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PREFÁCIO

O E este precioso volume necessitasse de justificação, encontrá-la-ia
numa frase do velho Bacon: "It is
the personal that interests mankind".
Está nestas palavras a explicação
da fome e da sede com que os homens se atiram à leitura de autobiografias, biografias, confissões, cartas,
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bilhetes, quaisquer dados pessoais, e
à contemplação de retratos, fotografias, caricaturas, objetos e até da letra de seus semelhantes.
Não lhes basta possuir e devorar
as obras de romancistas, poetas, pintores, músicos, filósofos ou cientistas: quanto mais as conhecem tanto
mais ardem por saber como são os
seus autores (belos, feios, simpáticos, antipáticos, louros, morenos, pretos); quando (pela manhã ou à noite?) e como escrevem (a lápis, à máquina, à tinta?); de que gostam, o
que detestam; quais os seus hábitos
e as suas manias; a mulher ou as
mulheres que amam ou amaram; se
bebem, se fumam, se têm bons músVIII

P R E F Á C I O

culos, vesícula biliar em mau estado; se são míopes ou enxergam Zonge; de que morreram ou de que parece que vão morrer; se são bons
chefes de família, homens de bem e
de bens, cínicos, rufiões, moedeiros
falsos; se já mataram alguém; se
usam ou usaram pseudônimo. ("The
Journal of a disappointed man" foi
livro virtualmente desconhecido durante mais de vinte anos. Quando
se revelou que W. N. P. fíarbellion
não era nome, mas pseudônimo de
B ruce Frederick Cummings, a fortuna do livro ficou assegurada, pois
entrou toda gente a indagar: Quem
é? Quem não é? Como e por que nasceu, onde e quando? Por que haverá
IX
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usado um nome falso? Que dirá de
si mesmo nesse livro misterioso? —
E vinha a grave afirmação final: —
Aí há cousa. ..).
O homem arde por conhecer a natura hominum: ama saber que os
seus semelhantes são realmente seus
semelhantes e, se possível e sobretudo, seus iguais num variado número de cousas, senão em todas, e
julga (provavelmente não sem razão) que em cada homem de fama,
por maior que seja em inteligência
ou sensibilidade artística ou poder,
há sempre um pouco (talvez muito)
do pior de todos os homens. Quanto
mais distante e diverso qualquer ser
humano se sente, por exemplo, de

um escritor ou de um artista, tanto
mais deleite encontrará em verificar
que, ao cabo de contas, o humano os
identifica, os iguala e, em certo sentido, os reduz e confunde.
E' provável que a curiosidade, que
sempre segue um homem famoso,
seja menos o desejo obscuro, sentido pelo curioso, de ter fama equivalente do que a ânsia de nele averiguar tudo quanto, por força da natureza humana, há de ser igual ao
que existe no mais comum dos homens, se não for pior. Pode muito
bem ser um fenômeno de compensação em que a inveja e a ambição
operem, à sob capa, à margem do
foco da consciência, as suas artes e
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artimanhas e levem a cabo um processo de ignalação, adotando como
nível comum não os índices mais
altos, senão precisamente os mais
baixos ou mais quotidianos, da pés*
soa cujos atributos intelectuais ou
artísticos a tinham transformado em
modelo ou arquétipo.
Eduardo Frieiro, para satisfazer
milhares de curiosos, deliberou estudar a figura física de Gonzaga: leu,
releu, examinou, indagou, pesquisou
e deu-nos, afinal, uma figura do
poeta.
Será exata, fiel, parecida ou semelhante essa figura? Não se sabe. E'
um retrato deduzido de uma série de
documentos, de imagens de Gonzaga

