídos de gôsto e apenas vistosos internamente. Mal deu 

um handsome ao exterior de S.Francisco, passando sem uma palavra de 

louvor para as talhas de Aleijadinho – the ubiquitous little cripple (p.26). 

 

A defesa de Bandeira quanto a essa discrepância de valores estéticos não por acaso recai 

no espanto de não ver atribuído a Aleijadinho e suas obras a genialidade, ou, no 

mínimo, o bom gosto. Mesmo que ele não se alongue em defender a figura máxima do 

barroco mineiro, o tom preconceituoso dos comentários já desqualificam a si mesmos. 

Se não se encantaram os viajantes com a monumentalidade de Ouro Prêto, isso se deve 

não apenas à semelhança que ela apresentava em relação às cidades do litoral, mas 

também pela condição estrangeira, incapaz de investir-se da sensibilidade nacional para 

as coisas locais: 

 
As impressões de outros estrangeiros ilustres coincidem. Há sempre um ar de 

decepção ante a decadência do lugar. Nenhum sentiu a emoção que ele 

desperta nos nacionais. O pitoresco a que os estrangeiros de agora são tão 

sensíveis, não podia impressionar muito os viajantes do século passado, pois 

a arquitetura colonial dava o mesmo caráter às cidades do litoral – Recife, 

Bahia, Rio. (Grifo nosso, p.23). 

 
Logo, uma outra explicação, não dada claramente, se entrevê: a emoção que essa 

monumentalidade desperta nos nacionais é o ponto que os distancia dos viajantes do 

século passado, e ―os  viajantes de agora‖, nada mais são do que os próprios brasileiros 

descobrindo-se si mesmos nessa viagem que propõe o Guia. 

Se nesse capítulo que se encerra, Bandeira defende a nacionalidade com certo 

comedimento e humour, no seguinte, ―Ouro Prêto, a cidade que não mudou‖, ele sai em 

defesa   explícita   da   antiga   Vila   Rica,   criticando   alguns   viajantes:   ―Os   viajantes 

estrangeiros são quase sempre insensíveis aos elementos mais profundos ou mais sutis 

dos costumes e do sentimento artístico dos países que visitam‖ (p.30). Saint-Hilaire 

criticou o ―pretenso‖ Palácio dos Governadores,  a quem Bandeira retrucou, ―Pode ser 

que eu esteja errado, mas o mau-gôsto me parece que é do francês‖ (p.30), esse mesmo 

estrangeiro apenas menciona em sua viagem as igrejas São Francisco de Assis e Nossa 

Senhora do Carmo, duas representantes da monumentalidade da antiga Vila Rica que 

disputam  entre  si  pelo  melhor  panorama  da  cidade  colonial.  Burton,  ―esse  então  diz 

bobagens, completamente inconsciente da grandeza criadora do Aleijadinho‖ (p.30). É 

delicioso o piparote que Bandeira também dá a Richard Burton: ―O latinista não perdoa 
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o mau latim dos chafarizes. Citando o hexâmetros da fonte dos contos, graceja: ‗A água 

é melhor que a latinidade‘. Aliás, seria difícil encontrar fora do século de Augusto 

latinidade com a pureza da água de Ouro Prêto‖ (p.26). 

Esse  ―revide‖  revela  a  habilidade  do  modernismo  em  rasurar  e  relativizar  o 

nosso velho complexo de ―vira-lata‖, convertendo negativo e positivo e mostrando, por 

exemplo, como, na prevenção dos estrangeiros diante das irregularidades e da falta de 

simetria do Ouro Preto, o que havia, de fato, era apenas a sobrevida de um escrúpulo 

neooclássico obsoleto, que Bandeira consegue colocar no seu devido lugar, quase como 

num  ―dar  de  ombros‖.  Tanto  em  um  trecho  como  n´outro,  a  refutação  acontece  com 

frases curtas e certeiras (embaladas numa charmosa modéstia afetada, completamente 

desprovida de afetação). É um traço que dialoga, aliás, com a assinatura poética de 

Bandeira, em sua capacidade de criar uma falsa impressão de simplicidade a partir de 

uma virtuosística estilização do registro coloquial - a tal da fala brasileira tão prezada 

por Mário. 

Logo, se para os estrangeiros, era consensual a beleza renascentista italiana do 

antigo Paço Municipal, Bandeira revela o que comove os nacionais: 

[...] Para nós brasileiros, o que tem força de nos comover são justamente 

esses sobradões pesados, essas frontarias barrocas, onde alguma coisa de 

novo começou a seu fixar. A desgraça foi que esse fio de tradição se tivesse 

partido. Mas os prédios novos são exceção em Ouro Prêto. Ela conservou, 

mercê de sua pobreza, uma admirável unidade. De todas as nossas velhas 

cidades é ela talvez a única destinada a focar como relíquia inapreciável do 
nosso passado. As duas outras que se lhe irmanam nessa feição tradicionalista 

estão fadadas a uma renovação sem cura; Bahia e Olinda (p.31). 

 

Elucida-se nessa fala uma discussão que ganhava cada vez mais repercussão, a 

arquitetura  preservada  e  produzida  pelo  SPHAN,  em  outros  termos,  o  ―barroco‖  das 

obras coloniais, que com Lourival Gomes Machado receberá a designação de ―barroco 

mineiro‖; e a arquitetura moderna, cujo sobrenome certamente é Lúcio Costa, definidor 

das diretrizes de tombamento e reconstrução do SPHAN. Bandeira, de fato, não se 

envolve deliberadamente nessa discussão; há poucas ocorrências da expressão 

―barroco‖  no  Guia,  mas  não  há  dúvidas  que  ele,  enquanto  representante  da  caravana 

modernista,  defende  uma  ―arquitetura  oficial  do  Estado  brasileiro‖,  logo,  o  barroco, 

nesse momento, é a solução da colônia, da independência, do modernismo, ele é o 

Aleijadinho. 
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Duas sombras  
 

E o tempo, que é só memória, com sua sombra se assombre. 

Cecilia Meireles 
 
 

―As   duas   grandes   sombras   de   Ouro   Prêto,   aquelas   em   que   pensamos 

invencivelmente a cada volta de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho‖ (1963, p.35). 

Com esse pressuposto, Manuel Bandeira inicia o Capítulo ―Dua Sombras‖ – que merece 

que nos alonguemos um pouco mais. Assim, ele estabelece as duas tópicas 

incontornáveis da história – e, logo, da visitação – de Ouro Preto. Não reconhecer o 

papel de protagonismo historiográfico e estético dessas figuras é como não visitar o 

Cristo Redentor no Rio de Janeiro e desconhecer a canção da garota de Ipanema, não ler 

Borges e não ouvir Piazzola em Buenos Aires e em nosso contexto mineiro colonial, é 

como não visitar a Igreja de São Francisco de Assis e não vislumbrar tais sombras. São 

lugares, físicos e narrativos, obrigatórios. O caráter invencível na prerrogativa de 

Bandeira aponta para a persuasão do mapa da cidade mineira, o enredamento narrativo 

da geografia colonial, do plano arquitetônico barroco, lembrando-nos o conjunto de 

poemas drummondianos, Selo de Minas (1951) ou a epopeia de Cecília Meireles  (1953) 

41
, ambos revelam que a cada volta de rua, a espacialidade indicia, negocia, sugere a 

narrativa dessas sombras. 
 
 

41 Um forte aliado do projeto de invenção do barroco mineiro foi a licença poética – e estética – que 

escritores lançaram mão a fim de imprimir na poesia esse cenário em construção. Nesse momento, mais 

uma vez, está-se somando esforços para compor o mapa de iniciativas que delineiam esse barroco nos 

trópicos, mas é fundamental salientar que a poética barroca, com o atributo estilístico que lhe segue, isto 
é, a sombra de Góngora, pode ser reconhecida apenas nos sermões de Padre Antônio Vieira, na literatura 

das academias do século 18 – cujos poetas por excelência são os árcades Tomás Antônio Gonzaga, 

Cláudio  Manuel  da  Costa,  Basílio  da  Gama,  e  o  ―sátiro‖  Gregório  de  Matos.  Essas  reverberações, 

inclusive, já foram estudadas por Sergio Buarque de Holanda na década de 40 em Capítulos de Literatura 

Colonial, e por João Adolfo Hansen, em A sátira e o Engenho (1988). O que se verá, são, de empréstimo 

ao conceito de Myriam Ávila, ―deleites do visível‖, uma literatura – em especial, poemas – em que o eu 

lírico lança mão de sua camera eye e fotografa o cenário que o cerca, inspirados pela monumentalidade  

de Ouro Preto. Portanto, justificado o anacronismo, pode-se dizer a partir de agora em poéticas barrocas, 

dando um salto de 300 anos até o gabinete de Carlos Drummond de Andrade, às portas de Cecília 

Meireles e de Murilo Mendes. Poetas esses que assumem uma função de guiar a musa pelas ladeiras de 

Ouro Preto. A começar por Drummond, que participando institucionalmente do aparato governamental 

brasileiro41, estava a par do projeto de invenção da antiga Vila Rica em cidade barroca. E mesmo distante 
das Minas, o retrato na parede fazia o poeta itabirano sempre voltar ao seu estado natal. É por meio desse 

empreendimento afetivo que Drummond escreve em seu livro magistral Claro Enigma (1951), o conjunto 

de poemas Selo de Minas. Os poemas conduzem o leitor a reviver o trajeto feito pelas memórias do poeta. 

Cecília Meireles é outra colaboradora desse empreendimento narrativo, por meio do Romanceiro da 

Inconfidência (1953) ela cria o que podemos denominar de ―epopeia da sombras‖. A origem medieval do 

romanceiro, - nos idos do barroco – ganha personagens do século 18. As formas lírica e épica se 

entrelaçam no cancioneiro dos feitos de Tiradentes, esse que, vestido com as roupas heroicas – que o 

representam  ainda  hoje,  mesmo  após  estudos  detalhados  sobre  sua  participação  como  ―catalisador‖  do 

levante frutrado, demonstrado no livro Devassa da Devassa, de Keneth Maxwell (1967). Além disso, em 
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Bandeira nos apresenta uma breve biografia dessas figuras. Tentando resumir a 

controversa Inconfidência Mineira, cujo nome, bastante inapropriado para o tom heroico 

que se quis imprimir ao levante frustrado, in-, prefixo de negação, nega a confidência, 

sabe-se pela historiografia (MAXWELL, 1985) e nos alerta o poeta guia que ―é difícil 

formar um juízo seguro sobre Joaquim José da Silva Xavier‖ (1963, p.35), não apenas 

pelos registros esparsos da sua biografia, mas também pelo fato de a principal fonte 

documental desse acontecimento e dessas personagens históricas ser os Autos da 

Devassa (1976-1981)42, e neles constar o desdém com que Tiradentes é tratado pelos 

demais in-confidentes. Esses que, negando suas participações, atribuem a Tiradentes as 

definições mais depreciativas, ‗oficial feio e espantado‘, ‗malvado‘, segundo Alvarenga 

e Domingos Vieira, respectivamente. Bandeira dá um passo audacioso na história desse 

levante ao questionar o comportamento pouco cordial dessas figuras. Mas esse gesto 

tem a intenção de, escurecendo alguns, clarear outros, é o efeito de sombra que cria o 

herói  Tiradentes:  ―Descoberta  a  conspiração,  enquanto  os  outros,  entibiados,  não 

procuravam outra coisa senão salvar-se, êle revelou a mais heróica fôrça de ânimo, 

chamando a si tôda a culpa e enfrentando com serenidade a pena última‖ (BANDEIRA, 

1963, p.36). 

Quanto a Aleijadinho, Bandeira alonga-se um pouco mais. Sob a influência do 

até então principal biógrafo do escultor mineiro, Rodrigo José Ferreira Bretas, em seu 

Traços Biográficos Relativos ao Finado Antônio Francisco Lisboa (1858), ele reforça o 

caráter fantástico e romanesco da biografia do escultor mineiro: a mácula da doença e 

da mulatice abatiam o gênio, que diante dessas adversidades tornava-se mais 

engenhoso: 

 

vários poemas de Contemplação de Ouro Preto, Murilo Mendes confirma o projeto barroco, localizado 
principalmente na arte atribuída a Aleijadinho, tal como no Romance das igrejas de Minas, ―[...] Longas 

lanças de Longuinho,/ Atlantes do Aleijadinho,/ Portas, púlpitos, profetas/ Marcados por seu cinzel,/ 

Redondos anjos barrocos / Que o toreuta retorceu [...]‖ (MENDES,2014, p..136). Flores de Ouro Preto 

inicia-se e encerra-se com a constatação: ―Vi a cidade barroca‖ (2014, pp.144, 145),embora o eu-lírico 

reconheça que suas flores, enquanto metáfora de vida e história, ou melhor, argumento que animava a 

festa  barroca,   não  mais  animam  suas  ladeiras,  ―Eu  vi  a  cidade  árida,/  estéril,  sem  ouro,  esquálida;‖ 

(p.144). Hoje ainda, a rua que leva o nome de Rua da Flores, continuaria desagradando o poeta, há muito 
não há flores. Também em Acalanto de Ouro Preto surge não apenas a perspectiva estilística do barroca, 

mas uma mentalidade barroca em torno da figura de Tiradentes 

Dorme, dorme inconfidente/ – Ouro Preto inconfidente – [...]/ Com teus santos, teus poetas/ Barrocos, 

alucinados/ Teus leprosos, teus doentes/ Teus doidos, teus enforcados/refeitos na eternidades/ Remidos na 

tradição,/ Dorme, Ouro Preto, reclusa,/ Dorme, trágica Ouro Preto,/ Dorme Ouro Preto assombrada,/ O 

sono da libertação. (2014,p.156) 
 

42
In:http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/brtbusca/index.php?action=results&query=autos+da+devassa&x 

=11&y=12 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/brtbusca/index.php?action=results&amp;query=autos%2Bda%2Bdevassa&amp;x
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/brtbusca/index.php?action=results&amp;query=autos%2Bda%2Bdevassa&amp;x
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[...] a enfermidade, longe de abater o ânimo de Antônio Francisco, como que 

estimulou a sua extraordinária capacidade de trabalho. O principal efeito dela 

foi segrega-lo da sociedade, que êle passou a evitar. Às primeiras horas da 

madrugada punha-se à caminho do local em que devia trabalhar, quase 

sempre uma igreja ou capela, donde só regressava noite fechada. Ia sempre a 

cavalo, embuçado em ampla capa, chapéu desabado, fugindo a encontros e 

saudações (BANDEIRA, 1963, p.37). 

 

As associações ao Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo (1831), - mais um traço 

que lança Bandeira à condição do narrador arcaico benjaminiano – conformam o 

quasímodo dos trópicos. E Bandeira investe ainda mais suas explicações nessa 

fisionomia   do   bizarro   genial,   ―entende-se   que   o   diminutivo   de   Aleijadinho   é 

significativo da pura compaixão e meiguice brasileira‖ (1963, p.38). Inclinação moral 

associada a desventuras biográficas são fatores que atuam na forma artística do escultor 

oitocentista: ―Era, em sua disformidade, formidável. Nem no físico, nem no moral, nem 

na arte, nenhum vestígio de tibieza sentimental‖ (BANDEIRA, 1963, p.38). 

E é dessa origem tão adversa que surgem as obras-primas do barroco43, palavra 

que aparece por segunda vez no Guia, 

 
as suas igrejas, que apresentam uma solução tão sábia de adaptação do 

barroco ao ambiente do século XVII mineiro [...] nas claras naves de Antônio 

Francisco dir-se-ia que a crença não socorre senão da razão; não há nelas 

nenhum apelo ao êxtase, ao mistério, ao alumbramento(p.38). 

 

A noção de adaptação já é certo indicativo da análise arguta do poeta e erudito 

Bandeira, enquanto muitos de seus pares ainda insistiam na originalidade e religiosidade 

da obra do mulato artífice. Essa fala, inclusive, é uma repetição da ideia esboçada em 

carta de Bandeira enviada a Mário de Andrade - esse modernista excessivamente 

romântico quanto à genialidade de Aleijadinho - quando da primeira visita do 

pernambucano à antiga Vila Rica, em 05 de abril de 1928,: 

 
O arquiteto me entupiu de emoção. Puxa, naquelas linhas já tão minhas 

conhecidas do barroco, dar aquela impressão de novidade e criação. A 

personalidade de criador plástico é nele tão formidável que anula quase por 

completo a finalidade religiosa da obra. Não sei se você sentiu o mesmo, mas 

eu, diante das obras do Aleijadinho, não sinto comoção religiosa, porém a 

pura emoção artística, completamente desinteressada. (MB, p.384) 

 

 
 

43    Nas   Crônicas   da   província   do   Brasil   (2006),   o   termo   ―barroco‖   aparece   em   ―Bahia‖,   ―O 
Aleijadinho‖.... 
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Bandeira, assim com Carlos Drummond, destoam da interpretação místico-religiosa que 

predominava  –  e  predomina  -,  o  primeiro  se  diz  enredado  pela  ideia  de  ―gênio 

absolutamente espontâneo‖ (BANDEIRA, 2006), o segundo, circunscrevendo a noção 

de artífice engenhoso, revela-se um ateu em devoção à arte: 

Senhor, não mereço isto. 

Não creio em vós para vos amar. 

Trouxeste-me a São Francisco 

e me fazeis vosso escravo. 

 

Não entrarei, senhor, no templo, 

seu frontispício me basta. 

Vossas flores e querubins 
são matéria de muito amar. 

 

Dai-me senhor, a só beleza 
destes ornatos. E não a alma. 

Pressente-se dor de homem, 

paralela à das cinco chagas. 

 

Mas entro e, senhor, me perco 
na rósea nave triunfal. 

Por que tanto baixar o céu? 

Por que esta nova cilada? 

 

Senhor, os púlpitos mudos 

entretanto me sorriem. 

Mais que vossa igreja, esta 

sabe a voz de me embalar. 

 

Perdão, senhor, por não amar-vos.44 

 

As sombras, portanto, nos remetem não apenas à metáfora de Bandeira no Guia de 

Ouro Preto, atribuídas a Aleijadinho e a Tiradentes, mas também à condição nebulosa, 

ao caráter especulativo por excelência da Inconfidência Mineira e do barroco mineiro. 

Especulação tão bem problematizada (mesmo que indiretamente) pelo historiador 

Keneth Maxwell (1985), em Devassa da Devassa, no que diz respeito à sombra de 

Tiradentes,  esse  que,  antes  de  herói  nacional,  foi  um  entusiasta  do  ―nacionalismo 

econômico‖ (MAXWELL, 1985, p.153), isto é, a elite colonial da qual fazia parte o 

alferes, inspirada no exemplo da América do Norte (e não na Revolução Francesa, outro 

lance romântico) desejava romper os vínculos – e a submissão – aos desmandos 

imperiais quanto à política econômica. Desse modo, o herói Tiradentes é uma sombra 

criada na e pela república e não na colônia, por esforço de suas ações. Aleijadinho, do 

mesmo modo, surge enquanto autor genial apenas no século 19, quando esse termos 

44  In:  DRUMMOND,  Carlos.  ―São  Francisco  de  Assis‖,  In:  Claro  Enigma  /Selo  de  Minas,  escrito  em 

1954. 
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também surgem como critérios de apreciação estética, antes desse período ainda não 

existiam os filtros e lentes aptos a dar sentido e legimtidade à sua ―beleza agreste‖, nada 

neo-clássica, como perscruta Guiomar de Grammont (2008) em Aleijadinho e o 

Aeroplano – o paraíso barroco e a construção do herói colonial, para quem aleijadinho 

são muitos, dada sua arte de ateliê, feita a muitas mãos. Porém, vale a ressalva dos 

preceitos barrocos, repercutidos no modernismo, mas aqui recuperados pela crítica 

Grammont: 

 
A missão do ‗heroi barroco‘ é adâmica: salva sua cultura do esquecimento, 

dando sentido superior e destino nítido a todo esse mundo de insondáveis 

florestas e mistérios que parecem nutrir-se da impenetrabilidade das pedras. 

Irá se extinguir a língua que nomeia rios e florestas? Desaparecerão os deus 
que protegem das intempéries e marcam a passagem entre a vida e a morte? 

Serão esquecidos o sabor característico dos alimentos e a forma ritual de 

prepara-los? Desaparecerá na criança a memória do mundo e de seus 

antepassados? Não, o ‗homem barroco‘ jamais o permitiria. Tomaria da goiva 

e do cinzel para inscrever, na pedra e na madeira, o nome da sua raça. 

Concretizaria ali a irrisória vivencia de um mundo em dissolução. Faria da 

beleza, transfigurada na cariátide índia, a Atena colonial, sublime vingadora 

do suor e do sangue vertidos pelo fausto alheio. (GRAMMONT, 2008, pp.49, 

50) 

 

Desse modo, vale recuperar a sombra em sua definição literal, enquanto 

fenômeno ótico, pois ela pode nos ajudar a esclarecer a metáfora: a sombra é uma 

imagem criada pela ausência parcial de luz, formando uma impressão que tenta 

representar o objeto em primeiro plano, mas ela o escurece e amplia, ou seja, em termos 

narrativos, ela joga com o claro-escuro, o dito e o não dito, apresentando-o de modo 

hiperbólico. Essa distorção – presença ausente – leva-nos à pergunta: de que modo se 

espacializam essas sombras de Tiradentes e Aleijadinho na monumentalidade de Ouro 

Preto? O capítulo seguinte poderá nos ajudar a respondê-la. 

 
A dêixis como gesto de criação 

 
 

Em ―Passeios a pé, no centro‖, Bandeira, assumindo uma espécie de personagem 

flaneuriano, passeia por Ouro Prêto, guiando o visitante, apontando a monumentalidade, 

indiciando a presença dessas sombras. E é sobre esse gesto indicário que discorreremos 

antes de analisarmos o trajeto proposto pelo poeta guia. 

A  capacidade  corporal/linguística  humana  de  ―dizer  apontando‖  para  aquilo 

sobre o qual se fala revela como a realidade é criada a partir desse gesto indiciário. A 
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palavra dêixis, de origem grega, significa a ação de indicar, apontar, mostrar. O caráter 

criativo da dêixis é que ela não apenas aponta o referente, mas também pode criá-lo – 

assim como a narrativa sobre ele. Quantas descobertas foram acompanhadas por esse 

gesto? Fogo! Perigo! Chuva! Ouro! Terra à vista! O célebre quadro de Michelangelo, A 

Criação (aprox.1511), nos sugere essa competência criadora por meio do apontamento, 

de ordem mística e mítica. Essa pintura emblemática do que se tem denominado por 

memória cultural – Deus e a sua criação são os limites (im)precisos dessa tradição, cuja 

etimologia  pode  nos  levar  ao  imperativo  da  ―rendição‖  –,  demonstra  como  o  mundo 

ocidental cristão rendeu-se a essa imagem. Somado ao gesto, vem o ensinamento 

bíblico, que nos catequisa que ―No princípio era o Verbo‖ (João cap.1, vers.1); a palavra 

–  o  verbo  –  é  o  signo  da  criação.  Portanto,  ―E  disse  Deus:  Haja  luz.  E  houve  luz‖ 

(Gênesis cap.1, vers,3) torna-se a comprovação desse caráter performático que envolve 

o dizer apontando . 

 

Fig.3 Michelangelo Buonarroti, (1508 -1510)45 

 
 

Algumas pinturas podem ser esclarecedoras do que se pretende discutir: a 

condição dêitica de determinados textos; uma tópica da escrita da identidade nacional. 

Essa palavra que conduz o corpo ao seu referente é claramente visualizada nas pinturas 

que retratam a chegada dos portugueses em Terras Tupiniquins. O apontamento de 

ambos os lados, tanto na obra de Aurélio de Figueiredo quanto na de Portinari, 

estabelece  uma  contraposição  entre a  terra  firme,  que  aponta  ―lá‖,  e  o  além  mar,  que 

aponta  ―aqui‖,  ou  o  inverso  –  e  essa  escolha  revela  orientações  historiográficas 

drasticamente opostas. Quem é o estrangeiro, quem está lá? Tal embate dêitico entre 

45 In: http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2012/08/22/960448/conheca-criaco-ado- 

michelangelo-buonarroti.html 

http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2012/08/22/960448/conheca-criaco-ado-
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―pessoas‖ estabelece, no tempo e no espaço, o marco inaugural da cultura europeia em 

solo  brasileiro.  Não  é  uma  coincidência  que  o  que  a  iconografia  da  ―descoberta‖  do 

Brasil tem esse cenário retratado nas pinturas como imagem do início da cultura 

civilizatória no território indígena brasileiro. 

 
 

Fig.4 Cândido Portinari, Descobrimento do Brasil - (1903-1962) 

 

 

Fig.5 Descoberta do Brasil, Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo (1899) 

 

 

Essa  constatação  nos  permite  estabelecer  também  o  marco  do  que  chamaremos de 

―textos dêiticos‖: textos que lançam mão da corporalidade para compreender o referente 

sobre o qual se fala ou se cria. A significância ampara-se no gesto de apontamento, 

como  ocorre  nas  cartas  de  relatos,  nas  crônicas  dos  viajantes  do  século  18,  nas 
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descrições  dos  naturalistas,  em  certos  poemas46  que  têm  seu  ―deleite  no  visível‖ 

(ÁVILA, p.2). Podemos demarcar a gênese brasileira desse recurso com a carta de Pero 

Vaz de Caminha, que descreve exatamente esse gesto, o apontamento de ―terra à vista‖, 

inconcebível – ou incompleto – sem seu equivalente gestual. 

 
E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, terça-feira 

das Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita Ilha obra 

de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de 

terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes 

chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E 

quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam fura-buxos. 

Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum 

grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e 

de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome – o 
Monte Pascoal e à terra – a Terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. 

Acharam vinte e cinco braças; e ao sol posto, obra de seis léguas da terra, 

surgimos âncoras, em dezenove braças — ancoragem limpa. Ali 

permanecemos toda aquela noite. E à quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e 

seguimos em direção à terra, indo os navios pequenos diante, por dezessete, 

dezesseis, quinze, catorze, treze, doze, dez e nove braças, até meia légua da 

terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E 

chegaríamos a esta ancoragem às dez horas pouco mais ou menos. Dali 

avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo 

disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os 

batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do 
Capitão-mor, onde falaram entre si. E o Capitão-mor mandou em terra no 

batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir 

para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de 

maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia dezoito ou vinte 

homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 

vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre 

o batel; e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os 

pousaram. (Grifo nosso.) 

 

Esse aparente despretensioso movimento de mão, nessa circunstância específica, como 

revela a carta, é um gesto de criação, aponta-se e ―ao monte alto o capitão pôs nome – o 

Monte Pascoal e à terra – a Terra da Vera Cruz‖. Também nessa carta relato, as 

memórias da experiência da ―descoberta‖ são atualizadas com a presença do ―este mar‖: 

vê-se, aponta-se, cria-se. Um movimento recorrente nos textos dêiticos é o de 

aproximação e afastamento, um narrador que observa ora como voyer, ora como 

testemunha.  O  olhar  ora  se  despersonifica,  transformando-se  em  ―[...]  aparelho  ótico, 

binóculo, luneta‖ (ÁVILA, 2007, p.138), ora se investe da autoridade e da consciência 

dos ajustes desse aparelho. 

 

 
 

46  Há um brilhante texto, embora pouco explorado, de Myriam Ávila, sobre a dêixis poética, ―Dêixis e 
estranhamento: caminhos da nova poesia brasileira‖, Via Atlântica, nº 11, junho de 2007. 
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Outro grande referencial desses textos de apontamento são os relatos e as 

descrições dos naturalistas que aportaram em terras coloniais. Também marcados pelo 

comportamento do viajante de atentar-se ao pitoresco, eles nos fornecem uma 

perspectiva ainda mais minuciosa, quase microscópica, como convém a um homem das 

naturezas. Nessa caravana sociológica, figuram o jesuíta João Antônio Andreoni, 

conhecido por Antonil – autor da anedota que se torna o mito de fundação das terras do 

ouro em Minas –, e os homens da natureza, John Mawe, Auguste Saint-Hilaire, Rev. 

Walsh, Francis de Castelnau, George Gadner, Milliet De Saint Adolphe, Richard 

Francis Burton, John Luccock, Carl Philipp von Martius, Spix47, entre outros tantos que 

visitaram o país no século dezoito. Martius, por exemplo, nos apresenta a natureza em 

movimento, em uma performance sinestésica por meio da qual vemos e ouvimos com 

ele: ―ressoam aqui, na mais alvoroçada celeuma grasnada, gorjeios e chiados sem fim 

dos mais diversos gêneros de aves‖(KURY, 2001, p.06). Parece haver uma intimidade e 

certo afeto – e claro, uma surpresa – do observador para com o cenário observado. 

Considerações que se confirmam quando ele faz alusão ao cenário edênico da criação a 

partir do que vê, ―Parecia-nos ter-se renovado o quadro da criação do mundo diante de 

nossos olhos [...]‖ (KURY, Lorelay. 2001, p.06). O paraíso perdido lido por tantos 

estrangeiros nos livros de Marco Polo ganhava realidade nos trópicos. 

Os gorjeios não são ouvidos apenas pelo estrangeiro, mas o nacional, exilado – 

ou seja, em condição de estrangeiro, também canta-os como faz o poeta Gonçalves 

Dias, então em terras portuguesas. Alinhado ao projeto de instinto de nacionalidade, 

apartada da portuguesa, a incansável Canção do Exílio, pertinente à discussão originária 

que empreendemos, nos permite entender esse apontamento dêitico também como 

estratégia intertextual, textos que se apontam mutuamente, a começar pela epígrafe, e 

pelos diálogos que a tomam como ponto de partida.48 Quanto ao poema-canção, parece- 

nos muito anedótico dizer que o gesto de apontar também estabelece a querela dêitica 

entre os quadros de Portinari e de Figueiro e Melo, quem avistou quem? Quem está lá, e 

quem cá? Portugueses versus brasileiros. Essa série dicotômica, cá e lá, sempre 

 
47 As principais obras desses autores sobre suas respectivas viagens ao Brasil são: Antonil, Cultura e 

Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, 1711; Mawe, Travels in the Interior of Brazil, 1812; Saint- 

Hilaire, Voyages dans l´Intérieur du Brésil, 1852; Lucccok, Notes on Rio de Janeiro and the Southern 

Parts of Brazil, 1820; Walsh, Notices of Brazil in 1828 and 1829, 1830; Gardner, Travels in The interrior 
of Brazil, 1846; Saint-Adolphe, Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil, trad., 

1863; Burton, Explorations of the highlands of the Brazil [FALTA REFERÊNCIA!!!!!] 
48 "Conheces o país onde florescem as laranjeiras?/Ardem na escura fronde os frutos de ouro.../Conhecê- 

lo? Para lá, para lá quisera eu ir!‖. Essa epígrafe é um recorte da balada de Mignon. 
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pressupõe uma exclusão, quem está cá, não pode estar lá. Na visão do poeta, o lá, agora, 

não é o estrangeiro, mas sim, sua saudosa terra natal, cujos gorjeios não podem ser 

ouvidos cá, em Portugal: 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 

As aves que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossas flores têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite - 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá.49 

 
Poderíamos elencar durante os pouco mais de 500 anos de Brasil descoberto, 

outras tantos textos dêiticos, mas pararemos no século 18, momento esse que figura 

como marco de nossas discussões sobre momento em que estas incursões poético- 

linguísticas também encontram analogias na obra de Aleijadinho. No santuário da 

cidade de Congonhas do Campo (MG), os profetas de Habacuc e Abdias, mantendo o 

tema religioso cristão – argumento dominante de nossa memória cultural – apontam, e 

ao mesmo tempo reverenciam, o ―pão de nuvens‖ (DRUMMOND, 2009, p.345) servido 

pelas cidades históricas, mas também – e mais obviamente – para Deus, o Criador – 

assim nos ordenam as escrituras – que reside nesse espaço místico e mítico, também 

tópica religiosa, o céu. E extrapolando a interpretação que a própria obra sugere, um 

 

49 A divertida paródia do poema de Gonçalves Dias – que encontra mais de dez releituras –, realizada por 

José Paulo Paes, é investida de tons minimalistas, a redução formal decorre de uma leitura concretista do 

poema gonçalviano. Ele ressalta dois aspectos que estamos discutindo sobre a função dêitica de 
determinados textos: imagens que apontam esse indiciamento de lugares – lá e cá – e o gesto de 

apontar/dialogar com outros textos. Ou seja, além da óbvia intertextualidade, coloca-se em relevo essa 

categoria de análise, o advérbio de lugar, criando uma relação extrema dessa dicotomia que aponta para 

lugares distintos e nos revela como o sentido – e os lugares – se constrói a partir desse apontamento: 

lá?/ ah! / sabiá…/papá…/ maná…/ sofá…/ sinhá…/ cá?/bah! 
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visitante, provavelmente Mário de Andrade, apontou para essa monumentalidade e 

exclamou: Barroco! E mais tarde, Lourival Gomes Machado: Barroco mineiro! O poeta 

modernista, em um de seus artigos, resultado de suas visitas a Minas, afirma: 

 
É certo que elas não possuem majestade, como bem denunciou Saint-Hilaire. 

Mas a majestade não faz parte do Brasileiro, embora faça parte comum da 

nossa paisagem. Carece, no entanto, compreender que o sublime não implica 

exatamente majestade. Não é preciso ser ingente para ser sublime. As igrejas 
do  Aleijadinho  não  se  acomodam  com  o  apelativo  ―belo‖,  próprio  à  São 

Pedro de Roma, à catedral de Reims, à Batalha, ou à horrível São Marcos de 

Veneza. Mas são muito lindas, são bonitas como o quê. São dum sublime 

pequenino, dum equilíbrio, duma pureza tão bem arranjadinha e sossegada, 

que são feitas pra querer bem ou pra acarinhar, que nem na cantiga 

nordestina. São barrocas, não tem dúvida, mas a sua lógica e equilíbrio de 

solução é tão perfeito, que o jesuitismo desaparece, o enfeite se aplica com 

uma naturalidade tamanha, que si o estilo é barroco, o sentimento é 

renascente. O Aleijadinho soube ser arquiteto de engenharia. Escapou 

genialmente da luxuosidade, da superfectação, do movimento inquietador ,  

do dramático, conservando uma clareza, uma claridade é melhor , puramente 
da Renascença. (ANDRADE, 1975, p. 34-35)50. 

 

 

 

 
 

Fig.6 Santuário de Congonhas do Campo51 
 

 

 

 

 

 

 

 
50 In: Aspectos das artes plásticas no Brasil. 2ª edição. Brasília: Martins editora/INL, 1975. 

51 In: http://g1.globo.com/minas-gerais/fotos/2014/11/fotos-obras-de-aleijadinho-em-congonhas.html 

http://g1.globo.com/minas-gerais/fotos/2014/11/fotos-obras-de-aleijadinho-em-congonhas.html
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Fig.7 Profeta Habacuc52 

 
 

Fig.8 Profeta Abdias53 

 
 

O que se reconhece, portanto, é que a dêixis, aplicada a esse apontamento do 

passado, mesmo que presentificado na monumentalidade, vê-se duplicado: há aqui 

também uma espécie de duplo, - cabe, de novo e oportunamente, a metáfora da sombra, 

como se houvesse um sombreado, um apontar para apontar: aponta-se o presente para 

apontar a sombra do passado. Aponta-se para o aqui enquanto presente da enunciação, 

mas aqui, no passado. Lição essa nos deu o linguista francês Émile Benveniste na 

 
 

52In: http://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/252156/1/Congonhas%20Aleijadinho%2c%20Habacuque%20%2871%29.JPG 
53In: http://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/252162/1/Congonhas%20Aleijadinho%2c%20Abdias.%20%284%29.JPG 

http://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/252156/1/Congonhas%20Aleijadinho%2c%20Habacuque%20%2871%29.JPG
http://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/252162/1/Congonhas%20Aleijadinho%2c%20Abdias.%20%284%29.JPG
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distinção entre os tempos crônico e linguístico Reconhece-se a arquitetura de Ouro 

Preto enquanto signo, mas ela só nos é apreensível por intermédio da narrativa que 

suscita, o discurso. A monumentalidade das cidades históricas aponta para essa 

negociação entre o tempo histórico, arquivado de maneira pontual em seus 

monumentos, e de maneira mais abrangente, em seu plano arquitetônico, e o tempo do 

discurso que suscita – ou como Benveniste o chamará, o tempo da língua. Há uma épica 

histórica deste espaço/lugar Ouro Preto que funciona como moldura para as narrativas 

dos guias. Essas não são matéria estática, mas acontecimentos enunciativos, há um 

projeto ressignificador do tempo histórico que ganha sentido no tempo presente da fala 

dos guias. Como nos esclarece Benveniste (2006)54: 

 
O presente linguístico é o fundamento das oposições temporais da língua. 
Este presente que se desloca com a progressão do discurso, permanecendo 

presente, constitui a linha de separação entre dois outros momentos 

engendrados por ele e que são igualmente inerentes ao exercício da fala: o 

momento em que o acontecimento não é mais contemporâneo do discurso, 

deixa de ser presente e deve ser evocado pela memoria, e o momento em que 

o acontecimento não é ainda presente, virá a sê-lo e se manifesta na 

prospecção. Esta é a experiência central a partir da qual se determina a 

possibilidade mesma do discurso. (p.75) 

 
Estabelece-se, desse modo, um contrato de leitura do passado, e o presente  

figura como uma das condições de simbolização do mundo por meio da língua. O 

tempo, desse modo, é entendido como a localização de um acontecimento estabelecido 

em função do momento em que se fala sobre ele, isto é, da enunciação. O linguista 

brasileiro, José Luiz Fiorin, leitor de Benveniste, afirma que se a linguagem copiasse os 

tempos do mundo, só se poderia narrar no pretérito. Mais uma vez aqui reconhecemos o 

imperativo do presente, e a narrativa surge como uma arquitetura que permite jogar com 

a sucessão de tempos.Benveniste propõe uma divisão bastante esclarecedora sobre o 

tempo, ao propor uma divisão conceitual dessa experiência, segundo ele há um tempo 

crônico, 

 
[...] que é o tempo dos acontecimentos, que engloba também nossa própria 
vida enquanto sequência de acontecimentos. [...] 

Neste sentido, o tempo crônico, congelado na história, admite uma 
consideração bidimensional, enquanto que nossa vida vivida corre (é a 

imagem recebida) num único sentido. A noção de acontecimento é aqui 

essencial. 

 
54texto de 1968, Semiologia da língua, outro de 1970, O aparelho formal daenunciação, e um terceiro de 
1966, A forma e o sentido na linguagem. Serão considerados, também, alguns textos mais antigos, dentre 

outros, Natureza do signo lingüístico, de 1939, A natureza dos pronomes, de 1956. 
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No tempo crônico, o que denominamos ‗tempo‘ é a continuidade em que 

dispõem em série estes blocos distintos que são os acontecimentos. Porque os 

acontecimentos não são o tempo, ele estão no tempo. Tudo está no tempo, 

exceto o próprio tempo. [...] Este tempo socializado é o do calendário. 

(Grifo nosso. 2006, p.71) 

 
E um tempo linguístico, 

 
―O que o tempo linguístico tem de singular é o fato de estar organicamente 

ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e de se organizar como função 

do discurso. Esse tempo tem seu centro – um centro ao mesmo tempo gerador 

e axial – no presente da instância da fala. Cada vez que um locutor emprega a 

forma gramatical do ‗presente‘ (ou uma forma equivalente), ele situa o 

acontecimento como contemporâneo da instância do discurso que o 

menciona. [...] este presente é reinventado cada vez que um homem fala 

porque é, literalmente, um momento novo, ainda não vivido. 

O presente linguístico é o fundamento das oposições temporais da língua. [...] 
o único tempo inerente à língua é o presente axial do discurso, e que este 

presente é implícito. Ele determina duas outras referências temporais; estas 

são necessariamente explicitadas em um significante e em retorno fazem 

aparecer o presente como uma linha de separação entre o que não é mais 

presente e o que vai sê-lo. Estas duas referências não se relacionam ao tempo, 

mas as visões sobre o tempo, projetadas para trás e para frente a partir do 

ponto presente.‖ ( Grifo nosso p.76) 

 

Essa divisão nos faz constatar que o tempo linguístico é uma construção, e o tempo 

crônico uma redução. Há uma imposição estrutural da língua, que exige uma negociação 

entre o tempo histórico e o tempo linguístico, isso muitas vezes promove uma 

infidelidade cronológica em função dessa experiência vertiginosa do tempo do narrar e 

do imperativo do tempo presente. 

Isso é visível no desejo modernista de reconhecer nos escombros monumentais 

da antiga Vila Rica, argumentos de um passado que justifique a identidade nacional que 

ser quer estabelecer. Mas como recuperar algo que parece estar em ruínas, dada a 

distância temporal dos lugares que ali se quer reerguer? 

A lição pode ser tomada da historieta clássica de Simônides, o qual recuperara, a 

partir de sua arte de memória, a disposição dos participantes de um banquete, mortos 

após o desabamento do teto do lugar onde estavam. Salvo por ter sido chamado à porta, 

ele recompõe a cena sobre ruínas, por ter guardado a posição de cada um dos ali 

presentes. É essa a episteme do historiador, postura que será adotada por Bandeira:  

Ouro Preto colonial, a então Vila Rica, só pode ser reapresentada sob o indiciamento 

desse tempo nos lugares que lhe restam em seu acervo arquitetônico. Vale, antes, uma 

breve discussão: parece haver certa compreensão sociológica e estética de que a 

Arquitetura é a última das artes a incorporar a mudança de humor, valores e 



92  

comportamentos. Entretanto, é ela quem revelará todo esse panorama colonial em Ouro 

Preto. É a partir do que se preservou e dos escombros que toda história local (e nacional, 

dada sua condição de alegoria) se erguerá. 

 
Reconheceremos, portanto, esse procedimento de indiciar o passado por meio da 

decifração arquitetônica que propõe Bandeira; os acervos são destrinchados por uma 

minuciosa descrição. Vemos atuar o ex-aluno de arquitetura, que abandonara 

precocemente   tal   oficio   em   função   de   uma   hemoptise   não   curada   pelo   ―tango 

argentino‖, mas pela poesia. É como se, tempos depois, ele retomasse régua,  

transferidor e compasso em meio às observações sobre o cenário arquitetônico de que se 

ocupa no Guia. Bandeira recompõe as ruínas, nos guiando como Simônides. E alguns 

monumentos recebem descrições precisas de sua arquitetura – autoria, traços estéticos –, 

cujos termos nos levam às vezes a uma conversa de arquitetos ou estudiosos das formas, 

é  aquele  momento  em  que  escapa  a  erudição  do  poeta  guia:  ―altar-mor‖,  ―retábulo‖, 

―talhas‖, ―arcos‖, ―filetes de cimalhas‖, ―balaustrada de banca‖, ―arco-cruzeiro‖, ―tôrre 

central‖,  ―camarim‖,  ―beirais‖,  ―cachorros‖,  ―bandeiras  de  janelas‖,  ―sotéia  recuada‖ 

etc. Esses são alguns dos termos que indiciam a formação erudita de Bandeira, mas que 

lançam um desafio ao visitante, de encontrar, em meio às coordenadas espaciais, aquele 

lugar  que  se  quer  resgatar:  ―Na  esquina  da  praça  com  o  beco  da  Lapa  há  um  velho 

sobrado em cujo oitão, no andar de cima, existia um nicho que deu nome ao beco‖ 

(p.48). 