e de estudos do meio e da época. Não
possuímos uma fotografia do inconfidente, mas possuímos um retrato
seu, isto é, a sua imagem física e a
sua aura psicológica, ou seja — a
sua natureza completa, exterior, profunda e íntima, como a entreviu e
a recompôs e completou Eduardo
Frieiro com as antenas agudas da
sua sensibilidade e a graça e as tintas primorosas do seu pincel sutilíssimo.
Quem acaso não conhecesse ainda as virtudes do estilo do retratista
de Gonzaga, poderia avaliá-las todas,
com justeza absoluta, pela excelência
deste livrinho admirável. Bastaria,
por exemplo, a cena em que Frieiro
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figura o poeta, "na manhã de um
domingo do ano de 1786 ou princípios do seguinte, ataviando-se para
ir ouvir a missa das nove na matriz
de Nossa Senhora da Conceição de
Antônio Dias". Que precisão de linguagem, que exatidão no enumerar
os indumentos, que graciosa agilidade e que finura nos traços movimentados dessa composição!
Há que assinalar também, ao lado
da realização em si do retrato do
enamorado de Marília, valiosas anotações críticas sobre a sua figura literária, a evocação de Vila Rica e a
re-criação'da atmosfera saudosa dos
fins do século XVIII, — tudo levado a efeito de maneira magistral.
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Com este volume, que tanto tem
de exíguo quanto de admirável, a pena insigne de Eduardo Frieiro oferece contribuição sem preço à "Coleção cultural" da Secretaria da Educação e ao público, por este intermédio, a sua força de pesquisador e a
sua agudeza de crítico em uma das
páginas mais ricas que ainda escreveu .
E' com orgulho e prazer que a ele
agradeço esta colaboração singular à
obra de divulgação de altos padrões
de cultura em que está empenhado
o Governo do ilustre sr. Milton Soares Campos.
Dezembro de 1949.
ABGAR RENAULT
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figura de Tomás Antônio Gonzaga, como a conhecemos em estampa,
é a reprodução de um retrato feito
em 1843 por João Maximiano Mafra, então estreante como artista do
pincel e que depois foi secretário da
Escola Imperial de Belas-Artes e
ideou a estátua eqüestre de Pedro i,
fundida em bronze pelo francês Ro-
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chet e levantada no Rio à Praça Tiradentes. Gonzaga é representado no
cárcere, sentado num poial, junto da
enxerga de que pende um cobertor
e tendo à frente a bilha de água e
uma escudela. Está com a camisa de
babados aberta no peito, veste calções que se estreitam abaixo dos joelhos e calça botas de cano alto. Um
capote abriga-lhe as costas apoiadas
ao vão da "masmorra imunda e
feia". Está com o pensamento longe. Pensa tristemente em Marília,
que espera tornar a ver breve, em
Ouro Preto. Porque é impossível
que não reconheçam a sua inocência. Tudo aquilo é um horrendo pesadelo, excessivamente prolongado e
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cruel. Passará como passam todos
os pesadelos. Acaba de escrever as
suas derradeiras liras na prisão. Pedira à paixão e à arte suprissem o que
lhe restava da inspiração, destroçada pela desgraça. A sua mão esquerda pousa sobre umas laudas de papel no recôsto do poial e a direita
prende entre os dedos o pedúnculo
arrancado a uma laranja que está a
seu lado. Vê-se um pouco acima,
metida na parede, a candeia de azeite, cuja fuligem lhe ministrava a tinta em que embebia o pedúnculo de
laranja, para utilizá-lo como instrumento de escrever, tal como se lê na
lira l, Parte u, que o poeta dirigiu a
Marilia:
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A fumaça, Marília, da candeia,
que a molhada parede ou suja ou pinta,
bem que tosca e feia,
agora me pode
ministrar a t i n t a .
Aos mais preparos o discurso apronta:
ele me diz que faça no pé de uma
má laranja ponta,
e dele me sirva
cm lugar de pluma.

Esse Gonzaga pintado de imaginação representa um moço alto e esbelto, com o mesmo perfil numismático de adolescente e a mesma expressão pensativa e melancólica de
Lord Byron retratado por R. Westall. Uma longa cabeleira, escura e
farta, flutua pelas costas do prisio-
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neiro, de conformidade com o que
está na lira 20, Parte n:
Deixo a cama ao romper d'alva;
o meio dia tem dado,
e o cabelo ainda flutua
pelas costas desgrenhado.