Nos ateremos, primeiramente, à forma linguística desse contrato de leitura. Um 

exemplo claro dessa capacidade indiciária é quando temos o advérbio de lugar seguido 

de um verbo no tempo pretérito: aqui era; aqui foi etc. Nos sugeriria a gramática 

normativa o advérbio aquele – naquele tempo, diria a fala comum – para indicar algo 

longe, distante, entretanto ele não se aplica ―aqui‖, pois a presença da monumentalidade 

– o passado incorporado no espaço – faz com que se use aqui de modo a apontar tanto 

para o presente quanto para o passado. Jogando com as classificações, é como se 

houvesse sempre uma função anafórica dos dêiticos, recuperando não algo que foi dito 

antes, mas uma realidade recuperável através desse recurso de apontamento. O passado 

torna-se possível de ser acessado. É o que nos faz crer Manuel Bandeira e seus herdeiros 

nessa tradição de contar – e cantar, invocar, um espécie de ritual, poder-se-ia ironizar – 

o tempo passado. 
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Nos capítulos do Guia de Bandeira em que se propõe um percurso por Ouro 

Prêto ―Passeio a pé por Ouro Preto‖, e também no ―Passeios de Automóvel‖, temos o 

exemplo de textos dêiticos, afinal, parece-nos condição do verbo guiar, apontar – verbos 

que poderiam ser, se não na regra, no uso, sinônimos. A visualidade começa a desenhar 

a antiga Vila Rica já no primeiro parágrafo: 

 
A rua mais animada de Ouro Prêto é a de Tiradentes. Aí é que estão os 

Correios e Telégrafos, o Hotel Tóffolo [...]. Desde aqui o visitante já poderá 

começar a notar toda a sorte de curiosos detalhes arquitetônicos nas fachadas 

– beirais, balanços de sacadas, bandeiras de janelas. (p.43). 

 

Bandeira não apenas dá as coordenadas, mas parece estar ele também, percorrendo o 

itinerário,  sua  fala  parece  uma  prótese  do  corpo  do  espectador:  ―Estamos  aqui  no 

chamado Fundo de Ouro Prêto‖ (p.44); ―Mas antes de descer, demos uma vista de olhos 

ao sobrado dos Camargos, junto ao da Câmara: é a sede atual da Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e foi doado pelos descendentes do Barão 

(p.45). 

Há de se reconhecer outra estratégia de acessar o passado, reconhecer sua 

mudança, isto é, que houve uma sobreposição de espaços. Portanto, há certo esforço de 

atualização da monumentalidade por meio do advérbio de tempo ―Hoje‖, ou ainda dos 

qualificativos  temporais  como  ―antiga‖,  e  do  recurso  mais  elementar,  o  pretérito 

perfeito, que fazem com que o presente irrompa com toda sua imperatividade, lançando 

o passado à sua condição pretérita, mas recuperável por esses fragmentos incorporados 

na monumentalidade. Essa é uma lição que Bandeira nos dá, a começar pela indicação 

da antiga casa de Tiradentes, que mesmo transformada em ruínas, e no local reerguida 

nova construção, ainda existe: é como a prerrogativa linguística e também psicanalítica, 

de que muda-se o significante, mas permanece o significado: 

 
No terreno em que se levantava a Associação Comercial é que existia a casa 

de Tiradentes. Segundo mandava a sentença que o condenou, foi ela arrasada 

e o terreno salgado; no local ergueu-se um padrão de ignomínia, mandado 

demolir depois da Independência. Mais tarde levantou-se no local outro 

prédio que veio a pertencer a Afonso Arinos. Substitui-o o atual edifício da 

Associação Comercial. (Grifo nosso. p.43) 

 

Também sobre escombros se ergue a casa de Aleijadinho; o que importa não é o edifício 

erguido, mas a lembrança de que existiu – e ainda existe sua estrutura simbólica, mesmo 

que em ruínas: 
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Tomemos pela primeira rua. No primeiro ângulo, surge-nos à direita uma 

estreita ladeira que antigamente se chamou Rua de Trás de Antônio Dias e 

hoje é a do Aleijadinho, porque nela residia Antônio Francisco Lisboa, em 

casa que já no tempo de Bretas não existia mais e que estaria talvez situada 
entre as casas n.º 8 e 2, ou no terreno vizinho desta última (há nele ruínas de 

muros). (Grifo nosso. p.48) 

 

 
Bandeira, no entanto, não apenas lê essa estrutura arquitetônica de modo a 

decifrar-lhe o lugar no tempo. Somado a esse procedimento dêitico, o poeta parece 

também querer evocar histórias que sugerem e muitas vezes ultrapassam a corporeidade 

dos monumentos. Desse modo, ao longo das descrições, ele retoma o tom coloquial por  

meio  de  narrativas  e  ―causos‖  que  explicam  a  fundação  de  alguma  igreja  ou  dão 

sabor a um evento fantástico ou dramático envolvendo o monumento descrito. Não quer 

o poeta que o visitante passe imune à carga humana que sustenta também esse lugar de 

memória, e assim, Bandeira assume, novamente, as vestes do narrador arcaico. Essa 

mudança de lente narrativa se localiza no uso do verbo no tempo imperfeito. Se o senso 

comum atribui ao verbo a qualidade de referir o tempo, iremos além, reconheceremos 

que ele sinaliza mais que esse jogo de perspectivas temporais, o verbo, 

preferencialmente no tempo imperfeito, por ―imperfeita‖ – inacabada – sua ação‖, abre- 

nos uma espécie de brecha na sua referencialidade, sugerindo-nos a perspectiva fabular 

da narrativa, o papel de cronista da história que assume Bandeira. Não há uma pretensão 

de comprovar os fatos, não se almeja um desejo de verdade, mas uma verossimilhança 

criativa, privilegia-se o ―lado épico da verdade‖ : 

 
No sobrado contíguo, o de nº11, residia Luís Antônio Saião, casado com 

D.Ana Cláudia, tia de Maria Doroteia Joaquina de Seixas (Marília). Foi, sem 

dúvida, das janelas da frente ou dos fundos que começou o namoro do poeta 

desembargador, solteirão de 38 anos, com a filha de Baltazar João Mayrink, 

capitão de cavalaria auxiliar, da nobreza de Vila Rica. Marília costumava 

deixar a Casa Grande do hoje largo de Marília para vir passar dias em casa de 

D.AnaCláuida, paredes-meias com a do Ouvidor. Via-a então o Dr. Gonzaga 

no desalinho das vestes matinais[...]. (BANDEIRA, p.46, 1963) 

 

Nos  capítulos  seguintes,    ―Monumentos  religiosos  (igrejas,  capelas,  passos, 

oratórios particulares)‖ e ―Monumentos civis‖, também o poeta lançará mão dessa dupla 

estratégia: erudição atenuada por um bom ―causo‖: 

 
Reza a tradição que no arraial de Bom Sucesso um padre foi morto à hora da 

missa, pelo que a capela ficou interdita. Resolveram então os moradores 

transferir a imagem de Nossa do Parto para o bairro do Padre Faria, onde 
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construíram uma capelinha. É a mesma imagem que ainda hoje lá está no 

centro do retábulo. (BANDEIRA, 1963, p.66) 

 

Nesse passeio por Ouro Prêto, não é o entretenimento o mote da visita, mas a 

experiência didática, que sensibiliza não apenas o olhar estético, mas o histórico. Logo, 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Prêtos do Alto da Cruz de Padre Faria (Santa 

Efigênia) não é exclusivamente um objeto arquitetônico, mas é a incorporação da 

história do rei africano feito escravo Chico Rei; a Igreja de São Francisco de Assis não é 

apenas a expressão do ―barroco mineiro‖, mas o resultado da vida de Aleijadinho. Na 

descrição da Casa dos Contos, por exemplo, Bandeira questiona, de modo 

aparentemente despretensioso – talvez irônico - a hipótese de suicídio de Cláudio 

Manuel da Costa: 

 
Na Casa dos Contos é que foi encontrado enforcado o poeta inconfidente 

Cláudio Manuel da Costa. Segundo Lúcio dos Santos, o corpo do suicida 

estava num aposento lajeado, com janela gradeada abrindo para a Rua das 

Flores, e porta por baixo do patamar entre os dois lanços da escadaria nobre. 

No desvão da escada não caberia o grande armário de que o poeta se serviu 

par pôr termo a sua vida. (p.88) 

 

Tal posição do corpo e disposição desse ambiente levaram a farta discussão sobre a 

causa da morte do poeta inconfidente, ainda sem um atestado de óbito único. Mais um 

exemplar dessa história que é também remorso e remoça as memórias de quem as visita. 

Dessa incursão passada, somos lançados ao presente quando Bandeira nos conta 

sobre  o  Museu  da  Inconfidência,  cuja  mudança  de  funções  se  dá  ―em  1938  [ano 

decisivo para as ações patrimoniais, e o mesmo de publicação do guia], pelo decreto-lei 

nº965, de 20 de dezembro, ficou assentado que o Govêrno Federal criaria em Ouro 

Prêto, um museu destinado a ‗colecionar as coisas, de várias naturezas relacionadas com 

os fatos históricos da Inconfidência Mineira e com seus protagonistas e, bem assim, as 

obras expressivas da formação de Minas Gerais.‘‖. O museu, inaugurado em 11 de 

agosto de 1944, dia do bicentenário de Gonzaga, poeta a quem Bandeira recorre aos 

versos para amarrar essa não coincidência de datas: ―[...] soberbo edifício levantado / 

sobre ossos de inocentes/ construído com lágrimas dos pobres‖. 

É  curioso  verificar  que  no  capítulo  seguinte,  ―Passeios  de  carro‖,  o  guia,  que 

parece se circunscrever à cidade de Ouro preto, nos conduz até a cidade de Congonhas 

do Campo, a quase 100 km desta, para conhecer o Santuário esculpido pelo artífice 

colonial.  Parece-nos  ser  a  confirmação  de  que  Aleijadinho  é  o  grande  ―fantasma‖  do 
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Guia, solução não apenas da colônia, mas do modernismo; e Ouro Preto é a metonímia 

enviesada do nosso maior artista barroco, cuja sombra se estende, como se vê, além de 

seus limites. 

Em seguida, outras informações de utilidade turística, como as estradas que vão 

dar em Ouro Preto – em 1938, a estrada de ferro da Linha Central do Brasil, ou a estrada 

de rodagem, vinda de Belo Horizonte; os dados geográficos, o clima, que certamente 

não nos contempla mais com 15º no inverno e 25º no verão; as escolas; as associações; 

os horários de visitação e os hotéis, que contavam com apenas quatro exemplares, um 

númeor que faz rir ao parque turístico e temático da atual Ouro Preto. Portanto, essas 

considerações de ultima ordem encerram o Guia e o recolocam na condição desse 

―ingrato gênero‖ que perde a atualidade desses dados, mas não da historia que se guiou. 

 
 

Carpeaux e Gomes Machado, herdeiros do poeta guia 

 
 

O Guia de Manuel Bandeira não guiou apenas os turistas em férias pelas ladeiras 

de Ouro Preto, ele forjou um modo de explicar e experienciar essa monumentalidade 

incorporada nas ladeiras da antiga Vila Rica. Nessa recursividade intelectual, uns 

guiando outros que guiarão outros tantos, discorreremos brevemente sobre duas figuras 

que foram, de algum modo, guiadas por Bandeira. O primeiro deles é Lourival Gomes 

Machado, o crítico de arte, definidor da expressão ―barroco mineiro‖, que, mesmo sem 

atribuir a seu texto o caráter de guia, inclusive chama esse gênero de ―ingrato‖, esboça 

ele também certo modo de conduzir em ―Viagem a Ouro Preto‖55. São, de fato, notas de 

viagem, que conduzem, de algum modo, o visitante. Ele começa, portanto, indagando a 

postura que o visitante deve ter diante da ―civilização colonial‖. Uma vez aterrissado no 

aeroporto da Pampulha, deparar-se-á com a modernidade de Niemeyer, que pode 

inquietar o passeio pelo passado, mas serve, assim como o Grande Hotel em Ouro Preto, 

também obra desse arquiteto maior do Modernismo, uma estratégia para recolocar o 

passado com certa ―violência‖ e força à sua condição pretérita. 

Deve,  portanto,  o  turista  colocar-se  como  ―jornalista  a  registrar  notas  a  uma 

futura reportagem‖ ? Essa postura seria como ―um insulto que Ouro Preto não merece, 

nem  poderia  tolerar‖  (MACHADO,  2010,  p.178).  Ou  se  munirá  das  ―veleidades 

 
55 

In: Barroco Mineiro, Ed.Perspectiva, São Paulo, 2010. 
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críticas‖? Machado, desprovido da delicadeza de Bandeira, responderá de modo mais 

ácido e o tapa de pelica agora ganha força de um tapa entre casais que brigam pela 

primeira palavra do filho: ele disse papai ou mamãe? Da analogia caseira, poder-se-ia 

supor um embate estético: quem melhor e primeiro definiu o barroco mineiro? À 

pergunta  retórica,  ele  responde:  ―Não  há,  no  caso  do  barroco  mineiro,  caminho 

preconcebido que se afigure legítimo‖ (p.178), mesmo que a erudição pareça a melhor 

das posturas, essa tentada por Hanna Levy e Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas as 

quais    pareceram    a    Lourival,    ―esforços    sinceramente    modestos    e,    por    isso, 

esplendidamente fecundos [...] mas logo se perceberá a inconsistência das 

improvisações, embora brilhantemente disfarçadas‖ (p.178). 

Mas esse começo pretensamente mal humorado vem justificar o recurso a que se 

deve lançar mão para visitar Ouro Preto: 

 
Caberá, então, o recurso do guia útil e informativo, em que se compendiem as 
indicações necessárias aos que doutra forma se perderiam chegando de súbito 

a uma cidade que parece zombar de todas as ousadias turísticas? Talvez fosse 

legítima a escapatória. Se não existisse o Guia de Ouro Preto, que Manuel 

Bandeira fez para o Serviço do Patrimônio. Com dez anos já e tendo virado 

raridade, como quase todas as esplêndidas publicações daquele serviço, que a 

cupidez dos livreiros não perdoa, o livro-guia do poeta continua a constituir 

obra-prima em seu ingrato gênero. Isso teria fatalmente de acontecer, pois 

Manuel Bandeira dispõe de paciência meticulosa do pesquisador honesto e 

pôde, assim, reunir todos os dados úteis em 1938, mas ninguém esquecerá 

que Manuel Bandeira é dos grandes da poesia nacional e, desse modo, talvez 

mesmo sem o querer, deixou filtrar, entre duas datas e localização de um 
altar, a gotinha de sua infinita sensibilidade. O seu trabalho, com as 

ilustrações de Luis Jardim, nada tem de baedeker cacete para ter tudo de 

passeio ameno, na melhor companhia desse mundo. (pp.178, 179) 

 

 
Machado, nesse delicioso humour amargo, continua a visita, e ainda estamos em 

Belo Horizonte, quando, na avenida Afonso Pena, em uma banca, o visitante recebe um 

conselho do poeta Carlos Drummond de Andrade nas paginas do jornal Politicas e 

Letras, instruindo o leitor a ver os profetas de Aleijadinho em Congonhas do Campo. 

 
Descobriu, esse homem fora do comum, que as estatuas do Aleijadinho se 

reuniram para agitar, em rumorosa assembleia, a causa da eterna liberdade. 

Gritaria o doutor que jamais o estilo da Contra-Reforma visou alimentar 

insubmissões e objetaria o informante preciso que nada, na enfarruscada 

rudez de mestre Lisboa, autoriza uma tal interpretação. Mas os interpretes 

não pedem, quando são grandes, mais do que o penhor de sua própria 

autoridade, e ninguém negará a Carlos Drummond o direito de advogar seu 
imenso liberalismo. Aos pequenos, conceder-se-á acompanhar o modelo, sem 

aspirar à imitação dos resultados. Esta será, pois, a solução. Tratar da 

grandeza da arte mineira, esperando apenas que ela venha a tanger qualquer 

coisa de intimo e profundo no viajante. (p.179) 
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Logo, se percebe que o crítico de arte, adepto do rigor de Wolfflin, adota uma postura 

bem menos rigorosa e lança-se ás licenças poéticas para visitar a antiga Vila Rica. 

Talvez, o tom um pouco amargo, que escapa em certos comentários, seja essa formação 

erudita vindo recobrar o espírito, mas novamente, essa dualidade do popular e do 

erudito é que dá o delicioso sabor a essas notas de viagem em forma de guia. E, assim, 

Machado, pede autorização para ―decair‖: ―Dê-nos o leitor aquela mesma liberdade que 

haverá de exigir quando vier, ele próprio, à cidade onde se refugiam as sombras 

potentes de Vila Rica‖ (p.79). 

E é nos meses frios que se deve viajar a Ouro Preto, segundo Machado, pois 

essas sombras – tão caras a Bandeira – podem ser melhor vistas junto à bruma invernal. 

E ―entramos pela parte alta, recebidos pelo São Miguel da portada   de Matozinhos das 

Cabeças, com seu cocar de pedra-sabão. (p.181), descrição essa tão carnavalesca, que 

poderia ter sido feita  por Mário de Andrade.  E  segue, assim, ―duas viagens‖:   ―a das 

hesitações intelectuais e  a dos sofrimentos terrenos‖ (p.181), e, como exige o ―habito 

turístico‖. Essas, mesmo não sendo o único exemplo do barroco mineiro, são exemplos 

monumentais de nossa arte passada. Porém, assim como Bandeira faz, guiando não 

apenas pela estrutura do monumento, Machado nos fornece também o humano que 

habita  os  acervos:  ―a  história  que  se  traz  na  alma  tem  base  em  vagos  sentimentos 

humanos e não em documentos comprovados. Antônio Dias, menos que o nome de 

certo bandeirante taubateano ou de uma fase histórica, é o apelativo de uma evocação 

enternecedora‖, mas com a ressalva de que ―a igreja grandiosa só conserva, da primitiva 

capela, o sítio‖ (p.182). 

A descrição que faz Machado das igrejas e demais monumentos assemelha-se a 

um ensaio, e vemo-nos como em um filme, que nos conduz pelo movimento e pela 

ininterrupção das frases. Ao contrário de Bandeira, cuja descrição assemelha-se mais à 

fotografia, com frases curtas, cortes bruscos. O primeiro, adepto da hipotaxe, o segundo, 

da parataxe. Assistamos a esse ensaio fílmico que anuncia a inquietude do barroco no 

altar da matriz de Antonio Dias: 

 
O altar já vos espera, bem antes da mesa do ofício, com dois nichos 

elaborados e que se projetam à frente graças a uma ilusão de perspectiva em 

que o corte da madeira prepara a mutação violenta das cores bem 

contrastadas – lá estão, sentinelas e anunciadoras, São João Nepomuceno e a 

serviçal Santa Bárbara das trovoadas. (p.183) 
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Bandeira, investido do motivo pedagógico e da velocidade turística da visitação assim 

descreve  a  mesma  igreja:  ―Interiormente:  duas  pias  de  pedra  sabão,  talvez  as  mais 

bonitas de Ouro Prêto; no altar, Nossa Senhora da Boa Morte, grupo de belos relevos 

em madeira; no altar de Nossa senhora do Rosário há a notar as imagens de São 

Francisco de Paula e S.Roque‖ (BANDEIRA, 1963, p.68). Esse verso ágil se contrapõe 

à prosa minuciosa e demorada de Machado. 

E talvez a própria linguagem do barroco seja adepta dessa narrativa de fôlego, é 

o  que  nos  propõe  esse  ―novo‖  Machado,  licenciado  por  si  mesmo  a  certos  arroubos 

sentimentais, e, por que não, poéticos. O barroco mineiro é definido sob uma dupla 

ótica: da análise estética marcada pelo contraste entre a fachada e o interior da igreja, 

cujo terreno tem à sua disposição todo espaço, uma vez que a ―topografia da zona do 

ouro oferece-se monumental e barroca‖ à declarada intuição sensorial (p.188), 

 
De fato, a feição das cidades prende-se ao caráter do solo que a agasalha, esse 

parentesco não se deverá à inspiração estética que o panorama admirável 

incute, mas ao esforço cotidiano que a terra impõe ao homem: quem alicerça 

ou bateia, traz sempre os olhos voltados para o chão em que planta os pés. 

Ora, as cidades da zona do ouro, e sobretudo Ouro Preto, incrustaram-se nas 

na montanha e dela tiraram sua fisionomia. [...] A cidade já nasceu barroca. 

(pp.188, 189) 

 
Procede então Machado a uma longa incursão pelas igrejas de Ouro Preto, ressaltando- 

lhes o que de barroco se revela. Cada forma revelará certa intenção: das igrejas negras, 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Cruz do Alto d Padre Faria (Sta.Ifigênia), 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de N.S. do Pilar(p.197); às pobres, 

Mercês de Cima (p.201); às velhas, Capela do Padre Faria, S.Miguel e Almas (Senhor 

Bom Jesus de Matozinhos das Cabeças) (p.203), às novas, São Francisco de Paula, 

(p.207), para, enfim, sermos conduzidos à obra-prima (p.210), São Francisco de Assis. 