l

A edição da Marília de Dirceu
feita no Rio de Janeiro em 1845 pelos irmãos Laemmert reproduz esse
retrato, numa gravura em aço que
traz em baixo esta indicação de procedência: Imp. Gnillet, calle Jacob,
45, Paris.
Referindo-se ao retrato no artigo intitulado "Algumas reflexões a
propósito da nova edição da Marília
de Dirceu", inserto na Nova Miner-
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va, N." l, de 1." de dezembro de 1845 *,
escreveu o poeta Dutra e Melo, amigo de Mafra:
"Ainda há pouco, o feliz pincel
de um jovem artista estreou pela representação do nosso poeta na masmorra. Admiramos a imaginação
que ousou no seu primeiro adejo
apoderar-se de uma idéia que revela
na sua alma tanta sensibilidade e
amor das coisas pátrias. Os emboras
de todos os amantes do poeta aplaudiram a realização desse belo pensaReproduzido em "Autores e Livros", Suplemento literário de A Manhã, Rio de Janeiro,
Vol. V, N.' 5, ps. 09 e 70, de onde é feita a citação acima.
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mento através de alguns defeitos
inevitáveis num primeiro ensaio.
Viu-se nesse rosto encantador o semblante de Gonzaga, a melancolia e
doçura do olhar e a harmonia estética da cabeça e feições dum poeta:
— e (caso estranho!) entre todas as
pessoas que viram com prazer este
trabalho do Sr. Mafra houve alguém
que, procurando o artista, veio a saber dele como obtivera o retrato do
poeta. - - O jovem pintor, sorrindo,
lhe disse não ter notícia de retrato
algum de Gonzaga, e fez-lhe ver que
o seu trabalho fora todo ideado. Então, lhe respondeu essa pessoa, eu o
felicito por haver tão felizmente adivinhado a fisionomia do poeta: tive
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a satisfação de ver na terra do exílio
o ilustre autor da Marília, e, apenas
deparei com <o quadro, reconheci logo as feições e o ar melancólico do
seu rosto. — Então? Eis aí o que é
ser feliz. — Este fato, que aqui muito adrede comemoramos para que se V
não perca, nós o afiançamos por verdadeiro, assim como não podemos
duvidar de quem nos revelou este
acaso singular."
Pode-se admitir, hipoteticamente,
que o retrato a óleo feito por Mafra teria agradado a Gonzaga, se
acaso o houvesse conhecido. Por ser
fiel? Claro que não. Justamente por
não o ser. Quem é que pede fidelidade ao retratista? Gonzaga, român8
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tico pela sensibilidade, muito vaidoso e cuidadoso da sua pessoa física,
gostaria de um retrato assim, acentuadamente romanesco, que o fazia
bonito e o remoçava vinte anos. *
J. Norberto de Sousa Silva, o historiador da Conjuração mineira, a
quem Mafra ofereceu o quadro, admite a fidelidade, fiado na opinião
de Dutra e Melo, que se referira à
casual semelhança do retrato com a
* Recentemente, o pintor Alberto Guignard
realizou de imaginação um retrato de Marília
e Dirceu, juntos, namorando à sombra duma árvore, vendo-se ao fundo urna parte de Ouro
Preto. A figura de Dirceu, tratada aí com mais
fantasia e anacronismo que no retrato feito por
Mafra, parece um boneco de pano, vestido co-
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pessoa nele representada, consoante
o vago testemunho de alguém que
teria conhecido o poeta na África.
Fiava-se Norberto em bem pouco. A
opinião invocada no caso não fazia
a mínima fé, sobretudo porque a
imagem idealizada pelo pintor não
concorda em nenhum ponto com a
vera efígie de Gonzaga, tal como seria permitido concebê-la na época
de sua prisão.
É curioso observar que justamenmo ura damly do século xix, e tem um bigotünho completamente romântico como só se usou
muito depois da morte de Gonzaga. Foi reproduzido em zincogravura na edição de 25 de janeiro de 1948 do Pensamento da América, Suplemento de "A Manhã" do Rio de Janeiro.
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te na mencionada edição de Marília de Dirceu, em que vem o retrato de que estamos tratando, diz J. M.
Pereira da Silva na Introdução histórica e biográfica que para ela escreveu :
"Era Tomás Antônio Gonzaga de
estatura pequena, cheio de corpo; tinha fisionomia clara e espirituosa,
animada por dois olhos azuis, vivos
e penetrantes: sua conversação ale
gre e jovial encantava, seus modos
agradáveis e polidos lhe atraíam todos os corações."
Note-se bem: "de estatura pequena, cheio de corpo".
A estampa à entrada do volume
oferece pois uma imagem do poeta
11
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que está em contradição com a traçada pelo historiador literário, páginas adiante.
O viajante e explorador inglês Richard F. Burton, que esteve em
Minas e visitou Ouro Preto, recolheu
nesta cidade curiosas notícias e muitos rumores e ditérios a respeito de
Gonzaga e de Marília, ouvidos de velhos moradores do lugar que os haviam conhecido. Esses rumores, como em regra os que andam na boca
do povo, eram maldosos e zombeteiros, e Burton os reproduz, complacentemente, em seu livro Viagens >aos
planaltos do Brasil (1868). Referindo-se ao Proscrito da África (Gonzaga), descreve-o como baixo, gordo e
12
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louro, e usa as mesmas palavras de
Pereira da Silva na edição Laemmert
de 1845, evidentemente manuseada
pelo viajante. Ri-se do retrato que a
orna: "O retrato estampado na edição favorita fora tirado do fundo de
sua recordação pelo artista, Cm. J. M.
Mafra. Mostra-nos o poeta, no cárcere, muito precisamente como não
era, alto, magro, com 24 em vez de
48 anos, de longos cabelos escuros,
feições regulares e melancólicas e irrepreensíveis botas de canhão alto."
E diz ainda Burton, ao que parece bem informado acerca do poeta: "Era um dandy, gostando de camisas de batista, rendas, lenços bordados; deixou cerca de quarenta ca13
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sacos, uns cor de pêssego, outros verde-papagaio."
Sim, um dandy, um séci-o. Mais
exatamente: um peralta, como se
chamava em Portugal de fins do século xvin ao elegante namorador.
Não era rico. Para transportarse de Portugal ao Brasil, quando nomeado para o cargo de ouvidor na
comarca de Vila Rica, teve de pedir
dinheiro emprestado. Seu estado
econômico não era próspero na capital de Minas e nunca o fora. Tinha
porém um guarda-roupa muito bem
abastecido. Leia-se o traslado dos
autos de seqüestro de seus bens: é
uma longa relação de casacas e casacos, véstias e vestidos, fraques, cal*

ções e coletes e pescocinhos, camisas
finas com babados e punhos de renda, lenços e meias, tudo em sedas,
bretanhas e cambraias, sapatos com
fivelas de prata e muitas outras tafularias.
Tenho para mim que o poeta casquilho e namorador era como o
descreveu Pereira da Silva: de estatura pequena e cheio de corpo. Era
louro e teria olhos azuis, como afirmou aquele historiador. Pensando
no homem entre os quarenta c cinqüenta, que ele já era quando ajustou casamento com Maria Dorotéia,
donzela em botão, eu acrescentaria
mais dois traços ao retrato: a barri-,
guinha proeminente e a meia calva..