À análise declaradamente recai sobre a figura de Aleijadinho: 

Mas a conjunção de esforços parcos resultados daria se a inspiração total da 
obra não proviesse de um mesmo artista, do mesmo grande artista, do maior 

artista do barroco mineiro. É difícil falar de São Francisco de Assis 

colocando-o à margem da obra do Aleijadinho. Nessa igreja ele imperou 

soberano e, até, despótico. Suas são as obras principais de adorno: essa 

portada divina, esses púlpitos primorosos, esse extraordinário lavabo que 

marcam os pontos mais altos da escultura brasileira e pináculos alevantados 

na pobre criação do mundo moderno. Sua será, por certo, a planta que lhe é 

atribuída cin todos os vezos de probabilidade histórica e com todo o rigor da 

dedução estilística e estética. Se, um dia, descobrir-se outro autor do projeto 

que não o Aleijadinho, ter-se-á também milagrosamente descoberto outro 

gênio na civilização do ouro. Mas, enquanto não sobrevier esse impossível, 
São Francisco de Assis será do Aleijadinho (pp.211, 212). 
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E a genialidade certamente ganha maior engenho na conformação da portada da igreja, 

esse signo que impressionou a tantos; basta lembra o poema de Drummond em 

homenagem a essa igreja: ―seu frontispício me basta‖. E embora Bandeira tenha dado 

continuidade  a  sua  descrição  breve,  inclusive  quanto  a  essa  igreja  e  sua  portada,  ―o 

coroamento da porta principal é uma composição em pedra sabão composta de dois 

medalhões [...] no alto da fachada, grande medalhão circular, que representa S. 

Francisco de joelhos, recebendo os estigmas no Monte Alverne‖ (p.77), essa portada 

esculpida por Aleijadinho, de fato, é o ícone que congrega toda a monumentalidade de 

Ouro  Preto,  em  um  gesto  ―anaclástico‖  no  sentido  Levi-straussiano  do  termo,  ela  ao 

mesmo tempo converge as atenções para si, sendo, de algum modo, autossuficiente – 

inclusive em relação ao edifício –, mas também, em sua condição circular, que se 

projeta para frente , dispersa os olhares para o entorno e sua monumentalidade tanto 

natural, as montanhas que cercam a cidade, quanto urbana, os demais edifícios que 

compõem esse museu a céu aberto. 

Machado, assim como Bandeira, retoma as considerações dos viajantes 

estrangeiros para sair em defesa desse espaço tão brasileiro. E mantendo a defesa desse 

ícone monumental, a fachada da São Francisco, Machado assim a defende de Burton, 

―homem de sensibilidade muito limitada e estrangeiro incapaz de captar as variantes da 

alma local‖ (p.214): 

 
Há, aliás, para o espectador que, diante dessa fachada, sente pruridos de 

analista, uma tremenda dificuldade em distinguir o arquitetônico do 

ornamental (a coluna e a pilastra, na linguagem de Burton). Cabe mesmo 

perguntar se não seria mais razoável evitar tais rigores enciclopédicos, 

sobretudo quando o exemplo sob os olhos não apresenta confusão, mistura ou 

abastardamento de uma das artes pela outra, mas , pelo contrário, as mostra 

fundidas em uma mútua complementação que a cada qual valoriza e que 

supera a soma das duas. Afinal, a impressão de joia cinzelada – que Manuel 

Bandeira assinalou – donde vem? (p.215) 

 

E Machado responderá com o habitual fôlego ensaístico, em um parágrafo que se alonga 

até a próxima página. E mais, ainda na página 219, está ele a defender a portada e seu 

autor: ― os púlpitos de Aleijadinho repetem no interior de São Francisco, a função 

formal das torres na fachada [...]‖ (p.219). Não passam despercebidas as pinturas do 

Mestre Ataíde, também analisadas em minúcia. E com o fim da descrição desse 

monumento visto em todos os seus planos, também se encerra o guia de Machado: 
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―Aqui  termina  nossa  viagem,  que  não  foi  feita  para  levantar  teorias.  Se  aqui  e  ali, 

repontaram veleidades críticas ou pruridos analíticos, procuramos resistir a tais 

provocações‖ (p.222). 

 
Carpeaux em Ouro Preto, um dejavú de sua terra natal 

 
 

Outro aluno de Bandeira nesse projeto de guiar-se e guiar a Ouro Preto foi o 

estrangeiro dado a assuntos nacionais, Otto Maria Carpeaux. Seu guia nos chega apenas 

pela 1ª edição do ano de 2000 da Editora Itatiaia, mas certamente é um aproveitamento 

de textos publicados por Carpeaux na década de 50, sob o título As sete cidades do ouro 

– Ouro Preto. A coleção parece ter sido inspirada no filme homônimo Seven cities of 

gold dirigido por Robert D. Webb (1955), que recupera o mito seiscentista das regiões 

do ouro em uma novela épica que se passa na região da Califórnia, nos Estados Unidos. 

Nessa expedição, não por acaso, ressoa o tom épico e pitoresco das viagens de 

descoberta guiadas pelo imaginário fantástico que também guiou Cabral e outros 

viajantes ao Brasil, e que guiará Carpeux nessa espécie de dejavú de sua saudosa 

Áustria. Uma experiência oposta à de Lourival Gomes Machado, mas que têm em 

comum o poeta guia e a defesa do acervo que representa a antiga Vila Rica. 

Se o guia de Bandeira agencia todos os projetos de invenção de Ouro Preto, 

enquanto fala institucional, o guia de Carpeaux56 é uma espécie de demonstração do de 

Bandeira, o viajante guia: Carpeaux, que leu Bandeira, guiado por ele, reescreve-o, em 

forma de relato pessoal, demonstrando os feitos e desfeitos do guia primeiro. Essa é 

uma experiência tão extrema do guia de Bandeira, que Carpeaux, por um gesto 

ontológico, isto é, um desejo de explicar a si a sua condição de desterrado, desveste-se 

da condição estrangeira e nessa travessia por Ouro Preto, ao mesmo tempo em que 

projeta nesse espaço sua saudade – sentimento brasileiro demais para um estrangeiro? – 

da terra natal, a Áustria parece ser apenas um retrato na parede, que ainda lhe dói. Mais 

um estrangeiro falando em nome de nossa nacionalidade. Mais um diagnóstico de que a 

identidade se constrói na alteridade, ela é sempre atravessada pelo outro. 

A orelha do livro já começa a delinear o ethos mineiro – e nacional – com o 

poema em prosa de Bueno de Rivera, ―Conheça antes, os mineiros.‖; ―Minas não é um 

Estado da  Federação;  é  um estado de espírito‖.  Carpeaux  prepara o leitor espiritual  e 

56 
O guia de Carpeaux é uma republicação com acréscimos do seu artigo ―Uma visão de Ouro Preto‖. 
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fisicamente  para  uma  ―autêntica  via  sacra:  para-se,  comenta-se,  observa-se,  anota-se, 

sobe, desce, pergunta, volta-se. Um detalhe aqui, uma inscrição em um chafariz, um 

pedaço de muro, as pedras, os portões, as sacadas, tudo merece ser olhado, tocado e 

guardado na memória‖.Ele retoma as ―sombras de Ouro Preto‖ delineadas por Bandeira, 

ganhando, agora, uma feição, um ar de suspense, são os ―fantasmas do Aleijadinho e do 

Tiradentes‖.  O  caráter  religioso  também  é  lembrado:  ―Uma  cidade  profundamente 

mística, de uma religiosidade medieval‖. 

Rui Mourão – diretor do Museu da Inconfidência durante longo tempo –, na 

Introdução do guia de Carpeaux, propõe uma relação biográfica do estrangeiro com 

Ouro Preto, cidade que suscita ao desterrado austríaco uma relação especular com sua 

terra natal. Mourão acredita que Carpeaux foi ―vítima de uma traição subjetiva‖ que o 

levava a afirmar que ―‗tudo é definitivo em Ouro Preto‘‖. Ao que parece, definitiva é a 

saudosa memória da terra natal que o escritor encontrava abrigo em suas férias na 

cidade colonial brasileira. ―Aquele ‗labirinto de ruas e ruazinhas quase medievais‘, de 

onde via emergir templos que o transportavam para o ambiente de uma ‗Úmbria, 

Perugia, Assissi, Orvieto‖ (CARPEUX, 2011, p.11), restitui-lha uma paisagem que 

continuava na memória‖(p.11). 

―Depois de Manuel Bandeira, não se escreverá mais outro Guia de Ouro Preto‖, 

(CARPEUX, 2011, p.13). Como uma espécie de desculpas pela intromissão estrangeira 

em assunto tão nacional, Carpeaux inicia o seu guia com essa afirmativa para, em 

seguida, fazer apelo politico - marca da escrita do austríaco refugiado do nazismo – à 

preservação de Ouro Preto. A ressalva, no entanto, vem justificar a escrita desse novo 

mapa da antiga Vila Rica, recorrendo ao guia paradigmático de Bandeira: se os apelos 

não forem ouvidos e a cidade tornar-se ―ruínas‖, o guia de Bandeira – e também este – 

servirão  como  ―itinerário  pelos  labirintos  de  uma  Pompeia  brasileira‖  (CARPEAUX, 

2011, p.13). 

Novamente, como quem pede permissão para um discussão tão particular, 

Carpeaux demonstra estar inteirado quanto ao cenário das Minas ao elencar autores 

consagrados que se dedicaram tanto à historiografia quanto à literatura mineira: Paulo 

F.Santos, historiador da arquitetura; Germain Bazin, historiador da arte; Rodrigo de 

Melo e Franco, presidente do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, depois convertido em SPHAN e hoje IPHAN; Antônio Candido, crítico 

literário, um entusiasta da literatura nacional; e Curt Lange, estudioso da música 
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―barroca mineira‖. Em seguida ele reafirma sua profunda identificação com o lugar que 

―lhe sorri mais que todos os outros‖. 

Após essa demonstração de interesse e esse pedido de entrada, Carpeaux 

recupera uma das tantas viagens que fez a Ouro Preto: Partindo de Belo Horizonte, 

inicia-se a ―peregrinação‖. Em seguida, retoma a história contada pelo viajante Antonil 

sobre o mulato que achou ouro no rio Tripuí por meio do gesto ingênuo de morder uma 

das pedras e ver reluzir a pedra preciosa. Essa possível anedota parece funcionar como 

um começo mítico tão caro às tentativas de construção das identidades, gesto inicial das 

escritas nacionais também marcado por Bandeira. 

Carpeaux recupera o passado de opulência do ouro e a decadência moral de Vila 

Rica – teoria investigada com primor em Desclassificados do Ouro – a pobreza mineira 

no  século  XVIII,  da historiadora  Laura de Mello  e Souza   (1982) – até o momento 

crítico da capital para Belo Horizonte, em 1897: ―E nas montanhas, ao pé do Itacolomi, 

que ficou?‖ (CARPEUAX, 2000, p.14), indaga ele. As sombras permanecem. Há 

sempre comparações  ao cenário europeu: ―Paisagem pouco característica, aliás, poderia 

ser nos Alpes ou nos Apeninos [...]‖ (CARPEAUX, 2000, p.14). Sobre as descobertas do 

músico teuto-uruguaio em Minas, ele estabelece uma ousada comparação: ―Lobo de 

Mesquita, Parreira Neves, Gomes da Rocha, um último rebento da arte de Pergolese, 

Haydn e Mozart nas remotas montanhas mineiras, quase aos antípodas de Nápoles e 

Viena‖ (p.15). 

Ao relembrar a poesia do mineiro Alphonsus de Guimaraens, que já sinaliza as 

influências medievais e religiosas das cidades históricas – e mais especificamente de 

Ouro  Preto  e  Mariana  -:  ―Noites  de  luar  nas  cidades  mortas/  Casas  que  lembram 

Jerusalém‖ (Alphonsus de Guimaraens), Carpeaux ajuda a construir esse cenário do 

barroco mineiro recuperando o topos da decadência: 

 
Perante os olhos visionários do poeta, a ‗cidade morta‘ parecia a imagem de 

Jerusalém celeste. E parece mesmo, quando agora contemplamos a paisagem 

característica de Ouro Preto: um labirinto de ruas e ruazinhas quase- 

medievais entre as colinas e em cima de cada colina uma igreja barroca, 

fixando com uma advertência de profeta a cidade lá embaixo: São Francisco 

de Paula e São José [...] tantas outras, como as igrejas de uma cidade na 

Úmbria, Perugia, Assis, Orvieto... É este o milagre de Ouro Preto: assim 

como na Toscana ou na Úmbria, a paisagem e as obras de arquitetura formam 

um conjunto totalmente homogêneo, a arte integrou-se na Natureza. Mas 

acaba aqui a comparação. Pois o panorama dessa ‗cidade morta‘, vista do alto 

de São Francisco de Paula, é muito belo e, no entanto, um engano. 
(CARPEUAX, 2000, p.15) 
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Um engano a quem? À nostalgia da terra natal e a evidencia de ver o desajuste de 

sobrepor esse espaço europeu nos trópicos. Carpeaux, portanto, recobra a consciência 

do anacronismo que propôs e recusa uma imagem ―romantizada‖ de Ouro Preto: ―Mas 

não vamos romantiza-la. Tantas vezes a beleza estética é o reverso da miséria material.‖ 

(CARPEAUX, 2000, p.16). Palavras sóbrias de quem historiciza esse espaço. No 

entanto, logo em seguida, o viajante deixa-se seduzir pelo mito de Joaquim José da 

Silva   Xavier,   traçando-lhe   feições   heroicas:   ―revolucionário   Tiradentes,   este   sim 

heroico‖ (CARPEAUX, 2000, p.16). 

Até esse momento foi proposto um sobrevoo sobre a antiga Vila Rica, quando 

desembarcamos  com  Carpeaux  em  terra  firme:  ―Chegamos.  A  visão  do  Itacolomi 

passou. A visão de Ouro Preto das igrejas passou. Agora estamos pisando em terra 

firme‖  (CARPEAUX,  2000,  p.16).  E  nosso  guia  já  aponta  as  coordenadas,  ―do  lado 

esquerdo‖, ―hoje‖. E deliciosamente nos descreve o Museu da Inconfidência: 

 
O Museu da Inconfidência, com suas coleções moveis, loucas, joias, é 

principalmente o retrato fiel da Ouro Preto d e1780 e 1790, da época da 

Inconfidência. Não direi nada sobre a sala pomposamente fria em que estão 

sepultados os restos mortais dos inconfidentes, trazidos da África. Dou a 

palavra aos historiadores que terão de pronunciar-se: se os inconfidentes 

foram conspiradores perigosos contra o regime colonial português ou meros 

intelectuais de província, conversando sobre ideias novas. Em favor desta e 

daquela tese existem argumentos deliciosos, devidos ao mestre Eduardo 

Frieiro. Pois Gonzaga era meio intectual e meio dandy; mas por outro lado, 

havia massa surpreendente de livros ‗subersivos‘ na biblioteca do Cônego 

Luís Vieira da Silva. A futura solução definitiva desse problema pouco 
importa. (p.17) 

 
 

A espontaneidade de Carpeaux em proferir suas impressões sobre o cenário das 

Minas pode provocar – ou já provocou – desapontamento a estudiosos do locus 

amoenus mineiro, em especial quando de seu também desapontamento pela poesia 

praticada no século 18: 

 
não consigo entusiasmar-me pelos sonetos de Cláudio Manuel da Costa. Em 
compensação, o forte sucesso popular de Gonzaga, embora já seja coisa do 

passado, parece-me ter diminuído sua apreciação por uma crítica não 

acadêmica; por minha vez, eu gosto desse arcadismo ingênuo como de uma 

fotografia amarelada num álbum de família. Em todo caso, a atmosfera de 

Ouro Preto está saturada de poesia (CARPEAUX, 2000, p.12). 
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Se a poesia em palavras não convence o estrangeiro, talvez ele, ingêneuo (ao contrário 

de seu contemporâneo Sérgio Buarque de Hollanda, que faz um assombroso ensaio 

sobre o poeta do ribeirão do Carmo em ―Capítulos de Literatura colonial‖), há outra que 

lhe enreda: ―De poesia em palavras e de poesia em pedras. Pois à esquerda e à direita do 

Museu ficam as duas obras-primas da arquitetura religiosa mineira: São Francisco de 

Assis e o Carmo‖. E mais, ele assume as feições barrocas desse espaço e ao olhar para a 

igreja São Francisco de Assis, interroga-se: ―Os antecedentes dessa construção seriam 

portugueses ou romanos?‖ (p.18). As perguntas de Carpeaux são quase pensamentos em 

voz alta, não têm a pretensão de serem resolvidos, assim como o autor não pretende a 

―veracidade‖ dos fatos historiográficos, basta-lhe o encantamento poético que suscita a 

monumentalidade.  Ainda  descrevendo  a  São  Francisco,  ele  conclui:  ―Do  Aleijadinho 

seriam a portada e o lavabo, ou haveria incompatibilidade estilística entre as duas obras? 

Não importa. Toda igreja é um poema comovente‖ (CARPEAUX, 2000,18). 

Seguimos  o  trajeto,  ―O  cemitério  vai  fechar.  A  igreja  vai  fechar.  É  tempo  de 

descer a escada. Estamos novamente na Praça Tiradentes‖ (p.18), esse lugar de eterno 

retorno obrigatório às cidades barrocas. E quando se dá conta dos reusos do passado, a 

caminhada dá novo fôlego à monumentalidade, Carpeaux reconsidera a premissa, ―Ouro 

Preto não é cidade morta‖ (CARPEAUX, 2000, p.19). O passado logo assume a função 

presente de indicar o futuro: Apagam-se os ruídos. Na província a gente dorme cedo. 

[...] Mas é aqui que fica acordada a consciência histórica da nação [...] Pois é a história, 

é a consciência da história que indica o caminho para o futuro. (CARPEAUX, 2000, 

p.19) 

Carpeaux queixa-se da ausência de uma bibliografia orientada para a história de 

Ouro Preto. Desse modo, ele elenca algumas que lhes foram úteis e que são 

indispensáveis para um olhar mais pormenorizado da antiga Vila Rica. Mario de 

Andrade, Manuel Bandeira, Germain Bazin, Bretas, Eduardo Frieiro, Sylvio de 

Vasconcelos e outros mais figuram na estante de assuntos mineiros do estrangeiro. 

Assim como fizeram Manuel Bandeira e Murilo Mendes, Carpeux reúne esse mapa de 

nomes fundamentais para a compreensão e justificativa da monumentalidade de Ouro 

Preto. Como o mesmo gesto de cortesia inicial, Carpeaux afirma a exaustão das 

referencias feitas a Ouro Preto. Ele quer sugerir que não acrescentará ―alguma coisa ao 

que já foi dito por muitos‖ (p.24). Ele, no entanto, deixa entrever o que e de quem está 

falando, uma vez que seu texto dialoga com outros autores, mas principalmente por 
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Manuel Bandeira, seu guia. As confluências são evidentes, as sombras de Aleijadinho e 

Tiradentes, pontuadas por Bandeira, não perdem a aura mística, e são para Carpeaux, 

―fantasmas‖.  Os  imperativos  religiosos  associados  à  herança  medieval,  logo,  barroca, 

são tópica já sinalizada por Gilberto Freyre, Lourival Gomes Machado e tantos outros: 

―[...]    uma    cidade    profundamente    mística,    de    uma    religiosidade    medieval‖ 

(CARPEAUX, 2000, p.24). Sérgio Buarque de Hollanda também aparece em cena para 

comprovar o conhecimento nacional, por intemérdio de sua clássica definição da 

mentalidade do homem brasileiro, segundo Carpeaux, o povo de Ouro Preto é ―Gente 

risonha, tranquila, que não teme nem acredita nos seus fantasmas familiares e identifica-

se facilmente com os turistas ávidos. Muito cordial‖ (CARPEAUX, 2000, p.24). 

As interpelações ao leitor – futuro visitante – irrompem durante a narrativa, 

convocando a narrativa a sua condição de guia – mesmo negando o autor essa condição. 

Ele orienta: 

 
Prepare-se, porém, para percorrer as ladeiras. Use sapatos folgados, roupa 

leve, Ande devagar. [...] Lembre-se que é uma viagem ao século dezoito, 

quando não se usava automóvel, mas liteira,. Não quero dizer que não se 

pode andar de carro em Ouro Preto. Anda-se e muito bem. Mas você perde 

muita coisa interessante, pois a visita aos monumentos é uma autêntica via- 

sacra: para-se, comenta-se, observa-se, anota-se, sobre, desce, pergunta, 

volta-se. Um detalhe aqui, uma inscrição, um chafariz, um pedaço de muro, 

as pedras, os portões, as sacadas, tudo merece ser olhado, tocado e guardado 

na memória (pp.24,25) 

 

Carpeaux nos conta de um plano – hoje sabemos não realizado, lamentavelmente – de 

construir uma Ouro Preto habitável nos arredores da cidade cenográfica, essa que ficaria 

aos cuidados do então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 

Desse  modo,  atreve-se  ele,  ―Ouro  Preto,  longos  anos  depois,  se  vingaria  de  Belo 

Horizonte‖ (CARPEAUX, 2000, p.25). 