14

15

E D U A R D O

F R I E I RO

É que as gordurinhas no ventre e a
calvície são freqüentes no tipo morfológico peninsular que era o seu.
Quando o encarceraram não tinha cabelos escuros nem 1'artos.
Longe disso: o cabelo dourado começava a branquejar e a rarear na
cabeça. Ele próprio o diz na lira 4,
Parte n:
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Como era na realidade a figura
de Gonzaga? Positivamente não o
sabemos. Podemos apenas fazer
uma idéia mais ou menos aproxi-

mada. Em troca, pode-se afirmar
sem o mínimo receio que aquele
Gonzaga de perfil de medalha e longa cabeleira negra, que todos conhecemos em estampas de manuais escolares, é tão imaginário e tão falso
como o barbado e melenudo Tiradentes, com a corda ao pescoço, que
um desenhista do segundo reinado,
José Aleixo, traçou a seu capricho,
ignorando talvez que não se usava
barba no tempo da Conjuração.
Crescera-lhe a barba durante a longa prisão? Muito provável, porém os
condenados à pena última eram barbeados antes do suplício. O desenhista, sem pensar nisso, colaborou
na configuração do mito histórico.

16
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Já, já me vai, Marilia, branquejundo
loiro cabelo, que circula a testa;
este mesmo, que alveja, vai caindo,
e pouco já me resta.
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A tradição, muito mais caprichosa
que o artista, perpetuaria aquela figura nos compêndios cívico-didátioos como a imagem do protomártir
da independência nacional.
Para isto servem, tanto o retrato de Gonzaga como o do Tiradentes: para iconografia de compêndio
escolar. A iconografia, aí, vale a literatura. *
* Onde estará o retrato a óleo de Gonzaga,
se é que ainda existe? Meu prezado e admirado
amigo, o professor Hélio Vianna, catedrático de
História do Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia e apaixonado investigador de cousas do
nosso passado, a quem formulei aquela interrogação, interessou-se logo pelo caso e, a propósito dele, escreveu-me em carta de 13-111-48:
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"Fiquei, há tempos, de procurar notícias
sobre o retrato de Gonzaga, pintado por João1
Maximiano Mafra (avô do Carlos de Laet, pelo
lado materno). Conforme lhe escrevi, confiei o
caso à perícia do Sr. Francisco Marques dos
Santos, que não falhou, como de costume. Embora ainda não tenha sido possível localizar o
retrato, presentemente, descobriu, na Notícia do
Palácio da Academia Imperial das Belas Artes
do Rio de Janeiro, de 1843, raríssima, a seguinte indicação à pág. 53, em que se descrevem os
objetos expostos na sala n.' 9:
"O Sr. João Maximiano Mafra, rua da Cadeia N." 15. Tomás Antônio Gonzaga, natural de Pernambuco, autor de Marília de Dirceu, conspirando com outros filhos do Brasil a prol da sua Independência, é preso e
encerrado na Fortaleza de Santa Cruz. O
poeta acaba de escrever uma de suas imortais liras, e parece meditar em outra."
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A meu pedido, o Sr. Marques dos Santos
continua na pista, com muito gosto. Quem sabe
ainda não descobrirá o retrato, num dos depósitos do porão da Escola de Belas Artes, onde
ainda há pouco achou preciosos trabalhos de
Marc Ferrez, que eram tidos como perdidos?".

JUIZ

CASQUILHO E POETA
NAMORADOR

título acima deveria ser mais
O
propriamente, embora sem a menor
intenção depreciativa: O peralta
Gonzaga. O querido lírico da Marilia de Dirceu. era um pimpão, um
casquilho, o que em 1820 se chamou
um dandy e hoje diríamos um almofadinha ou um granfino.
Leia-se o saboroso livro de Jú20
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lio Dantas, O amor em Portugal no
século xvni. A sociedade portuguesa
de Setecentos, beata e inculta, afrancesada e frívola, escandalosamente
mulherenga e afetadamente erótica,
conheceu três tipos diferentes do elegante namorador: o faceim, o casquilho e o peralta. Este último era
o elegante da época de D. Maria i,
quando Gonzaga esteve em Minas.
Um poeta de fins do século xvm.
citado por Júlio Dantas, traçou numa décima a caricatura do peralta:
Chapéu de canto cortado,
Trancinhas postas à cara
E no pescoço uma vara
De pano bem amarrado:
Brinco na orelha apertado,
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O vestido todo inglês,
Quase descalço dos pés,
Tudo posto em má postura,
Esta é a triste figura
Do peralta português.