Reforçando a tradição e a marca pitoresca, Carpeaux retoma a história narrada 

por Antonil. Mas antes, como lhe é de estilo e personalidade, lança uma ironia 

carinhosa:  ―Mas  dizem  que  o  acaso  é  o  grande  fazedor  de  história,  principalmente 

quando se trata de ouro, tesouros‖ (CARPEAUX, 2000, p.26). E o marco inaugural 

começa – como toda historia dita oficial do Brasil – com o olhar, e Carpeaux inicia esse 

tempo histórico com a ―fundação do Arraial das Minas Gerais de Ouro Preto, em 1868‖ 

(p.26). Em forma de tópicos assemelha-se ao caráter colecionista de um museu, o tema 

altera a cada tópico, a cada volta de rua, mas sempre desenhando as sombras de 
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Aleijadinho e Tiradentes. Curioso é pensar a lacuna que frequentemente se abre na 

historia da antiga Vila Rica no que diz respeito ao período de início e meados do século 

19: do enforcamento de Tiradentes, em 1872,conduz-se à transferência da capital para 

Belo Horizonte, em 1897. Dando continuidade ao caráter patrimonial dos guias, é-se 

levado à criação do DPHAN em 1933, e ao decreto de Patrimônio Cultural da 

Humanidade em 1980. Dos marcos historiográficos – predominantemente de cunho 

político – passa-se a estabelecer e reconhecer as iniciativas patrimoniais, nos recordando 

a cooptação das iniciativas modernistas – ainda em curso no momento da escrita desse 

guia de Carpeaux, e por ele também levadas adiante. 

Assim como Bandeira, Carpeuax lança-se a uma descrição estética das formas 

monumentais das igrejas. E a São Francisco de Assis, sem dúvida, é uma visita 

imperativa desse acervo. A portada, definitivamente, configura-se como o maior apelo 

estético dessa igreja; a pintura de Manuel da Costa Ataíde também é sempre tema de 

atenção. Aconselhando e direcionando o olhar do visitante, reconhecemos novamente a 

estratégia da dêixis por meio da qual Carpeaux exerce sua autoridade de guia, 

―observe‖,  ―veja‖,  ―vamos  agora  à  [...]‖.    Através  de  uma  espécie  de  lente,  ora  se 

aproxima, descrevendo pormenores, ora se distancia, concedendo uma visão panorâmica 

do  cenário  barroco:  ―Este  aqui  é  o  lavabo‖,  ―Aí  Ataíde  e  o  Aleijadinho  [...]‖  (p.32). 

Como final pitoresco, Carpeaux olha diretamente para seu interlocutor e lança-lhe um 

desafio a testar o quão enredado foi o visitante pela monumentalidade: 

 
Terminada a visita, você sai da Igreja de São Francisco reconfortado. Voltará 
os olhos para a paisagem da infância, rememorara as orações que sua mãe lhe 

ensinou e verá, de novo, aquele céu que ela pintou em sua imaginação [...]. E 

você dirá, certamente: Este céu, que eu havia esquecido, este céu existe. Eu o 

vi em Ouro Preto. (p.34) 

 

Quanto  à  Nossa  Senhora  do  Carmo,  o  decreto  é:  ―Puro  barroco.  Barroco 

Jesuítico.‖ Ao se analisar o excesso e a qualidade dos adjetivos usados por Carpeaux na 

descrição desse monumento, reconhece-se um esforço por comprovar a condição 

barroca do Pilar pelo recurso tão caro a esses estilo: a hipérbole, usado conscientemente 

pelo autor, que reconhece seus ―excessos‖, 

 
É um templo que se pode chamar, sem perigo de hipérbole [ou autorizado por 

essa figura] de suntuoso, fabuloso, monumental. As torres são altas, 

insolentes, poderosas [...]. O interior do templo esbanja-se em adornos [...] E 

todos de ouro, meu amigo! Se você não acredita, toque-os. [...] Dois púlpitos 

de talha dourada erguem-se como dois caules refulgentes: o refulgente 
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empregado aqui é necessário, pois ditos púlpitos possuem uma decoração 

realmente opulenta. Ofuscam [...]. (CARPEAUX, 2000, p.35) 

 

A igreja do Rosário do Ouro Preto também recebe o título barroco: ―Segundo Paulo F. 

Santos, ‗com a Igreja do Rosário do Ouro Preto, o ciclo barroco em Minas atinge a sua 

mais alta expressão‘‖ (CARPEAUX, 2000, p.42). 

Enveredando-se pelas querelas históricas, Carpeaux recupera a história da Igreja 

de Santa Efigênia ou do Rosário do Alto da Cruz, mais lembrada como a Igreja do 

Chico Rei, procedimento semelhante em Bandeira, o de reconhecer certos monumentos 

também por suas anedotas, um certo ar de ―história da carochinha‖, criando um lusco 

fusco de ficção e realidade. E nesse caso, a que historieta envolve a figura desse rei 

tornado escravo, concedendo mais cor à descrição desse monumento. A Casa dos 

Contos também se vê envolta ao caráter libertário da Inconfidência Mineira, e ao 

assassinato – ou suicídio? –de Cláudio Manuel da Costa, circunstâncias tão envoltas em 

mistérios. Unindo as pontas desse passado heroico ao presente, o viajante austríaco 

sugere  que    ―A  criação  de  uma  universidade  fazia  parte  da  Carta  de  Intenções  dos 

Inconfidentes na Vila Rica colonial‖ (CARPEAUX, 2000, p.48). Logo, a atual 

Universidade Federal de Ouro Preto seria a realização desse desejo colonial. 

Novamente o estrangeiro toma ares nacionais, assume a coletividade do ―nós‖ – 

―estamos‖  –  e  ao  fim  da  descrição,  convoca  o  visitante  a  assumir  sua  identidade 

brasileira:  ―Estamos  com  os  olhos  voltados  para  os  cartões  postais  da  Europa  e  da 

América do Norte e não podemos acreditar no que temos. Excursione pelo Brasil, por 

favor. Conheça-o primeiro‖ (CARPEAUX, 2000, p.36). E antecipando, portanto o 

projeto  hoje  em  vigor,  a  Estrada  Real,  Carpeaux  vende  seu  ―pacote  turístico‖:  ―A 

Estrada Real vem sendo alvo de ambicioso projeto para desenvolvimento de ecoturismo 

em Minas e muitos chegam a compará-la ao famoso caminho de Santiago de 

Compostela, na Espanha‖ (CARPEAUX, 2000, p.56) 

Para guiar os novos viajantes, os turistas, Carpeaux recomenda com ternura a 

atuação dos jovens guias que sobem e descem as ladeiras de Ouro Preto. Aqui, mais do 

que  a  sensibilidade  do  estrangeiro,  constata-se  uma  apropriação  da  ―cordialidade‖ 

modernista que usa de certo tato pata não desqualificar de saída a leitura não oficial da 

cidade: 

 
É profissão em Ouro Preto. Existem vários, educados, loquazes, 

conhecedores do que mostram. Cobram pequena importância pelo trabalho e 

o executam com dedicação,conhecimento e entusiasmo. Muitas vezes, na 
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porta do Museu da Inconfidência, você é abordado por meninos ouro- 

pretanos que lhe oferecem objetos e postais e, quase sempre, expõem seus 

préstimos como cicerones. São vivos esses garotos, sabem de tudo, sobem e 

descem as ladeiras como bichinhos da terra, espertos e conversadores. 
Conhecem a história e os monumentos da cidade e ficam satisfeitos com 

qualquer recompensa pelo seu trabalho (CARPEAUX, 2000, p.57). 

 

 

 
Esses pequenos cicerones convivem com os mais antigos e os oficiais, que fazem parte 

da Associação dos Guias Turísticos de Ouro Preto, criada em 1987. Os guias oficiais, 

além da formação básica pelo SENAC-MG, se aprimoram com cursos de Arte e 

História em instituições de ensino locais. A prefeitura avisa que o turista só deve pagar 

pelo estacionamento aos jovens credenciados e uniformizados (Programa Jovens de 

Ouro)‖ (p.63). A recuperação desses dados revela certo tom conciliatório na impressão 

final sobre a historia de Ouro Preto que convive com a historiografia dita oficial e as 

histórias anedóticas desse cicerones. A cordialidade de Carpeaux revela certa 

incorporação do ethos bandeiriano, que, por sua vez, ressoa o tom democrático do 

projeto modernista de conviver com a ―fala brasileira‖, isto é, a cultura popular.  É sobre 

esses herdeiros da tradição do guiar que dedicaremos algumas linhas, a fim de verificar 

o eco dessa formação do narrar iniciada com o Guia de Manuel Bandeira, estudada por 

Lourival Gomes Machado e vivenciada por Otto Maria Carpeaux. 

 

 

 

 

Últimas considerações 

 

E 

Em civismo a epifania 
De heros 

E 

Em turismo a epifania 

De eros 
E 

 
Affonso Ávila, Praça Tiradentes57 

 

 
Nossa viagem agora se encerra no ano de 1980, momento em que Ouro Preto 

recebe  o  título  de  Patrimônio  Mundial  da  UNESCO.  Marco  que,  juntamente  à 

57 In: Cantaria Barroca, p.285 
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conjuntura globalizada, à democratização do país e também dos espaços públicos, verá 

surgirem caravanas a Ouro Preto, não mais de descoberta, mas de turistas que anseiam 

por entretenimento. Se ainda há certo efeito de impregnância da concepção modernista 

desse espaço (visitam-se os mesmos monumentos sugeridos por Bandeira, por 

exemplo), a postura que se adota diante desse espaço, definitivamente não retoma o 

encantamento dos poetas, a argúcia dos arquitetos ou a identificação do estrangeiro. 

Amortecida parece estar a sensibilidade não apenas estética, mas  histórica dos muitos 

visitantes, cujo encantamento não dura mais que um flash. A corriqueira cena de turistas 

fotografando-se   (o   autoelogio   do   selfie)   tanto   nos   campos   de   concentração   de 

Auschwitz quanto nos pelourinhos das cidades históricas nos leva a crer que o turismo 

promove  uma  ficção  da  verdade  -  ou  a  verdade  de  uma  ficção  ?  –  que  silencia 

drasticamente  aquele  palimpsesto  tão  complexo  que  é  o  passado  incorporado  nesses 

lugares de memória.   É fato que os contextos, essa moldura que vemos em Ouro Preto 

do período colonial, por exemplo, são ficções necessárias a realidades tão complexas, 

que frequentemente, precisam ser reduzidas a fim de garantir certo controle narrativo. 

Esses  espaços  são  criados  para  demarcar  certa  continuidade  em  meio  à  vertigem  da 

experiência  do  tempo  passado,  principalmente  quando  ele  envolve  traumas  –  como  a 

escravidão, no Brasil, o shoah, na Europa, ambos genocídios que são ensurdecidos pelo 

turismo – e mesmo pela historiografia. Essa é a lei do arquivo. O que choca, no entanto, 

é  a  perda  do  caráter  pedagógico  dessa  tragédia:  quer-se  participar  dela  sem  maiores 

arranhões,  dela  se  consterna,  mas  leva-se  para  casa  apenas  mais  um  souvenir,  uma 

fotografia desses escombros, e a experiência de um passado que não deve passar, passa. 

Essa lógica da intimidade entre cultura e capital de que se mantém o turismo moderno 

resulta na negociação do olhar, na aceleração dos corpos na visitação, no colecionismo 

de informações. A antiga Vila Rica ainda se vê diante de mais um ―complicador‖: os 

turistas geralmente permanecem na cidade por apenas um dia, fato que exige conhecer a 

monumentalidade de maneira breve, sintética, o que acelera ainda mais a visitação do 

parque temático  e  superficializa  a  experiência,  exigindo,  portanto,  uma  narrativa  com 

esse caráter. É a ―pobreza de experiência” que prenuncia Benjamin(1933)”: 

 
não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles 
aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que 

possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que 

algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou 

inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles "devoraram" 

tudo, a "cultura" e os "homens", e ficaram saciados e exaustos. "Vocês estão 
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todos tão cansados — e tudo porque não concentraram todos os seus 

pensamentos num plano totalmente simples mas absolutamente grandioso." 

Ao cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho compense a tristeza e 

o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e 
absolutamente grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por falta 

de forças. A existência do camundongo Mickey é um desses sonhos do 

homem contemporâneo. É uma existência cheia de milagres, que não  

somente superam os milagres técnicos como zombam deles. Pois o mais 

extraordinário neles é que todos, sem qualquer improvisadamente, saem do 

corpo do camundongo Mickey, dos seus aliados e perseguidores, dos móveis 

mais cotidianos, das árvores, nuvens e lagos. A natureza e a técnica, o 

primitivismo e o conforto se unificam completamente, e aos olhos das 

pessoas, fatigadas com as complicações infinitas da vidadiária eque vêemo objetivo da 

vida apenas como o mais remoto ponto de fuga numa interminável perspectiva de 

meios, surge uma existência que se basta a si mesma, em cada episódio, do 
modo mais simples e mais cômodo, e na qual um automóvel não pesa mais 

que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore se arredonda como a gôndola 

de um balão. (BENJAMIN, 1986) 

 

Mickey Mouse não nos deixa mentir, e nos obriga a reconhecer esse ícone 

coletivo da Disneylandia como lugar de desejo e mediador de nossas coordenadas 

espaço-temporais. Esse aparente pessimismo com que agora olhamos para a experiência 

de visitação não é apenas impressão. A professora universitária no curso de Arquitetura 

da Universidade Federal de Minas Gerais , Maria Lucia Mallard (2006), em seu livro As 

aparências da Arquitetura nos dá um claro e pitoresco exemplo dessa percepção 

―moderna‖ do espaço, induzida pelas atuais experiências estéticas do entretenimento – 

um comportamento mais recorrente do que gostaríamos de admitir. A autora submeteu a 

dez pessoas o desenho da Acrópole de Atenas, seguida da pergunta sobre o que cada um 

achava que esse desenho representava. Algumas das respostas foram devolvidas com as 

seguintes perguntas: ― ‗É algum shopping novo que estão construindo?‘‖; ‗É um cenário 

de filme?‘; ‗Parece um bairro muito moderno, não é?‘; outra, por fim, afirmou, ‗Parece 

play-mobyl‘‖. As associações impõem esse atravessamento do entretenimento na 

experiência de reconhecimento – e, sem dúvidas, na de visitação – das imagens. Os 

signos da diversão e do consumo conduzem a leitura e a interpretação dos espaços na 

modernidade 

Desse modo, como guiar figuras ávidas por diversão, que se veem em um parque 

temático pelas ladeiras de Ouro Preto, uma espécie de Disneylândia a todo custo? 

Haverá ainda herdeiros de Bandeira a guiar os turistas de hoje? Para responder a essa 

provocação – inicialmente pessimista – recorreremos a trechos de falas dos atuais 

cicerones da antiga Vila Rica. Antes, porém, vale uma ressalva do guia impresso mais 

popular do país, o Guia Quatro Rodas, muito distante do formato de livro que marcou o 

Guia  de  Bandeira.  Nele  consta  a  seguinte  advertência:  ―É  TUDO  VERDADE:  é 
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inevitável ser abordado por guias inconvenientes na entrada das principais atrações. 

Prefira contratar monitores credenciados, que ficam no posto de informações turísticas 

da Praça Tiradentes‖. Esse alerta consta no verbete de Ouro Preto – edição 2011, do 

Guia Quatro Rodas. Vendido nas bancas a preços populares, ele é a principal fonte de 

orientação    turística    no    Brasil.    As    implicações    desse    ―alerta‖    ultrapassam    o 

aconselhamento e revelam certo estereótipo desse sujeito guia de turismo, designação 

que ganha tom pejorativo, uma vez que é preferível ―contratar monitores credenciados‖ 

(Guia Quatro Rodas, p.529, 2011). Seria o sujeito guia um concorrente do guia 

impresso? A querela ultrapassa essa questão mercantil e se torna ainda mais 

problemática quando pensamos a atuação do sujeito guia como um narrador histórico, 

herdeiro de uma tradição iniciada por Bandeira. 

Um dos guias nos conta sobre aquela que ele julga ser sua função, defendendo- 

se portanto, desse estereotipo que lhe atinge. Ele, no também nos concede uma visita à 

sua história pessoal, indissociável de sua atuação como guia, nos fazendo recordar dos 

meninos, pequenos cicerones de que fala Carpeaux em seu guia. Vale aqui reproduzir 

essa história (quase na íntegra), que nos contempla com um panorama de quarenta anos 

de experiência narrativa: 

 
tem muito tempo que eu tô aqui, desde setenta e poucos que eu tô no turismo, 

comecei menino... Na nossa época de infância, quando a gente começou a 

vim pro turismo, a gente vivia correndo pelos becos da cidade, porque na 

época tinha o pessoal que prendia, a polícia prendia a gente, a gente era 

preso lá perto da prefeitura, onde hoje é, se não me engano, a fazenda da 

prefeitura, ali era o presídio antigo... Então a gente menino, eles prendiam a 

gente ali dentro, deixava dormir no corredor, às vezes a gente fugia e tal... 

porque a gente tava aqui ‘pegando turista’... Eles falavam: ‘pegador de 

turista’... A gente tomava conta de carro... essas coisas todas... Então você 

tinha que correr da polícia e tinha que correr dos outros mais velhos que 

estavam na praça, senão eles te pegavam, batiam, roubavam seu dinheiro e 

você não podia fazer nada... se você fosse pra um lado a polícia te prendia, 
se fosse pro outro eles te pegavam, então não tinha saída. Quando te 

pegavam furavam sua unha com agulha, te jogavam dentro de cemitério, 

quebravam ovo podre na cabeça... Então a nossa infância... alguns guias que 

ainda tem aqui – que deve ter uns dez dessa geração – esse período foi um 

período cruel pra nós que somos guias; nós conseguimos passar por tudo 

isso e estar aqui hoje. Eu, por exemplo, tô com quase quarenta anos no 

turismo... [...] eu comecei aqui com nove anos, mais ou menos... quando eu 

comecei essa luta aqui... do turismo... [...]Essa foi a lição que eu aprendi 

sendo guia. Eu vim pra ser guia... Pareci até que eu nasci pra fazer isso... 

Não fazia outra coisa, fazia isto... mostrar isso aqui pra outras pessoas, 

apresentar isso aqui pra outras pessoas. Aí você me pergunta: ‘como você 
aprendeu tudo isso?’. Quando eu não sabia nada, que todos me 

questionavam, eu ia para os arquivos e estudava aquilo que eu era 

questionado. Se me questionavam sobre Barroco, eu ia e estudava pra saber 

o que é Barroco... se me questionavam sobre Literatura eu ia saber o que era 
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Literatura. Então, muitos dos nossos guias, que são autodidatas... e nesse 

período, quando a gente fazia essas pesquisas, a gente teve a oportunidade 

de ver muito documento e ter contato com muitos estudiosos da área... 

pesquisadores que passaram por aqui. Então a gente teve também tudo isso 
pra poder dar pra gente essa condição hoje de a gente falar dessa cidade. 

Então hoje nós temos, mais ou menos, uma dez pessoas que foram bem 

preparadas pra falar do turismo. Inclusive tem algumas pessoas que a gente 

até faz referência; uma dessas pessoas, que praticamente elevou o nível de 

conhecimento dos guias, foi o professor Zé Arnaldo, do ICHS. Ele que nos 

chamou uma vez lá e falou com a gente: ‘vocês são guias? Então eu vou 

abrir aqui uma extensão sobre Barroco e tal...’. E aí ele colocou a gente lá e 

fez a gente pesquisar. Germain, não sei quem, aquele povo todo... e com isso, 

em grupo, a gente ia pesquisando esse pessoal e a partir dali nós começamos 

a ter noção do que é Barroco. E aí fica fácil, porque é como se fosse um 

verde-ouro. Então você entra na igreja do Pilar e você sabe identificar... 
você entra em qualquer lugar, qualquer espaço desse aqui, você tem essa 

noção. Quando a gente tava aqui no início, a gente era obrigado, por 

necessidade, estudar e pesquisar isso aqui... É o que muitas vezes as pessoas 

não tem noção, elas não sabem... porque muitos pensam que quem fica na 

praça é só isso e tal... não é não! Eu, por exemplo, posso te apresentar 

cinquenta ou sessenta cursos de vários historiadores, pesquisadores que 

passaram por Ouro Preto... da UFMG, UFOP ou de qualquer uma dessas 

universidades. Eu fiz tudo isso sem ter, inclusive, Ensino Médio... fui ter 

depois; [...]Você consegue falar de todos esses monumentos, você tem noção 

de todos esses monumentos, mas você tem que saber pra quem você passa. 

Não adianta eu falar determinadas coisas e a pessoa não entender. Ás vezes 

a pessoa fala: ‘o guia falou isso ou aquilo’... Não é... Às vezes é ele que não 
sabe e tá questionando o outro, porque ele é acadêmico e o outro não é 

acadêmico. Então tem essas diferenças, tem essas coisas... Então é isso... 

Turismo em Ouro Preto é tudo, inclusive, pra uma galera nossa aí, a gente 

acha também que, hoje, nós somos poucas pessoas que entendemos, 

conhecemos e defendemos esse patrimônio. A maioria de nós, inclusive, até 

sem ser percebido... a maioria nem é notado, não somos notados – e é muito 

bom que a gente não seja notado, que pensem que a gente realmente  é 

nada... Isso é muito bom... Nós somos tipo os guardiões de Ouro Preto.[...] 

Tinha uma pessoa em Ouro Preto que dizia assim: ‘Lá vai Ouro Preto 

embora! Todos bebem mas ninguém chora. Em Ouro Preto só não bebe o 

sino, que tá de boca pra baixo’. Era Olímpia Cota, ela dizia isso... Ela 
andava aqui pelas ruas da cidade – nós conhecemos esse povo todo, né... 