Desta caricatura não queremos
aproximar a figura de Gonzaga. Mas
vemos o poeta como ele certamente
era: um elegante à maneira da época, taful, inclinado ao galanteio e ao
namoro; um peralta, em suma, ou
um casquilho, termo menos desairoso, dado ao elegante do tempo de
Pombal e que se continuou a usar.
Ambos os termos ocorrem em
diferentes passos das Cartas Chile23
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nas, tomados à má parte. O autor
da sátira anônima chama "rei dos
peraltas" ao governador Cunha Meneses, o Fanfarrão Minésio, porque
se trajava com garridice, sem a modéstia que devia servir de exemplo
aos seus governados. Na Carta i, versos 80 a 104, traça-lhe a ridícula caricatura. Na seguinte, versos 264 a
267, volta a censurá-lo por peralta e
casquilho:
j
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frívolas do Fanfarrão, impróprias
dum bom governante, na opinião do
satírico pechoso:
Aquele que consome largas horas
Em falar com os sécios e peraltas,
Em meter entre as pernas os perfumes,
Em consertar as pontas dos lencinhos,
Não nasceu para as coisas que são grandes.

Mais adiante, na Carta iv, versos
245 a 249, alude ainda às inclinações

Agora ocorre perguntar: podia
Gonzaga (a quem muitos atribuem
a autoria das Cartas Chilenas), podia o peralta Gonzaga, amante dos
atavios e das louçaínhas, ser o mesmo criticador caturra, o severo Critilo que castigava a peraltice do Fanfarrão Minésio? Pode-se admiti-lo,
mas com maioria de razão é lícito
duvidar. Cláudio, sim, tinha mais

24
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Esperavas, acaso, um bom governo
Do nosso Fanfarrão? Tu não o viste
Em trajes de casquilho nessa corte?
E pode, meu amigo, de um peralta
Formar-se de repente um homem sério?
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estofo de criiicón. Por sinal que entre os seus livros se achou a obra
célebre de Gracián, em que dialogam Andrênio e Critilo. *
Ouro Preto é por aquela época,
como se lê nas Cartas Chilenas, uma
"terra decadente", um "humilde povoado, onde os grandes moram em
casas de madeira a pique". A pobreza nas Minas é geral. Os principais
proprietários de lavras e roças estão
endividados até à raiz dos cabelos.
* O problema da autoria das Cartas Chilenas é insolúvel. Era essa a opinião do inolvidavel mestre João Ribeiro, com a qual sempre estivemos de acordo, e o mais são devaneios literários. Pode-se mesmo duvidar, c tem-se duvidado,
que as houvesse escrito qualquer dos inconfidentes apontados como1 seus possíveis autores.
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A situação econômica de Gonzaga
não é folgada, nunca o foi. Entanto,
nessa tapera que é a Vila Rica. cliamada melhormente pelos ironistas a
Vila Pobre, o ouvidor poeta não
abandona seus gostos e hábitos de
elegância.
Figuremos Tomás Antônio, na manhã de um domingo do ano de 1786
ou princípios do seguinte, ataviandose para ir ouvir a missa das nove na
matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Já barbeado,
enfia umas ceroulas de bretanha, veste uma camisa fina com punhos de
renda e calça meias de seda branca.
Escolhe vagarosamente as peças do
vestuário. Hesita um momento entre
27
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os três vestidos ou trajos que o moleque servente estendeu na cama, todos de seda, a casaca cascada de prata, a vestia bordada e o caJção: nm
é amarelo tostado, outro da cor do
bicho-da-couve e outro cor de pessegueiro. Tomás Antônio observa a
rua: manhã ouro-pretana, baça e
fria; a garoa pode cortar-se a faca.
Despe o que vestira. Levará outro trajo mais adequado ao tempo: por cima do espartilho mete um colete de
seda branca, recamado de ouro e cores, sobre este um fraque de belbute
roxo lavrado, e enfia-se depois em
calções de cetim verde-periquito. Sobre um pescocinho de cambraia, dá
duas voltas e uma laçada à gravata
preta de seda. Calça sapatos de cor28
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dovão preto com enormes fivelas de
prata e deíem-se um bom pedaço
diante do espelho, já atado atrás o
cabelo, eriçando e ajeitando ao lado
das orelhas a trunfa loura, que principia a tornar-se ruça e rala. Pinta os
beiços e polvilha o rosto. Na algibeira do fraque mete com as pontas viradas para fora o lencinho de renda
de Veneza perfumado de almíscar e,
na esquerda, o livro de fitinha e o rosário. Enluva-se, apanha o capote
cor de vinho, a bengala com castão
de ouro lavrado e o enorme chapéu,
espécie de mitra de papelão e tafetá
preto. Consulta o relógio de pechisbeque com perendengues de ouro
29
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presos à corrente: vai chegar atrasado. Levara duas horas a preparar-se.
Sai para a rua, em passo de minueto; dobra uma esquina, dobra mais
outra e desce a rua de trás de Antônio Dias, com infinitas cautelas, aos
pulinhos, para evitar as poças de lama e os cascalhes do mau calçamento de pedra de canga, o terrível pé-demoleque. "Raio de aldeia, boa só para labregões e negros!", iria ele praguejando, furioso por levar já os sapatos enlameados.
Assentado estrategicamente em
uma das tribunas da igreja, Tomás
Antônio namora Maria Dorotéia, sentada em baixo e à sua frente, junto
das damas de qualidade. Ou namora