Olímpia Cota, Bené da Flauta, João Perdigoto... todo esse time aí a gente 

conviveu com eles aqui pela cidade... Jair Inácio também... Todo esse 

pessoal aí nós vimos, e com alguns deles a gente até participou de alguma 

coisa; ou de carnaval ou de curso, ou coisa assim... Então nós somos isso, a 

gente guarda isso tudo. E, pra mim finalizar, no monumento do Tiradentes, 

1984, a gente presenciou aqui o Ulisses Guimarães com Tancredo Neves 

dando o grito de Diretas Já! Aqui a gente presenciou isso, em 1984. Então 

olha só, você presenciar isso, ver essas autoridades todas, conversar com 

gente do mundo inteiro... Olha só que coisa interessante: numa cidade 

pequena, com 80 mil habitantes, e você praticamente conhece o mundo sem 

sair do lugar, porque o mundo todo vem aqui te visitar, e aí você tem contato 
com ele. Então com autoridade você gera política, você gera o que for... a 

gente acaba tendo esse contato, a gente recebendo e conversando com essas 

pessoas... Acho que eu falo muito, falei muito... Vocês deixaram eu falar, eu 

fui falando... Mas é isso! 

 

Esse guia também nos faz entrever o narrador arcaico benjaminiano na figura do 

―camponês sedentário‖, que ―assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por 
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ouvir dizer‖, mas também pela experiência de outros viajantes, sejam eles figuras físicas 

ou mesmo os livros. E há uma belíssima homenagem ao professor José Arnaldo Coêlho 

de Aguiar Lima, esse guia dos guias pelas sombras do Barroco. Entrelaçando a 

experiência da testemunha e do pertencimento a esse passado enquanto morador de 

Ouro Preto, o guia soma à sua formação a aprendizagem de outras figuras, sejam eles 

viajantes ou pessoas locais dispostas a ensinar, formando uma tradição local do narrar: 

um ofício feito a muitas vozes e mãos, bem característica a uma atividade artesanal. 

Reconhece-se a narrativa corporificada e performática da dêixis, nela interferem 

decisivamente a voz, o corpo que indiciam a monumentalidade: ―a alma, o olho e a mão 

estão assim inscritos no mesmo campo. Interagindo, eles definem uma prática. [...] Na 

verdadeira narração a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na 

experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito. 

(BENJAMIN, 2010, p.221). A mão, elemento narrativo – instrumento dêitico – é que 

permite criar e apontar as imagens desse espaço narrado. Ela tem quase um poder 

sobrenatural – basta uma leitura dos contos reunidos pelos irmãos Grimm ou mesmo a 

releitura desses pela filmografia da Disney –já que estamos falando de parque temático 

e  entretenimento  -e  veremos  a  mão  ―mágica‖,  o  dedo  indicador  que  faz  aparecer  e 

desaparecer personagens; a vara de condão como prolongamento desse membro criador. 

A parte as analogias pitorescas, parece que o guia que hoje habita as ladeiras de Ouro 

Preto ainda guarda semelhanças com esse performer com trejeitos arlequinais. 

O narrador arcaico é marcado por um senso prático, por uma dimensão utilitária, 

sua narrativa aconselha por meio de ensinamentos morais, provérbios, sugestões 

práticas, normas de vida. Segundo Benjamin, ―[...] o narrador é um homem que sabe dar 

conselhos.‖ (BENJAMIN, 1986, p.201). Prática antiquada hoje, aconselhar é antes 

sugerir uma continuação a uma história narrada que responder a uma pergunta. 

Vejamos, assim, como essa engenhosidade em criar enredos funciona também como 

engates narrativos para uma trama didática e ao mesmo tempo pitoresca: 

 
 

 

 

 

 

Ou ainda, 

Fala, tem coisa que eles fala aí hoje, tem gente que fala hoje assim, que, tem 

gente que chama o outro assim com palavras antigas, com frases antigas, não 

sabe o significado. Cê vê o cara discutindo com outro na rua e fala assim ‗cê 

foi feito nas coxa, cara‘, que é isso, por quê? ((intervenção: ―porque as telhas 

eram feita nas coxas dos escravos‖)) Isso, as primeiras telhas eram feitas nas 

coxas das negras, aí depois que eles começaram a fazer em formato de 
madeira. 
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o conjunto, que também é chamado de ―Conjunto Alpoín‖, que é do mesmo 

arquiteto que faz o projeto do Palácio do Governo, que tem a cumieira, a 

linha central do telhado, no mesmo nível... Nas outras vocês terão uma 

volumetria diferenciada... Geralmente do térreo até o primeiro, segundo  
andar era feito em pedra e o segundo pavimento era feito em pau-a-pique; dá 

pra você ver as marcas da amarração do pau-a-pique. Isso era chamado de... 

casas... esses conjuntos residenciais são chamado de casas geminadas e 

popularmente esses núcleos residenciais tinham os apelidos de ―Bom serás‖, 

que queria dizer que já que vai morar todo mundo junto, bom serás que não 

briguem, porque você escutava conversa de vizinho, era parede e meia, uma 

parede servia pra duas casas. 

 
O guia de turismo aproxima-se dessa postura narrativa, re-instalando a velha arte 

de intercambiar experiências. Talvez por isso ele seja mal compreendido e seja visto 

pejorativamente, como nos sugere o Guia Quatro Rodas, exemplo imediato da ―morte 

da experiência‖ no sentido benjaminiano do termo. Associá-lo ao narrador arcaico ou ao 

bufão na praça do mercado, e entender nessas comparações um lugar menor se deve a 

novos valores atribuídos a noções como sério, riso, jogo, corpo, história etc – mas ao 

mesmo tempo essas considerações soam contraditórias uma vez que os visitantes 

parecem querer ―pão e circo‖. O termo charlatanismo, por exemplo, hoje sinônimo de 

farsa, era utilizado na Idade Média para designar um vendedor ambulante de pílulas que 

fazia palhaçadas para atrair a  clientela. O  guia de turismo acaba  por  ―fazer justiça‖ a 

uma história pretérita desse comportamento narrativo, a qual nos remonta à Idade 

Média, período que soube melhor desenvolver essa faculdade hoje em extinção – ou em 

desprestígio. Peter Burke desenha esse cenário no livro Cultura popular na Idade 

Moderna (2010), na tentativa de localizar essa prática e detectar as causas de sua 

extinção. Segundo Burke existiam ―[...] duas tradições culturais: a ‗grande tradição da 

minoria culta e a ‗pequena tradição dos demais´‖. A primeira era ensinada em escolas e 

templos religiosos, a segunda, autônoma, fazia parte da vida dos iletrados. Entretanto, 

essas tradições são interdependentes. Exemplo dessa interdependência são os épicos que 

surgiram de elementos de contos tradicionais narrados por muita gente, mas que 

voltaram de novo às vozes dos camponeses para serem alterados e incorporados às 

culturas locais – e o Guia de Bandeira é a constatação desse projeto aqui empreendido 

pelos modernistas. Essas transformações recíprocas a partir da operação de repetição e 

criação do mesmo, procedimento semelhante ao que o filósofo Jacques Derrida chamou 

de   iterablidade,   alimenta   esse   sistema   cultural:   ―Na   tradição   oral,   os   textos   se 

comportam como melodias, o mesmo texto é diferente, e diferentes textos são iguais 
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[...].‖(BURKE, 2010, p.175). Ou como bem disse o folclorista americano Phillips Barry,  

―‗existem textos, mas não o texto; árias, mas não a ária‘‖ (BURKE, p.159). 

Otmar, compilador e folclorista do século 18, disse que os cantores 

apresentavam suas histórias sob diferentes formas, alterando-as também de acordo com 

o público e o tempo disponível (BURKE, 2010, p.161). A autoria das narrativas é quase 

universal, atribuída a uma terceira pessoa, há pouquíssimas referências à 1ª pessoa do 

singular, o eu se perde na condição coletiva da narrativa. Essa descrição nos aproxima, 

provavelmente, do comportamento do guia de turismo, que adequa sua narrativa ao 

público – excursão escolar, familiar, estrangeira etc –, e ao tempo da visita, esse 

elemento merece atenção devido à especificidade do turismo que se pratica em Ouro 

Preto. De um modo geral, o visitante permanece na cidade durante apenas um dia, desse 

modo ele precisa organizar seu tempo de maneira a contemplar, em um curto período, a 

visita a vários monumentos da cidade; esse comportamento parece ter implicações 

decisivas na narrativa do guia, essa que geralmente é composta por frases curtas, 

aceleradas, ela tenta dar conta da sugestão indicial da espacialidade arquitetônica – do 

conjunto monumental mais e menos evidente – da cidade a ser decifrada: 

 
[...]isso aqui que parece ser um livro e aí cê abre e começa  a fazer leitura  

[...] o que tá escrito tá na sacada das casas, tá ni bandeira de janela, né, tá no 

próprio estilo de construção, né, então isso tudo aí tem mensagem,‖; né, a 

cidade se você andar olhando as portas, tudo, cê vai ver que tem muito 

símbolo, né, se a gente conseguir decifrar alguns ou pelo menos tentar, a 

gente vai descobrir muita coisa interessante que aconteceu por aqui, que tá 
retratado nessas construções. 

 

A sintaxe entrecortada do guia transcrito -, a aceleração, os cortes, o caráter 

fragmentário das temáticas, o uso desavisado das conjunções - sugere uma resposta à 

temporalidade do turismo praticado em Ouro Preto. A narrativa dos guias assemelha-se, 

portanto, a uma ―estética das citações‖, ela suprime certos marcadores argumentativos, 

como as conjunções; o texto é burilado; há uma espontaneidade forjada, um tom 

artificioso que oscila entre o sério e o não sério, uma espécie arcaica de carnavalização 

(BAKHTIN, 1993). Com sua retórica de comerciante de histórias, ele fabrica também 

história, produz mais uma nova invenção do discurso histórico. Esse sujeito que em 

alguns momentos parece submeter-se a uma historiografia dita oficial, a uma cultura 

dominante,   também   as   subverte,   faz   uma   bricolagem   ―[...]   usando   inúmeras   e 

infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios e suas próprias 

regras (DE CERTEAU, apud STRAUSS, 2008, p.40)‖, ele se apropria para 
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desapropriar.  São  ―práticas  pelas  quais  usuários  se  reapropriam  do  espaço  organizado 

pelas técnicas da produção sócio-cultural. [...] criatividade dispersa, tática e bricoladora 

dos grupos ou dos indivíduos presos agora nas redes da vigilância. (DE CERTEAU, 

2008,  p.41).  Essas  ―redes  de  vigilância‖  são  rompidas  por  certa  margem  de  manobra 

utilizada  com  ―trapaçaria,  astúcia  e  esperteza  no  modo  de  utilizar  ou  de  driblar  os 

termos dos contratos sociais.‖ (DE CERTEAU, 2008, p.79). É fato que tais 

procedimentos não são ilimitados, e não pretendem sê-los, uma vez que o guia 

posiciona-se como porta-voz de um discurso oficial. Tal ―trampolinagem‖ parece surgir 

da falta de um lugar de discurso autorizado aos guias, são 

 
Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço instituído 

por outros caracterizam a atividade de grupos que, por não terem um próprio, 

devem desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 

estabelecidas. Tem que ‗fazer com‘. (DE CERTEAU, 2008, p.79) 

 

Os  guias  turísticos  parecem  funcionar  como  ―‗rede  de  uma  antidisciplina‘‖ 

(LEFEBVRE, Henri in: DE CERTEAU, 2008, p.42), cuja ―arte do desvio‖ os autoriza a 

carnavalizar o mundo colonial brasileiro. O guia converte-se em um colecionador de 

curiosidades, deflagrando os processos de seleção feitos por uma ―política da memória‖ 

que elegeu as narrativas que devem ser lembradas (imposição de uma cultura oficial). 

Mas ao mesmo tempo o guia escapa dessa política e cria sua bricolagem, sua coleção 

narrativa.   Por   meio   de   uma   encenação   narrativa,   de   uma   ―trampolinagem‖   (DE 

CERTEAU,  2008)  o  guia  constrói  seu  ―universo  narrado‖  (CHARAUDEAU,  2009), 

atuando sobre a organização da narrativa, definindo como e sobre o quê narrar. 

Embora a história dita oficial também seja uma construção narrativa (uma possibilidade 

de leitura do real legitimada), ela diz desconsiderar os traços míticos e ornados da 

escrita da história. Guardadas as proporções, podemos pensar o modernismo atuando 

com essas estratégias, mas ao mesmo tempo autorizando-se a realiza-las pela autoridade 

que detinham. Desse modo, há um comportamento a ser investigado, por exemplo, no 

Guia de Ouro Preto, escrito por Manuel Bandeira, a pedido do recém criado Serviço de 

Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (SPHAN), e que, enquanto fala institucional 

de   patrimônio   e   história,   pretendia   um   ―desejo   de   verdade‖   e   um   ―efeito   de 

objetividade‖. Mas não parece ser esse o tom que predomina no guia, sendo  

questionável enquanto texto historiográfico, por exemplo, a história que conta Bandeira 
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sobre o poeta desembargador Tomás Antônio Gonzaga e sua aspirante a companheira, 

Maria Doroteia: 

No sobrado contíguo, o de nº11, residia Luís Antônio Saião, casado com 

D.Ana Cláudia, tia de Maria Doroteia Joaquina de Seixas (Marília). Foi, sem 

dúvida, das janelas da frente ou dos fundos que começou o namoro do poeta 

desembargador, solteirão de 38 anos, com a filha de Baltazar João Mayrink 

[...] Marília costumava deixar a Casa Grande do hoje largo de Marília para  

vir passar dias em casa de D.AnaCláuida, paredes-meias com a do Ouvidor. 

Via-a então o Dr. Gonzaga no desalinho das vestes matinais[...]. 

(BANDEIRA, p.46, 1963) 

 
Esse aspecto anedótico da história de amor entre Maria Dorotéia e o poeta inconfidente 

Gonzaga e as aventuras do alferes Tiradentes retiram, portanto, certo status documental 

– diga-se, historiográfico – do Guia de Bandeira, mas ele não é exclusividade do poeta 

cronista, pelo contrário, aponta para uma tradição de escrita negligenciada – e até certo 

ponto temida –, a do narrador dos contos de fadas, nosso modelo arcaico. Essa escolha 

de  Bandeira  pelo  tom  ―romântico‖,  inclusive,  funda uma  tópica  na  história de Tomás 

Antônio Gonzaga, a sombra de Marília, unida a ele após a morte. É o que demonstra o 

também poeta Murilo Mendes em seu Acalanto de Ouro Preto, ―Procura orfando outro 

espectro/ Que ora se afasta, ora vem.../ Dormi, Dirceu e Marília,/ Com os dedos 

entrelaçados,/ Casal que o destino escuro/ No tempo quis desunir./ Dormi, Dirceu e 

Marília, Unidos além da história/ Pela morte, não pelo amor. (2014, p.155). O mesmo 

tom e enredo aprendeu o guia que hoje recebe os turistas em Ouro Preto, 

 
Maria Doroteia passou a chamar Marília e Tomas Antonio Gonzaga passou a 

chamar Dirceu. Como os poemas eram distribuídos pela cidade ((intervenção 

de um passante)), como os poemas era distribuídos pela cidade, as pessoas 

liam como se fosse poema mesmo, aí quando chegasse nas mãos dela, ela 

sabia que era uma carta, certo?! Só que ela morreu solteira, com 86 anos, 

esperando a volta dele porque ele morreu em Moçambique, certo?! Depois os 

restos mortais eles trouxeram pra esse prédio aqui ((aponta para o atual 

Museu da Inconfidência)), tá nesse prédio. Aí depois que, é, eles prestaram 

homenagem a ela e ele, tiraram os restos mortais dela da igreja Nossa 

Senhora da Conceição e levaram ali pro museu também. Pelos menos após a 
morte os dois ficaram juntos, certo?! Mais ou menos isso, porque esse 

negócio de Inconfidência tem que começar bem detrás mesmo porque  

demora muito. 

 

O domínio da imaginação, da invenção, é frequentemente confrontado pela falta 

de provas documentais, que são antes contratos de leitura do que garantias de 

representação e de veracidade dos fatos. Todavia, deve-se ressaltar que o imaginário 

pode interpretar evidências segundo mecanismos simbólicos que lhe são próprios. E por 

mais que, no caso dos guias e quem sabe na historiografia de referência, se reivindique 
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certo estatuto oficial, suas narrativas podem nos soar como um riso libertador, ou não, 

como os ouve Benjamin, para quem, 

 
em seus edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se 
necessário, para sobreviver à cultura. E o que é mais importante: ela o faz 

rindo. Talvez esse riso tenha aqui e ali um som bárbaro. Perfeito. No meio 

tempo, possa o indivíduo dar um pouco de humanidade àquela massa, que um 

dia talvez retribua com juros e com os juros dos juros 

 

Já para Bakthin, esse riso pode ser indicativo de mudanças: 

 
 

O riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, 
destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional 

e intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, 

que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. 

Daí que uma certa ‗carnavalização‘ da consciência precede e prepara sempre 

as grandes transformações, mesmo no domínio científico.(BAKHTIN, p.43, 

2010) 

 

Fato é que essa ―carnavalização da consciência‖ que permite que turistas sorriam para a 

foto, com algemas em punho, no pelourinho da Praças Minas Gerais em Mariana. Ou 

que guias deem a seguinte explicação sobre o que significa a palavra Barroco: o guia 

bate  na  parede  da  igreja  da  Sé,  em  Mariana,  e  diz,  ―Tá vendo,  dona?  Barroco.  Barro 

oco!‖. 

Parece-nos, desse modo, que a cidade colonial oferece certa predisposição 

carnavalesca, e vemos a fábula como elemento que define as estruturas narrativas: uma 

história na qual as personagens históricas são convertidas em figuras-tipo, reduzidas da 

complexidade histórica. Há um aplainamento do papel social supostamente exercido por 

eles. E essa estrutura alegórica carnavalesca vem apresentar as alas de cada personagem 

–assim como são distribuídas as informações nos guias -: Tiradentes, o herói fantasiado 

de Jesus Cristo, Joaquim Silvério dos Reis, o vilão, Tomás Antônio Gonzaga e Maria 

Dorotéia, a pareja apaixonada quase sheakespeareana , Aleijadinho, o quasímodo mártir, 

todos ao som da bateria de Lobo de Mesquita. Assim, as ladeiras de Ouro Preto 

convertem-se em um sambódromo bem ao gosto dos atuais turistas, revivendo a 

decadência do Triunfo Eucarístico – esse sim um carnaval colonial – e cujo samba- 

enredo já foi feito pela escola Império Serrano, vencedora no ano de 1949, composto 

por Mano Décio da Viola e Estanislau Silva Penteado, ―Exaltação a Tiradentes‖: 

 
Joaquim José da Silva Xavier 
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Morreu a 21 de abril 

Pela independência do Brasil 

Foi traído e não traiu jamais 

O inconfidente de Minas Gerais 

 
Joaquim José da Silva Xavier 

Era o nome de Tiradentes 

Foi sacrificado pela nossa liberdade 

Este grande herói 
Pra sempre ser lembrado 

 

Nesse  ―diálogo  dos  mortos‖  cabe  especular  qual  seria  a  atitude  do  poeta  guia 

Manuel Bandeira diante dessa carnavalização pós-moderna. A trajetória poética de 

Bandeira nos conduz a uma postura de ―desentranhar a poesia do mundo, como quem 

tira a ouro da ganga, a golpes de bateia‖ (ARRIGUCCI, 2009, p.29), revelando a beleza 

e a humildade do cotidiano, também depurada em versos simples e naturais. Esse poeta 

que desejava ―dar a ver‖ e conhecer a cultura brasileira certamente se divertiria com a 

ingenuidade dos que caminham pelas atuais ladeiras de Ouro Preto; ele não se deixaria 

fotografar com algemas em punho no Pelourinho da Praça Minas Gerais, em Mariana, 

mas fotografaria essa cena e nos concederia uma deliciosa crônica do comportamento 

bem menos provinciano dos atuais visitantes das cidades históricas. 

Bandeira entraria no samba também desses enredos dos atuais guias, de quem 

recolheria também matéria para uma crônicas semelhante a que escreveu sobre o 

sambista Sinhô, na qual ele nos conta uma pitoresca historia: o afamado sambista 

chegara a casa de amigos do poeta, esse que estava presente, e dissera que na noite 

anterior, abandonado pela companheira, pôs-se a compor um belíssimo samba, pelo  

qual todos se envolveram noite adentro a cantarolar. Pouco mais de um mês, o poeta, 

pesquisando modinhas policiais, encontrou a mesma canção, ―Já é demais‖, que levava 

a autoria de Seu Candu. Ora, já é demais, um plágio!, pensaria o leitor da crônica. Mas o 

poeta nos dá uma lição modernista de certo humour com as coisas populares e mais, um 

bom senso quanto à viagem que as histórias empreendem, com seus diversos ―guias‖. 

Assim ele nos diz: 

 
Isso tudo me fez refletir como é difícil apurar afinal de contas a autoria  

desses sambas cariocas que brotam não se sabe donde. Muitas vezes a gente 

está certo que vem de um Sinhô, que é majestade, mas a verdade é que o 

autor é seu Candu, que ninguém conhece. E afinal, quem sabe lá se é mesmo 

do seu Candu? Possivelmente atrás de seu Candu estará o que não deixou 

vestígio de nome no samba que toda a cidade vai cantar. E mais acertado é 

dizer que quem fez estes choros tão gostosos não é A nem B, nem sinhô nem 
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Donga: é o carioca, isto é, um sujeito nascido no Espírito Santo ou em Belém 

do Pará. (BANDEIRA, 2006, p.155) 

 

A postura de Bandeira revela a generosidade de compreender que haverá, 

também, como vimos, guias de Ouro Preto, com o plural que lhe é de direito, e mais, 

com essa que nos parece ser sua condição. O poeta também fala não apenas de uma 

perspectiva individual, mas pelos modernistas, e o esforço que eles empreenderam de 

compreender, apreender e inventar não apenas Ouro Preto e o barroco mineiro, mas o 

Brasil que se queria ter. Na brilhante descrição do crítico Davi Arrigucci Jr., os 

modernistas foram turistas aprendizes dessa ilha Brasil: 

 
Por toda parte, qualquer que seja o ponto de encontro onde se desenvolva a 

vida de relação durante o Modernismo, o espaço tende a se tornar 

diferenciado. Ali onde se desenrolam os acontecimentos miúdos da vida 

cotidiana e podem irromper também as ‗paixões sem amanhãs‘; onde brotam 

ódios e rivalidades inconciliáveis, mas também se travam contatos fortes de 
amor e de amizade; onde habita o tédio da metrópole ou a ‗vida besta‘ da 

província; onde se roça com a burguesia endinheirada ou se penetra na vida 

pobre do povo, no universo de seu trabalho, de sua música, festas e dores, ali 

o escritor modernista, persistente ‗turista aprendiz‘ da realidade brasileira, 

viajante entre classes sociais, raças, religiões e paisagens do Brasil descobre 

uma matéria nova e densa da criação. Nessa época, por tantas circunstâncias, 

a arte caminha de fato na direção da vida e se enriquece com esse contato. 

(ARRIGUCI,2009, pp.61, 62) 
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Anexos 
 

 

Transcrições das falas de guias em Ouro Preto 
 

 

1) 1ºGuia: áudio total 17:54min / áudio transcrito 1:04 a 17:05 min. 

- Vamos começar pela história dessa praça... 

- A praça Tiradentes era o centro administrativo da Vila Rica, quando a capital se 

transfere pra Vila Rica depois do desmembramento das capitanias de Rio de Janeiro e 

São Paulo, capitanias de Rio e Minas que eram unificadas, né.. Em 1721 essas capitais 

se desmembram e Minas passa a ser uma capitania independente, daí a sede do governo 

vem pra cá. Primeira capital é Mariana e, de 1721 a 1897, foi a capital do estado de 

Minas Gerais. Então, durante 169 anos foi a capital de Minas, e aqui era o centro 

administrativo da Vila, onde se tinha a Câmara e Cadeia, esse prédio que hoje é o 

Museu da Inconfidência... A parte ―interna‖ era a cadeia, foi penitenciária do estado até 

1937; a parte de cima era a Câmara municipal, porque não existia o poder judiciário, 

quem julgava os crimes comuns era o vereador. Então você tinha só o legislativo e o 

executivo. O poder judiciário vai ser instituído somente na república brasileira. Então o 

vereador era chamado ―os homens bons da Vila‖, é que fazia o julgamento de crimes 

comuns;  e  quando  se  tratava  de  crimes  de  ―lesa-majestade‖,  ou  seja,  crime  contra  a 

coroa de Portugal, era julgado por Portugal, como foi o movimento da Inconfidência 

Mineira. Na época da Inconfidência Mineira, esse prédio que é hoje a prisão estava em 

construção; os inconfidentes nunca ficaram presos nesse local, que vai ter o projeto do 

Luiz da Cunha de Menezes... Esse Luiz da Cunha de Menezes é o fanfarrão ―Minésio‖ 

das Cartas Chilenas, uma sátira escrita pelo Tomás Antônio Gonzaga, onde ele assina 

―Doroteu‖,  chama  o  Claudio  Manoel  da  Costa  de  ―Critilo‖  e  esse  governador  que 

antecede a Barbacena na Inconfidência Mineira, que é o Luiz da Cunha de Menezes, é o 

fanfarrão ―Minésio‖ das Cartas Chilenas. 

- Na praça principal a gente tem também o monumento a Tiradentes, no lugar onde foi 

exposta a cabeça dele... Enforcar e decapitar era comum; todas as pessoas que eram 

enforcadas eram decapitadas. O Tiradentes, além de decapitado, ele foi esquartejado e 

cada pedaço dele fica entre o Rio de Janeiro e Vila Rica. Pra cá vem a cabeça, porque 

foi o centro pensador do movimento da Inconfidência Mineira, e é a única parte do 
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corpo dele que vai ser enterrada, roubada pela maçonaria – a maçonaria francesa 

financia a inconfidência mineira – mas ninguém sabe aonde foi colocada a cabeça dele. 

Há suposições de alguns lugares, como na casa do Cônego Luiz Vieira, mas ainda não 

foi encontrada a cabeça do Tiradentes, né... 

- E o prédio do final, o prédio do fundo, que é a atual Escola de Minas, Museu de 

Ciências e Técnicas, que foi o Palácio do Governo, o projeto do engenheiro militar 

Inácio Pinto de ―Alpoín‖. Hoje a construção se assemelha mais a um forte litorâneo do 

que uma construção de interior do Brasil, onde a gente vai ter também do lado 

contrário... o conjunto, que também é chamado de ―Conjunto Alpoín‖, que é do mesmo 

arquiteto que faz o projeto do Palácio do Governo, que tem a cumieira, a linha central 

do telhado, no mesmo nível... Nas outras vocês terão uma volumetria diferenciada... 

Geralmente do térreo até o primeiro, segundo andar era feito em pedra e o segundo 

pavimento era feito em pau-a-pique; dá pra você ver as marcas da amarração do pau-a- 

pique. Isso era chamado de... casas... esses conjuntos residenciais são chamado de casas 

geminadas  e  popularmente  esses  núcleos  residenciais  tinham  os  apelidos  de  ―Bom 

serás‖, que queria dizer que já que vai morar todo mundo junto, bom serás que não 

briguem, porque você escutava conversa de vizinho, era parede e meia, uma parede 

servia pra duas casas, onde vocês vão ter também vários tipos de sacadas, as chamas 

―sacadas  corridas‖,  os  balcões  individuais...  E  a  praça  aqui  separava  a  Vila  Rica  nos 

principais arraiais, que era o Arraial de Antônio Dias, em homenagem ao bandeirante 

fundador da cidade, Antônio Dias de Oliveira, e o Arraial de Nossa Senhora do Pilar, 

que era o arraial da elite. Então em Vila Rica, em Ouro Preto, a partir de 1823, nós 

vamos ter duas matrizes... Isso não ocorre normalmente em outros locais, porque você 

tem várias paróquias e uma matriz... Em Ouro Preto é uma questão singular, de ter essas 

duas paróquias, já que era considerado como lugares diferentes; o pessoal mais rico, que 

era apelidado de ―Mocotós‖ e o povo mais pobre que era apelidado de ―Jacuba‖. Então, 

é o tutano do boi e a jacuba é rapadura com farinha. 

- E essa rivalidade? 

- Ela permaneceu até... por muito tempo... e só uniu os dois bairros no Carnaval. Até 

hoje a cidade ainda tem essa separação... Semanas Santas cada uma é comemorado de 

um lado; nos anos pares é comemorado na paróquia do Pilar e nos anos ímpares na 

paróquia de Antônio Dias, que é em homenagem ao bandeirante fundador. 

- E essa organização das irmandades ainda permanece? 
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- Essas irmandades não têm o mesmo poder que tinham do século XVIII, mas essas 

irmandades ainda existem até hoje. Então são várias irmandades, e cada grupo social 

tinha a sua irmandade religiosa. Esse também é um dos motivos de ter essa quantidade 

de igrejas na cidade, porque era dividido por classes sociais... E como a cidade era 

dividida isso vai ser duplo, então, tem uma igreja pra negro desse lado, uma igreja pra 

negro do outro, uma igreja pra intelectual, uma igreja pra mulato, uma igreja pra elite... 

- Quantas igrejas nós temos? 

- São treze igrejas e oito capelas. 

- A cidade de Ouro Preto começou em uma capela, né? Foi no Morro São João? 

- É... as primeiras amostras de ouro foram encontradas em 1693, que era um ouro 

revestido com um mineral escuro chamado ―Paladium‖, daí o nome da cidade de Ouro 

Preto. E a referência de onde esse material foi encontrado era a pedra do ―Itacorumin‖, 

que  quer  dizer  ―Pedra  menina‖.  Itacolomy é  uma  corruptela  de  Itacorumin...  Isso  era 

uma Mata Atlântica e somente cinco anos depois é que vai ser encontrado, a pedra 

avistada novamente pela bandeira chefiada pelo Antônio Dias de Oliveira e o Padre José 

de Faria Fialho, que era o padre capelão da bandeira, porque essas bandeiras saíam 

acompanhadas de um padre, que era a representação da Igreja e do Estado; até a 

república a gente vive o Teocracismo: a Igreja e o Estado e, muitas vezes, a Igreja com 

mais poder que o Estado. Então normalmente dava-se o nome do santo padroeiro do dia 

no lugar aonde ele chegava.. então, chegaram no dia 24 de junho, dia de São João, 

criou-se o Arraial de São João. Esses arraiais vão depois se desmembrando e formando 

a Vila, então você tem vários arraiais, como o Arraial do Bom Sucesso, o Arraial do 

Ouro Fino, o Arraial do Ouro Podre e esses arraiais então vai formar a Vila. 

- E essa praça aqui, mais especificamente? Aqui era o Morro de Santa Quitéria... 

- É, chamava Morro de Santa Quitéria, chama Capelinha, ao lado onde é hoje o Centro 

Acadêmico da Universidade, ali havia uma capela dedicada a Santa Quitéria, que era o 

antigo nome da atual Praça Tiradentes, era o Morro de Santa Quitéria. 

- Ele foi implodido? 

- Ah!... Essas capelas... muitas coisas foram demolidas... porque quando se transfere a 

capital de Ouro Preto pra Belo Horizonte a cidade ela vai ser abandonada e ela só vai  

ser retomada depois da Semana de Arte Moderna de 22, onde vinham pra cá os 

modernistas, Oscar Niemayer, Lúcio Costa, Cecília Meireles, Carlos Drummond de 

Andrade, pra resgatar o que foi produzido no século XVIII, mas até então muitas coisas 
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tinham sido demolidas. Aí cria-se o Instituto do Patrimônio Histórico.. A cidade já vai 

ser tombada como patrimônio municipal, pelo Dom João Veloso, e depois como 

patrimônio nacional, e depois de 1980 como patrimônio da humanidade. A primeira 

cidade do Brasil a ser declarada patrimônio da humanidade; em 2006 recebe o título de 

―Museu a Céu Aberto‖. É a única cidade, também, do Brasil que tem o título de Museu 

a Céu Aberto. 

- E essa chegada dos modernistas aqui? O Lúcio Costa, dizem, foi um cara que 

modificou muito a estrutura das fachadas... 

- É, havia um purismo muito grande do patrimônio em relação às interferências do 

século XIX. Então várias ―pratiblandas‖ foram desmanchadas, como no antigo Liceu de 

Artes e Ofícios, que hoje é o Cine Vila Rica... Várias ―pratiblandas‖ foram demolidas 

porque o século XIX era tido como uma arte de valor menor do que o período colonial. 

Mas a História, toda ela, tem a sua importância, cada momento é um registro histórico, 

então, acho que todo o processo histórico faz parte da formação social do indivíduo. 

- Essa intervenção do Lúcio Costa também é um marco histórico, né? 

- Sim, claro. Fica como referência de uma coisa que não deveria ter feito, né... Porque, 

assim... se você preservasse você teria vários momentos, como você tem na Rua Direita 

uma casa como o Correio com algumas interferências do século XIX. Então a História... 

a Arte... ela é... ela vai acontecendo desde que o homem botou a mão na caverna, então 

isso daí já tá registrado. A preocupação maior mesmo é com a preservação, que também 

há muitas interferências nesses monumentos... A parte de telhados... Você pode 

observar que vários telhados da cidade estão sendo... as telhas estão sendo trocadas, o 

piso está sendo alterado... Então deveria ter uma preocupação maior com toda essa 

questão. Se alega a questão da impermeabilidade das telhas, mas existem soluções, 

bastava você colocar a bica nova e a capa velha pra reconstituir esses telhados.. Se você 

for observar os telhados em Ouro Preto, essas telhas que são modernas vão mudando a 

plasticidade do monumento; é só olhar o telhado da Escola de Minas, do Conjunto 

―Alpoín‖, que vocês vão ver que uma parte do telhado já foi modificada. Isso aí, então, 

vai tirando aquela textura que as telhas coloniais tinham, porque como é queima de 

barros, então você vai ter vários outros produtos sendo queimados, então você tem uma 

textura  diferenciada.  E  quando  você  coloca  essas  telhas  modernas  fica  essa  coisa 

―chapada‖,  suja.  Então,  tinha  que  se  preocupar  também  com  isso  na  cidade,  desde  o 

telhado até a soleira da porta. 
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- A praça é onde a gente concentra maior conjunto, maior número de... 

- Não, a Praça Tiradentes é um dos conjuntos, né... Toda a cidade é o conjunto, é o 

maior conjunto arquitetônico barroco do mundo, então, a Praça Tiradentes é um 

espaço... Todos os espaços que você for visitar, a Rua Direita, a Rua São José, o bairro 

do Rosário, o bairro das Cabeças, a própria Santa Efigênia, são vários locais que você 

ainda tem um conjunto muito harmonioso na cidade. 

- Aqui parece que tem uma unidade maior do que em... 

- É porque normalmente... é porque aqui é o Ponto Zero, você tá aqui na Praça 

Tiradentes, de qualquer lugar você vai sair da Praça Tiradentes pra se deslocar, tanto 

para o lado do Antônio Dias, quanto para o lado do Pilar. Mas, pra mim, toda a cidade 

é... eu considero toda cidade como um monumento. Também as ruínas do mundéus... 

toda a história negra que também não é colocada, porque as pessoas visam e se 

preocupam em visitar o monumento mas esquecem das minas, dos mundéus, da mão de 

obra do negro, que se não fosse isso, isso não aconteceria. Então, a gente deve muito  

aos negros por essa formação, essa criação desse patrimônio. 

- Se o senhor fizesse outra visita, que não contemplasse esse tradicional, faria uma 

visita com os turistas pra onde, em Ouro Preto? 

- Isso vai depender muito do interesse do visitante... Talvez as minas de ouro, 

cachoeiras, como a Cachoeira das Andorinhas, que é uma das belezas naturais intensas 

da cidade, como tem nos distritos, como São Bartolomeu, Lavras Novas.. Acho que 

Ouro Preto, se você ficar aqui vários anos você não consegue absorver toda a beleza que 

tem nessa cidade. 

- Você quer falar mais alguma coisa especificamente sobre essa praça? Que você 

acompanha há mais de... 

- É, o que a gente vê e fica até meio triste em ver periodicamente são essas armações de 

palanques na praça principal, com esses shows que não trazem nenhum benefício 

cultural, né... é só observar a sujeira que fica a cidade... os palanques montados em 

frente aos monumentos... Esses eventos deveriam ter uma outra área de destinação pra 

serem realizados, nada contra os eventos, mas em outros locais; aqui não é lugar pra 

botar palanque, nem pra 21 de abril, nem pra show de pagode, nem pra nada. A praça 

deveria ser limpa... o que deveria colocar, talvez periodicamente, é bandas, alguma 

promoção cultural da cidade, roda de capoeira, qualquer coisa que seja... 

- Você quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho como guia? 
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- A gente desenvolve esse trabalho já há algum tempo, e a minha formação profissional 

primeiro foi restauração, formei em restauração, sou restaurador, mas trabalho na área 

de guia de turismo há algum tempo, e a gente trabalha com vários grupos, então a gente 

tem desde as pessoas mais jovens até arquitetos, historiadores, que a gente acaba dando 

uma volta com eles na cidade, ok? 

 
2) 2ºGuia: áudio total 53:80min / áudio transcrito 09:35 a 31:47min. 

- Como o senhor contaria a história de Ouro Preto a partir da Praça Tiradentes? 

- Dá pra falar várias coisas, você pode falar o que é a praça, o objetivo dela... a cidade 

num todo, né... Acaba que na Praça Tiradentes... você acaba tendo duas ruas ―Direita‖... 

É coisa de vilas que unem... é uma coisa assim... essas conversas vão fluir naturalmente. 

O guia, essa coisa que a gente faz, a gente às vezes não sabe nem explicar, porque Ouro 

Preto é uma cidade muito mística e é uma cidade onde tudo é construído em cima de 

sangue, não tem nada aqui que é construído em nome de Deus, tudo é construído em 

cima de sofrimento e ganância... Qualquer casa, qualquer igreja... porque é uma parte de 

dominação do ouro*. É um lugar que tem muita riqueza, isso aqui é quase um livro 

retratando um período... [...] Se você for analisar a história mesmo, o sentido da coisa, a 

cidade mesmo, você vai sentir isso. Então, é uma cidade que tem condições de contratar 

os  melhores  do  período,  que  são  os  ―mestres  de  cantaria‖,  que  são  esses  pedreiros, 

obreiros, que são esses artistas grandes europeus que vem pra cá no início do século... O 

ouro faz tudo isso, um ouro manchado de sangue... porque a duração de vida dos caras 

era muito curta, eles só tiravam o ouro pra expor, e também morrem rápido, né... 

mercadoria... 

- E alguns turistas sentem essa opressão, né? 

- Tem turista que vem pra cá que... que é pra falar que veio, e tem aquele que é pra 

sentir mesmo o lugar, porque Ouro Preto, assim, é uma cidade que tem um pouco... ela  

é muito mística, tem gente que chega aqui e chora quando entra num lugar, ou quando 

para... ou às vezes não entra, não consegue, porque ela sente o peso do que está aqui. 

Então, a gente observa isso quando você tá trabalhando com os grupos... [...] Ouro 

Preto, pro mundo, é muito importante, não é a toa que ela é patrimônio cultural da 

humanidade. Você vai ter aqui mestres de todas as áreas no século XVIII, porque o ouro 

vai pagar tudo isso. Você vai ter aqui cabeças pensantes, políticos, pessoas com 

interesses... porque na realidade a história de Ouro Preto é em cima de sangue e de 
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interesse, né... Eu quero tirar ouro... É aquela coisa, você pergunta pra uma pessoa: 

‗você quer ter ou quer ser’? Se você escolher o ter, então nada fica na sua frente, você 

vai passar em cima de tudo e todos... E isso acontece aqui no século XVIII; essa 

ganância pela ganância do que estava aqui, do ouro que estava aqui dentro. E você 

também percebe que falar de uma cidade dessa, que você nasce nela, que você apanha 

dela, que você convive com pessoas de todo o mundo, pessoas de todas as espécies, é 

uma coisa assim... que não tem nem como falar disso, porque o guia, que às vezes se 

coloca como guia – nem todos, porque eu acho que qualquer profissão, ou qualquer 

coisa, ela tem que ter sentimento; se não tiver sentimento, não adianta você fazer nada, 

você falar de nada.... porque mostrar uma cidade que você tem Barroco, Rococó, que 

tem poetas árcades que pisam nessas ruas, que pisa Tiradentes, Tomás Antônio 

Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Álvares Maciel, Padre Rolim e 

outros mais... Então são muitas cabeças pensantes, pessoas de muito conhecimento que 

estão aqui no século XVIII, né... e qual que é o interesse deles? Será que a Inconfidência 

Mineira é um movimento pra separar o Brasil de Portugal? Será que a Inconfidência 

Mineira é um movimento pra separar o quadrilátero ferrífero do resto? Será que já tinha, 

aqui, pessoas com esse conhecimento sabendo da riqueza que tinha nesse solo? Eles 

andavam pisando em cima disso e sabendo que estavam pisando em cima de puro 

metal? Então, é uma cidade que tudo que você vê aqui dentro – as igrejas, essas 

construções – tudo tem um peso... E mostra pra nós que não adianta você querer ter 

tudo, não adianta você querer destruir tudo pra ter muita coisa, no final da história você 

não vai ter nada. Eu tava ouvindo até uma reportagem um dia uma pessoa falando 

assim: ‗as pessoas constroem túmulo de dinheiro‘. E na realidade, se você vim no 

século XVIII e ver Ouro Preto, você vai entender que realmente é isso que aconteceu, e 

que ainda continua acontecendo... As próprias construções nossas aqui mostram isso. 

Essa praça, por exemplo, você tem a Escola de Minas, que era o Palácio do Governo, 

uma grande referência do poder que a região tinha... Imagina construir um prédio 

daquele, com essa linha militar, coisa típica de região litorânea, coisa que nós temos 

aqui em Ouro Preto... Então aquilo ali é protegendo o povo... o povo não entra pra lá, 

ali, onde sobe o carro, aquelas áreas não existiam.. Então aqui ali você protege do 

povo... Aquelas guaritas que são bem características de região litorânea... Então o cara 

que projetou isso é o Alpoím, que é um engenheiro e arquiteto militar, em 1741, que é o 

período daquela obra... Uma construção de pedra da base até em cima que não tem uma 
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parede de tijolo e nem de pau-a-pique. Então você vê que é muito conhecimento que 

está aqui dentro, nessas edificações do século XVIII. Esse conjunto de casas ali, que é 

do Alpoím também, você vê que a primeira tem uma altura e a quinta tem a mesma 

altura... Então, eles constroem seguindo a topografia do terreno; você vê que em todo 

momento eles estão usando aqui conhecimento. Então eles vêm lá da região norte de 

Portugal, por exemplo, que já é acidentada, chega aqui e encontra esse espaço e aí eles 

vão praticamente copiar a região norte de Portugal, que é o que nós temos aqui dentro, 

que é essa arquitetura civil-colonial-portuguesa do século XVIII, né... A gente foi uma 

colônia de Portugal... e essa é a importância de preservar esse conjunto... Porque pra 

você ver, Portugal está lá do outro lado e a gente está aqui tão distante e a gente tem isso 

aqui que parece ser um livro, que você abre e começa a andar pela cidade e aí você 

começa a faze leitura, porque o que está escrito tá na sacada das casas, tá em bandeira 

de janela, tá no próprio estilo de construção... Então isso daí tudo tem mensagem. A 

cidade, se você andar olhando as portas e tudo, você vai ver que tem muito símbolo... Se 

a gente conseguir decifrar alguns, ou pelo menos tentar, a gente vai descobrir muita 

coisa interessante que aconteceu por aqui, que tá retratado nessas construções. Esse aqui 

por exemplo, oh, que é a Câmara e Cadeia... Lá do outro lado você tem o Palácio do 

Governo, aqui você tem a Câmara e Cadeia, ela é toda cheia de símbolos... triângulo lá 

em cima, ali você olhando parece que tem uma caveira debaixo do relógio... Ali naquela 

parte da frente, onde tem o mastro, olha lá: ‗sempre sua honra e sua glória‘, que está ali 

em Latim, mas ali no meio, olha lá, o nome da pessoa tá com o galho de Oliveira e o 

lobo, Oliveiras Lobo... Então ali mesmo já mostra pra gente, um galho de Oliveira e um 

lobo é o nome do cara, forma em que ele assinou, como ele deixou ali a referência dele. 