outra, talvez, se ainda não é noivo
dela, ou, se já o é, no caso em que
ela não se ache presente. No namoro de longe, o chapéu exprimia por
movimentos especiais os sentimentos
e desejos do homem, aos quais a namorada respondia com manejos e
posturas de leque, tudo de acordo
com um código de sinais equivalentes às letras do alfabeto.
O século era do namoro por trás
do leque, das cartas amantéticas, dos
bruxedos de amor, dos maridos
cucos, das mães solteiras e das casas
de rodas para enjeitados. E Gonzaga era português, tanto vale dizer:
de condição namorada. Caminhava
para a casa dos quarenta anos quan-
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do começou a namoricar Maria Dorotéia, adolescente. O namorico durara, tornara-se namoro e ia dar em
noivado. Claro que Gonzaga devia
ter tido namoradas em Portugal e
teve-as com toda a probabilidade em
Ouro Preto, antes de pensar no noivado com a sobrinha e tutelada do
Tenente-Coronel Ferrão, ajudante de
ordens do Governador. Porque o terníssimo árcade, não obstante o seu
lirismo mimoso e alambicado, era
bastante positivo em amor, como em
regra o é o "portuguesinho valente".
Sabe-se que em Ouro Preto teve uma
ligação amorosa com uma dama (a
Laura das suas Liras, crê-se) que lhe
32
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deu um filho e, parece, motivou ciúmes de Maria Dorotéia.
Embora sensível aos atrativos femininos, conservara-se celibatário
até aquela idade. Mas chegara a ocasião de tomar estado, uma vez assentada a sua vida no Brasil. Os namoros e as aventuras galantes mais ou
menos duráveis já não convinham
a sua condição de magistrado nem
a sua idade.
Não faltaria quem o aconselhasse:
"Casa-te, Gonzaga. Ainda é tempo.
Precisas de quem te sirza as meias e
pregue os botões das tuas ceroulas e
camisas e te trate do estômago e das
macacoas da idade... Careces de uma
companheira que tenha contigo cui33

EDUARDO

F R I E I RO

COMO

ERA

GONZAGA?

dados de mãe e de enfermeira, e que
ainda te dê descendência."
Nisso mesmo pensava Gonzaga.
Chegara o momento de realizar o
seu ideal familiar e burguês. Passava
já bem dos quarenta. Queria uma
esposa bela e amorável. Queria filhos legítimos, que pudessem usar o
seu nome, sem pejo.
E não faltariam as razões detestáveis do senso comum, por boca de
algum amigo que ignorasse ou fingisse ignorar o seu namoro com uma
menina:
"Precisas casar, Gonzaga. Um magistrado, na tua idade, não deve continuar solteiro. Ainda não é tarde.,

Nunca falta um chinelo velho para
um pé doente. Escolhe uma moça
mais ou menos da tua idade..."
A resposta de Gonzaga podia ter
sido aquela muito conhecida:
"Casar com uma mulher de quarenta anos? O que eu preciso é de
duas de vinte!".
Maria Dorotéia roçava pelos dezenove. Era o ideal: uma mulherzinha
em flor. Por que não ? Tomás Antônio achava-se em boa forma, com as
melhores disposições para realizar a
união. Com gabolice bem masculina,
própria de f emieiro, assim o declarou
na primeira lira que dirigiu a Marília:
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Eu vi o meu semblante numa fonte:
dos ímos inda não está cortado;
os pastores, que habitam este monte,
respeitam o poder do meu cajado.
Com tal destreza toco a saníoninha,
que inveja ate me tem o próprio Aiceste:
ao som dela concerto a voz celeste;
nem canto letra que não seja minha.
Graças, Marília bela,
graças à minha estrela!

Traduzido em prosa vulgar: estava
rijo, firme ainda para o que desse
e viesse; o espelho não reproduzia
estragos da idade e - - atrativo muito
ponderável - - os belos versos anacreônticos que compunha eram letra sua, não imitados, e causavam
inveja ao próprio Aiceste, o veterano Cláudio Manuel, mestre da rima.
36
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Sentia-se contente, agradecido aos
seus bons fados.
Dava por encerrada a sua vida de
casquilho namorador e já se via casado, na comodidade do lar, em chinelas, tendo ao lado a mineirinha
por quem andava todo derretido.
Com o calor da sua presença juvenil,
Maria Dorotéia incutia-lhe o gosto
de viver, incitava-o a trabalhar, estimulava-lhe o talento:
Enquanto resolver os meus consullos,
tu me 1'arás gostosa companhia,
lendo os fastos da sábia, mestra História,
e os cantos da poesia.
Lerás em voz alta, a imagem bela;
eu, vendo que lhe dás o justo apreço,
gostoso tornarei a ler de novo
o cansado processo.
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O CASAMENTO NO DESTERRO

Era o que o poeta esperava do casamento: um brando conchêgo para
quem já dobrava o cabo tormentório
da quarentena. Fazia, provavelmente, os planos mais optimistas. Diria
talvez, como Pangloss, que tudo ia
bem no melhor dos mundos imagináveis .
O optimismo é uma amarga ironia.
Não demorou muito que acontecimentos violentos viessem destruir os
sonhos de felicidade do poeta desembargador.
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história do idílio amoroso de Tomás Antônio Gonzaga e Maria Dorotéia, como chegou até nós, segue
quase à risca o que o poeta deixou
expresso na Marília de Dirceu. E essa
história idealizada, recomposta pouco depois, já em plena época romântica, tem por esse e por outros mo39
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tivos um cunho marcadamente romanesco.
Há muito derretimento e melosidade nas liras de Dirceu. Isso era
próprio do erotismo dengoso e do
açucarado bucolismo, aos quais se
apegava o poeta, conforme o gosto
da época. Ademais, Gonzaga era português: o sangue que lhe corria nas
veias impulsava-o para a obsessão
erotomaníaca, que em temperamentos poéticos, como o seu, inclina ao
erotismo e à estesia convencionais.,
Os Portugueses sempre tiveram fama
de muito sentimentais e derretidos
em amor. Em Espanha era proverbial a melosidad y derretimiento da
bra /a gente lusitana. Quevedo, em

Los Suenos, fez troça dos Portugueses, dizendo que destes não ficariam
torresmos no fogo do inferno, porque, havendo lá mulheres, os Portugueses amorudos derreteriam completamente, não deixando como vestígios mais que uma simples nódoa
no chão.
O culto do "amor-adoração" não é
uma invenção portuguesa, mas teve
na obra de um português, a Diana
de Jorge de Montemor, a sua expressão literária mais refinada e aclimou-se tão bem em Portugal como
se fosse nascido ali. E é esse mesmo
culto do "amor-adoração", dentro
ainda de uma cenografia pastoril e
mitológica, o que achamos na parte
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exterior e formal da Marília de Dircea. Qual a porção de verdade biográfica, propriamente dita, que se pode extrair desse poema idílico, meio
alegórico e rneio realista? No poema
e na desgraça do poeta havia sugestões bastantes para se imaginar uma
bonita história de amor que acaba
tristemente, com um epílogo pungente e dramático, muito ao gosto romântico.
Tomás Gonzaga derretia-se realmente de amor pela mineirinha ouropretana com quem ajustara casamento? Tudo faz crer que sim. Parece que andava mesmo de cabeça
virada. E ela, como corresponderia
a essa afeição? A resposta tem de

ficar no terreno das conjeturas. Cabe entretanto indagar: podia uma
adolescente, como Maria Dorotéia,
amar um homem quarentão, como
já era Gonzaga? O caso pode dar-se,
mas não é normal. Mocidade pede
mocidade. O mais provável é que
Maria Dorotéia houvesse aceitado
sem repugnância o noivado que se
apresentava, depois de um namoro
prolongado e que talvez já dava assunto à gente mexeriqueira. Ou a
sua própria família o teria inculcado. Por que não? Pode-se admiti-lo,
embora o professor Tomás da Silva
Brandão, na biografia romanceada
que escreveu da sua remota pa-
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renta Dorotéia *, tenha asseverado
— incomprovadamente — o contrário, isto é, que a família da moça
não fazia gosto no casamento, porque Gonzaga era muito mais velho
que ela e ademais não poderia fixar
residência em Vila Rica, visto serem
os magistrados amovíveis trienalmente.
O desembargador Tomás Gonzaga
era em Ouro Preto, pela sua posição
social, o cavalheiro mais digno de
pretender a mão daquela menina afidalgada, pertencente à família mais
qualificada e de maior prosápia da
capital das Minas Gerais. Embora
* Marilia de Dirceu. Tip. Guimarães, Belo
Horizonte, 1932.
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não fosse rico, era um alto magistrado, poeta de talento, homem de boas
maneiras e de hábitos elegantes e galantes, e de mais a mais dono de uma
grande sedução pessoal, se a tradição não mente.
Seria para Maria Dorotéia um casamento de conveniência, como o era
em regra para as moças do tempo,
que aceitavam passivamente os maridos escolhidos pelos pais. Gonzaga,
esse, casaria sem dúvida por amor,
mas também e principalmente para
realizar o seu ideal doméstico de
criar uma família e envelhecer no
remanso do lar, como gato de borralho. Fariam os dois, enfim, um
casamento tipicamente burguês, no
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qual a realização do anelo amoroso
é motivo de segunda ordem e mesmo desnecessário.
A prisão de Gonzaga, dias antes do
fixado para o seu matrimônio, truncou abruptamente um projeto de felicidade prestes a realizar-se. Foi grande a mágoa de Maria Dorotéia? Teria ela continuado a pensar no noivo
comprometido no processo de inconfidência? Não se sabe. Escreveu-lhe
acaso? Uma vez, ao que parece. É entretanto provável que o nome de
Gonzaga fosse logo afastado dos pensamentos da moça, por influência
dos seus parentes, pessoas de consideração, fiéis ao governo, as quais
muito naturalmente procurariam es46
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quecer as relações que haviam mantido com um homem acusado de crime contra o Estado.
O certo é que, na véspera de seu
terceiro ano de prisão, o poeta inconfidente embarcou com destino ao
exílio na África. Esperava tornar a
vê-la? Na suposta Parte m, lira 3, da
Marília, há uma comovente passagem
em que lhe manda o seu derradeiro,
desesperançado adeus:
Leu-se-me enfim a sentença
pela desgraça firmada;
adeus, Marília adorada,
vil desterro vou sofrer.
Ausente de ti, Marília,
que farei? irei morrer.
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O Professor M. Rodrigues Lapa, na
sua excelente edição literária de Marília de Dirceu e mais poesias de Gonzaga (Livraria Sá da Costa, Lisboa,
1937), pede que se compare essa lira
com o n.° 9 da autêntica Parte m.
Nesta lira, talvez a última composta
em terras do Brasil, o poeta expressa a esperança de tornar a ver a Dirceia adorada, embora ela não tivesse
assistido à sua partida para o degredo, nem lhe houvesse mandado, que
se saiba, nenhuma palavra de despedida . Diz, nas últimas estrofes, cheias
de suspiros, mas nada desesperadas:
Parto, enfim, Dircela bela,
rasgando os ares cinzentos;
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virão nas asas dos ventos
buscar-te os suspiros meus.
Ah! não posso, não, não posso
dizer-te, meu bem, adeus!
Talvez, Dirceia adorada,
que os duros fados me neguem
a glória de que eles cheguem
aos ternos ouvidos teus.
Ah! não posso, não, não posso
dizer-te meu bem, adeus!
Mas se ditosos chegarem,
pois os solto a teu respeito,
dá-lhes abrigo no peito,
junta-os c'os suspiros teus.
Ah! não posso, não, não posso
dizer-te, meu bem, adeus!
E quando tornar a ver-te,
ajuntando rosto a rosto,