Então esse lugar aqui é um lugar importante, você pode falar da cidade toda, você pode 

ver a cidade toda... E aqui era o antigo Morro de Santa Quitéria, que depois eles vão 

construir a Capela de Nossa Senhora do Carmo e também vai acontecer o movimento da 

Inconfidência Mineira e aí a praça passa a se chamar Praça Tiradentes. Então o lugar de 

encontro, porque normalmente nas vilas você tinha que ter um lugar de encontro, nós 

temos de um lado uma paróquia, que é a Pilar, que é... até pela estrutura da igreja, pela 

própria riqueza da igreja, ela mostra que era uma igreja da elite portuguesa que estava 

aqui no século XVIII. E a gente tem do lado de cá, no bairro Antônio Dias, a Conceição, 

que seria o povo mais... a elite paulista. Porque você tem um lado que está mais 

português e um lado que está mais paulista... Então vai ter essa separação. E uma coisa 
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que é muito interessante é que são tantas igrejas mas as classes são praticamente 

controladas nessa igrejas... Esse é o período que você tem o padroado, onde o padre é 

indicado pela Coroa, então ele sabe o que pensa o povo. Tudo isso vai estar acontecendo 

naquele período. E as leis, as regras pra Vila Rica vêm através do conhecimento do 

povo, então quando o povo tá pensando muito, ‗não pode!‘... Então vamos proibir 

conhecimento. Então por volta de 1720 tem uma Carta Régia, que vem de Portugal, que 

proíbe a entrada em Vila Rica de livros ou de qualquer coisa que pudesse evoluir o 

homem que estava aqui dentro. Então naquele período não era interessante pessoas que 

pensassem... Tanto que você tem 120 mil pessoas, aproximadamente, e com mais de 80 

mil negros. Então quando eu falo que tudo aqui é construído a peso de muito sangue é 

porque o negro tem duração de vida entre dez, doze anos ou quinze anos... Por exemplo, 

até nove anos, vamos dizer que ele ainda é livre, mas de nove em diante você coloca ele 

pra trabalhar em minas. Quando você entra em minas, na região, você vê que tem 

algumas bifurcações de minas que você vê que são muito baixas e a forma de trabalho 

você vê que era mais de menino. Então lá naquele período eles usavam os escravos que 

de repente começavam a trabalhar com nove, dez [anos] e com vinte ele já tá morto. 

Então esse é o peso que tá nessa riqueza que Ouro Preto tem, que é essa ganância que 

vai acontecer aqui no século XVIII. O escravo foi muito importante pra tudo isso; só 

existe esse patrimônio todo porque existiu escravo e existe as minas que eles tiravam 

ouro, porque sem o ouro não ia existir esse patrimônio. No século XVIII, levam o ouro, 

deixam o Barroco... Esse patrimônio hoje tombado, de Ouro Preto, que é considerado o 

maior do mundo em termos de arquitetura, que é essa arquitetura civil-colonial- 

portuguesa do século XVIII... Isso tudo fica por causa da riqueza, por causa do ouro que 

vai ser encontrado aqui no século XVIII. E é bom a gente sempre ver com um olhar ‗de 

peso‘ mesmo, porque a cidade... todos falam assim: ‗ Ouro Preto é uma cidade pesada‘, 

ela não é uma cidade pesada, o que tá aqui tá nos buracos, o que ficou do passado... pela 

ganância as pessoas morriam e ficavam lá dentro... Então ficaram essas coisas aqui 

dentro... e não conseguem sair, ficam presos... Você imagina colocar um escravo numa 

mina, ele entrar de manhã e sair dois, três dias depois sem saber que que é um dia, uma 

noite, não saber o que é nada e ele ter que só tirar ouro, ouro, ouro... e sem comida! 

Então tudo que nós temos aqui é construído a esse preço, que é o preço do sangue do 

negro  que  tava  aqui  no  século  XVIII.  Então  hoje  a  gente  ouve  muito  falar  de 

‗negritude‘, essa coisa que a gente fica ouvindo, que as pessoas criam, mas se você 
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analisar o século XVIII, tinha negro mestre, professor, aqui dentro da região. O que 

acontece é que nós somos escravos modernos do sistema... Então se você pega  o 

período colonial e vem pra atualidade você consegue entender isso; você vai perceber a 

história, os movimentos que ocorreram, as figuras que eram donas das minas, que eram 

políticos, que eram homens bons do século XVIII... Se a gente trouxer pro XXI, nós 

vamos entender que nós temos hoje os homens bons na política novamente... esses são 

os nossos políticos que pensam da forma que querem e o país vai do jeito que querem... 

Eu tô dizendo isso porque como tem muito tempo que eu tô aqui, desde setenta e poucos 

que eu tô no turismo, comecei menino... Na nossa época de infância, quando a gente 

começou a vim pro turismo, a gente vivia correndo pelos becos da cidade, porque na 

época tinha o pessoal que prendia, a polícia prendia a gente, a gente era preso lá perto  

da prefeitura, onde hoje é, se não me engano, a fazenda da prefeitura, ali era o presídio 

antigo... Então a gente menino, eles prendiam a gente ali dentro, deixava dormir no 

corredor, às vezes a gente fugia e tal... porque a gente tava aqui ‗pegando turista‘... Eles 

falavam: ‗pegador de turista‘... A gente tomava conta de carro... essas coisas todas... 

Então você tinha que correr da polícia e tinha que correr dos outros mais velhos que 

estavam na praça, senão eles te pegavam, batiam, roubavam seu dinheiro e você não 

podia fazer nada... se você fosse pra um lado a polícia te prendia, se fosse pro outro eles 

te pegavam, então não tinha saída. Quando te pegavam furavam sua unha com agulha,  

te jogavam dentro de cemitério, quebravam ovo podre na cabeça... Então a nossa 

infância... alguns guias que ainda tem aqui – que deve ter uns dez dessa geração – esse 

período foi um período cruel pra nós que somos guias; nós conseguimos passar por tudo 

isso e estar aqui hoje. Eu, por exemplo, tô com quase quarenta anos no turismo... [...] eu 

comecei aqui com nove anos, mais ou menos... quando eu comecei essa luta aqui... do 

turismo... Eu tive problemas na minha infância, tive que fica um tempo pela rua e minha 

casa, durante muito tempo, foi a porta do Museu da Inconfidência. Então, era onde eu 

ficava, às vezes saía, pegava um café e tal e depois voltava e nessa eu conheci essa 

pessoa, que foi um mestre de capoeira, e esse aí foi o que me fez virar o que eu virei 

hoje, que me ensinou a ser pessoa... Essa foi a lição que eu aprendi sendo guia. Eu vim 

pra ser guia... Pareci até que eu nasci pra fazer isso... Não fazia outra coisa, fazia isto... 

mostrar isso aqui pra outras pessoas, apresentar isso aqui pra outras pessoas. Aí você me 

pergunta: ‗como você aprendeu tudo isso?‘. Quando eu não sabia nada, que todos me 

questionavam, eu ia para os arquivos e estudava aquilo que eu era questionado. Se me 
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questionavam sobre Barroco, eu ia e estudava pra saber o que é Barroco... se me 

questionavam sobre Literatura eu ia saber o que era Literatura. Então, muitos dos nossos 

guias, que são autodidatas... e nesse período, quando a gente fazia essas pesquisas, a 

gente teve a oportunidade de ver muito documento e ter contato com muitos estudiosos 

da área... pesquisadores que passaram por aqui. Então a gente teve também tudo isso pra 

poder dar pra gente essa condição hoje de a gente falar dessa cidade. Então hoje nós 

temos, mais ou menos, uma dez pessoas que foram bem preparadas pra falar do turismo. 

Inclusive tem algumas pessoas que a gente até faz referência; uma dessas pessoas, que 

praticamente elevou o nível de conhecimento dos guias, foi o professor Zé Arnaldo, do 

ICHS. Ele que nos chamou uma vez lá e falou com a gente: ‗vocês são guias? Então eu 

vou abrir aqui uma extensão sobre Barroco e tal...‘. E aí ele colocou a gente lá e fez a 

gente pesquisar Dermaine, não sei quem, aquele povo todo... e com isso, em grupo, a 

gente ia pesquisando esse pessoal e a partir dali nós começamos a ter noção do que é 

Barroco. E aí fica fácil, porque é como se fosse um verde-ouro. Então você entra na 

igreja do Pilar e você sabe identificar... você entra em qualquer lugar, qualquer espaço 

desse aqui, você tem essa noção. Quando a gente tava aqui no início, a gente era 

obrigado, por necessidade, estudar e pesquisar isso aqui... É o que muitas vezes as 

pessoas não tem noção, elas não sabem... porque muitos pensam que quem fica na praça 

é só isso e tal... não é não! Eu, por exemplo, posso te apresentar cinquenta ou sessenta 

cursos de vários historiadores, pesquisadores que passaram por Ouro Preto... da UFMG, 

UFOP ou de qualquer uma dessas universidades. Eu fiz tudo isso sem ter, inclusive, 

Ensino Médio... fui ter depois; fui estudar agora e fui formar agora, em 2011. Eu fiz 

gestão ambiental. Hoje eu vou trabalhar muito a Educação Patrimonial e Turismo, 

porque eu já tô mais naquele patamar de... como posso dizer... não é que tu tô desistindo 

de ser guia, é que hoje eu consigo trabalhar, mas só se for de uma forma um pouco 

diferente; não é mais aquela coisa de ‗se alguém exige, e você sabe que é interessante, 

você participa‘, agora, se não é, não é interessante... Você consegue falar de todos esses 

monumentos, você tem noção de todos esses monumentos, mas você tem que saber pra 

quem você passa. Não adianta eu falar determinadas coisas e a pessoa não entender. Ás 

vezes a pessoa fala: ‗o guia falou isso ou aquilo‘... Não é... Às vezes é ele que não sabe 

e tá questionando o outro, porque ele é acadêmico e o outro não é acadêmico. Então tem 

essas diferenças, tem essas coisas... Então é isso... Turismo em Ouro Preto é tudo, 

inclusive, pra uma galera nossa aí, a gente acha também que, hoje, nós somos poucas 
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pessoas que entendemos, conhecemos e defendemos esse patrimônio. A maioria de nós, 

inclusive, até sem ser percebido... a maioria nem é notado, não somos notados – e é 

muito bom que a gente não seja notado, que pensem que a gente realmente é nada... Isso 

é muito bom... Nós somos tipo os guardiões de Ouro Preto. A cidade, esse karma, essa 

espiritualidade forte que tem aqui dentro tá com alguns... poucos tem isso... poucos tem 

condições de falar disso aqui, por causa desse lado espiritual que tá aqui dentro, que é 

muito forte. E uma última coisa: a cidade só muda o dia que um negro, que o sangue 

dele correu aqui dentro, tomar força pra ser o gestor dessa cidade. Aí a cidade vai 

melhorar. Porque enquanto for feito isso, nós vamos continuar com o mesmo que 

acontecia no século XVIII: lá, levaram o ouro e deixaram isso aqui. Hoje, tão levando 

minério, tão levando ouro, e tão deixando o quê, a não ser buraco? Nós estamos tendo 

nossos problemas aí com água, esses problemas todos... E aí é o nosso solo, que eles tão 

levando embora, é a nossa riqueza que tá indo embora. Tinha uma pessoa em Ouro 

Preto que dizia assim: ‗Lá vai Ouro Preto embora! Todos bebem mas ninguém chora. 

Em Ouro Preto só não bebe o sino, que tá de boca pra baixo‘. Era Olímpia Cota, ela 

dizia isso... Ela andava aqui pelas ruas da cidade – nós conhecemos esse povo todo, né... 

Olímpia Cota, Bené da Flauta, João Perdigoto... todo esse time aí a gente conviveu com 

eles aqui pela cidade... Jair Inácio também... Todo esse pessoal aí nós vimos, e com 

alguns deles a gente até participou de alguma coisa; ou de carnaval ou de curso,  ou 

coisa assim... Então nós somos isso, a gente guarda isso tudo. E, pra mim finalizar, no 

monumento do Tiradentes, 1984, a gente presenciou aqui o Ulisses Guimarães com 

Tancredo Neves dando o grito de Diretas Já! Aqui a gente presenciou isso, em 1984. 

Então olha só, você presenciar isso, ver essas autoridades todas, conversar com gente do 

mundo inteiro... Olha só que coisa interessante: numa cidade pequena, com 80 mil 

habitantes, e você praticamente conhece o mundo sem sair do lugar, porque o mundo 

todo vem aqui te visitar, e aí você tem contato com ele. Então com autoridade você gera 

política, você gera o que for... a gente acaba tendo esse contato, a gente recebendo e 

conversando com essas pessoas... Acho que eu falo muito, falei muito... Vocês deixaram 

eu falar, eu fui falando... Mas é isso! 

 
3) 3ºGuia: áudio total 15:55 min / áudio transcrito 4:20 a 14:00 min. 

-Nós temos aqui atrás o Museu da Inconfidência, um prédio que levou setenta anos de 

construções, que embaixo era prisão e uma câmara da cidade. Então, esse prédio iniciou 
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a obra em 1785, por volta de 1846 ele terminou. Esse é o Museu da Inconfidência; tem 

um acervo da Inconfidência Mineira, que seria as Cartas Chilenas, nós temos o 

‗boticão* do Tiradentes arrancar os dentes, temos o Parque da Forca, que serviu pro 

suplício do Tiradentes e os túmulos homenageando os inconfidentes, que veio por volta 

de Mil novecentos... e quarenta e poucos... Veio as cinzas dos inconfidentes mineiros 

pra esse museu. Então é um museu que tem várias coisas: móveis da época... e tem 

também Arte Sacra nesse museu. Aí, saindo desse museu nós temos o obelisco, onde 

ficou exposta a cabeça de Joaquim José da Silva Xavier. No local havia um poste, onde 

em 24 horas roubaram a cabeça do Tiradentes; até hoje ninguém sabe pra onde foi. 

Sumiu. Cem anos após a morte de Tiradentes veio um italiano... Virgilo Sentineli... que 

fez esse estátua. Então há uma história que eles contam que o italiano colocou ele de 

costas pra lá, de frente para a câmara da cidade... atrás ficava o traidor, né? Que era o 

antigo palácio dos governadores, onde, segundo eles contam, morou Joaquim Silvério 

dos Reis, que foi o traidor do Tiradentes. Então, esse prédio... José Fernandes Alpoím 

foi o arquiteto português que veio pra Mariana pra... porque Mariana... é a primeira 

cidade de Minas. Então ele veio fazer a planta de Mariana e aproveitou pra fazer o 

Palácio dos Governadores, que é de 1741 a 1748, mesma época, praticamente, quando 

Mariana recebe o título de cidade. Ele foi o único engenheiro militar que tinha... quem 

executou a obra foi o pai do Aleijadinho, que foi um arquiteto de prática*. Então pode 

visitar esses dois museus, que ele é o Museu de Mineralogia e o Museu de Ciências 

Técnicas, que tem um acervo muito grande de pedras minerais do mundo todo. 

- Temos a Igreja do Carmo, que é a única igreja de Minas Gerais que tem azulejos 

portugueses, outra obra feita... arquitetura feita pelo pai do Aleijadinho... só que quando 

ele vai a falecer, no ano de Mil setecentos e... porque 1760 começa, e setenta e seis 

termina... só que o pai vai falecer antes e o Aleijadinho dá uma mexida na arquitetura da 

igreja. Tem o museu da Ângela Gutierrez que foi doada pela cidade, doada pela Ângela 

Gutierrez... um museu só... oratórios. Passando à direita, mais na frente da igreja, nós 

temos o teatro municipal, que é um dos mais belos do Brasil e um dos mais antigos da 

América do Sul. Ele está no Guinness, um dos mais famosos do mundo, 1770. 

Descendo, temos a Casa dos Contos... Ouro Preto no século XVIII era dividida, aí partia 

desse lado, do obelisco, da Praça Tiradentes... do lado direito moravam os paulistas... 

onde morava a ala mais pobre da cidade; a mineração tava toda nessa região. E do lado 

esquerdo, moravam os portugueses, as pessoas mais nobres da cidade. Então, a Igreja do 
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Pilar é a mais rica do Brasil em arte... e os mais nobres... Nossa Senhora da Conceição, 

que está lá em baixo, é os mais simples; tinha uma capela construída pelos paulistas... os 

paulistas foram os fundadores, vieram de Taubaté em 1698... aí foi oficializado Ouro 

Preto... Ouro Preto foi descoberto mesmo em 1693 por Duarte Lopes, que estava 

tomando água e, no fundo da gamela, ele avistou alguns granitos negros. Então foram 

fazer análise: era ouro Paladium, por isso o nome da cidade, ouro preto. Cinco anos 

depois, Duarte Lopes vai descrever aonde achou essa pedra, e descreve através do 

Itacolomy... Ita é pedra e curumi é criança... Então vai descrever essa pedra e os 

bandeirantes chegam naquela altura, no alto do morro, aonde ele vai avistar essa pedra, 

aos 24 de junho de 1698. Aí lá são levantadas as bandeiras... ‗bandeirantes‘ é onde 

marcavam o território. Daí pra cá, nessa região foi construída uma capela em 1698, 

1699, 89... foi construída a capela que era frequentada pelos paulistas, os bandeirantes. 

E do outro lado a igreja do Pilar que... foi construída, aproximadamente... a mais rica do 

Brasil em artes em ouro... 434 quilos de ouro! Isso daí eu nunca pesei, né... Temos 

também uma casa do contratador, que é a Casa dos Contos, aonde fundia ouro. A Casa 

dos Contos pertenceu a um grande minerador, chamado João Rodrigues de Macedo... 

ele recolhia os impostos e não repassava os impostos, então, por isso a Coroa tomou a 

casa dele. Então nessa casa, onde fundia ouro, tem senzala... também existe lá uma 

biblioteca muito rica em vários livros do século XVIII, século XIX... é muito 

interessante... também é aberto ao público, quem quiser ir lá... Ouro Preto tem muitas 

coisas bacanas; temos os ‗casarios‘... esses ‗casarios‘ do lado direito, depois do taxi, 

chamam ‗Projeto Alpoím‘, porque Alpoím foi o que... recebeu esse título, né... José 

Fernandes Alpoím... essas casas do lado esquerdo chama ‗Projeto Alpoím‘, justamente 

porque foi ele que fez, junto com a arquitetura do Palácio do Governador. 

- Na nossa frente temos o Casarão, que era, na época... há uns anos atrás... o Hotel 

Pilão... tinha uma joalheria – de uma noite pro dia deu um curto-circuito e queimou tudo 

– ... Hoje é o FIEMG. Do lado dele temos a Câmara da cidade, Câmara dos Vereadores, 

atualmente... Casa da Baronesa... Baronesa era uma família muito famosa na cidade 

também... foi doada pelo IPHAN... 

- O senhor tem mais alguma coisa pra dizer sobre a praça, especificamente? Alguma 

coisa importante que aconteceu aqui...? 

- Aqui na Praça Tiradentes o movimento é esse mesmo... pegando a Rua Direita, né... 

aonde os estudantes se encontram... os barzinhos, os restaurantes, alguns hotéis... Toda 
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cidade histórica tem um Rua Direita... Rua Direita é a entrada principal da cidade; 

sempre estava à direita de um poder público... Mariana tem Rua Direita... vários 

lugares... cidades históricas... realmente era a entrada principal da cidade. Mais em 

cima, lá no alto do morro, tem o Morro da Forca... a igreja dos negros, desculpa! É 

onde... pertenceu ao famoso Chico Rei, que era um rei na África, vendido com escravo 

ao Brasil... é uma igreja que tem um sincretismo religioso, também, dentro dela, que é 

muito interessante. Todo o conjunto... é... começa geralmente de 1700, até a última 

igreja, que é 1804; levou cem anos de construção. Então nós temos aqui, em Ouro Preto, 

pode ter alguns elementos barrocos ‗primeira fase‘, que são muito poucos... Mas temos 

o que mais predomina aqui, que é o Barroco ‗segunda fase‘, que é Dom João V, 

Joanino... e o ‗terceira fase‘, que é o Rococó, que tem em Ouro Preto. Agora, o museu... 

já entra um pouco o estilo Neoclássico, por causa de quase setenta anos de construções. 

 

 

 

 

 
 

 

 