49

EDUARDO

FRIEIRO

entre os que (lermos de gosto,
restitui-me então os meus.
Ah! não posso, não, não posso
dizer-te, meu bem, adeus!

Nota Rodrigues Lapa, com razão,
que a esperança vertida nessas estrofes "corresponde aliás ao robusto
optimismo mostrado por Gonzaga na
prisão".
Pode-se admitir, entretanto, que os
versos desesperançados da 3.a Parte
suposta exprimiriam melhor o doloroso estado de alma do poeta ao chegar ao exílio, se não estivessem em
contradição com o que se sabe de sua
vida:
Não são as honras que perco,
quem motiva a minha dor;
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mas sim ver que o meu amor
este fim havia ler.
Ausente de ti, Marília,
que farei? Irei morrer.

O poeta não morreu, mas ia perdendo a razão, ou chegou mesmo a
perdê-la, segundo a história tocante
que se formou em torno dos seus
amores e da sua desventura. De acordo com essa história, Gonzaga teria
vivido alguns anos no desterro africano, mergulhado em morna tristeza, enfermo e meio louco, só amparado na sua desventura por um colono de bom coração, o comerciante
lusitano Alexandre Roberto Mascarenhas, que o acolheu compassivamente no recesso de seu lar, até que á
morte levou o poeta.
51
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Morrer? Quem falou em morrer?
Viver, casar, trabalhar, padecer... Casar, sim, enquanto não era tarde
para fazer essa experiência. Gonzaga
aproximava-se da cinqüentena e não
queria dilatar por mais tempo o seu
prolongado celibato. E assim foi que
no ano seguinte ao do seu desterro
contraiu núpcias com dona Juliana
de Sousa Mascarenhas, filha de Alexandre, o amigo rico que ali fizera.
A moça tinha dezenove anos e o poeta já andava pelos quarenta e nove.
O conjurado Rezende Costa testificou que dona Juliana, bastante rica
quando casou, reduziu depois Gonzaga à maior pobreza, em razão dos
desmandos e prodigalidades que ela

cometia, e fora essa talvez a causa
de ter o poeta sofrido de alguma alienação do espírito nos últimos anos
de vida.
Mas o que temos agora como certo, segundo as informações trazidas
a lume pelo Professor M. Rodrigues
Lapa, é que o poeta não perdeu o
juízo; ao invés disso, "deitou muito
boas contas à sua vida", apenas chegado ao exílio. Um ano depois estava prosaicamente casado com Juliana, jovem, rica e sem letras —•
perfeito ideal doméstico. Advogou,
tratou com bom tino os negócios do
casal, teve uma herdeira que Juliana lhe deu e, com os rendimentos
provindos da advocacia, acrescenta-;
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dos aos vultosos bens de sua mulher, tornou-se uma das principais
pessoas de Moçambique. Num documento coletivo de janeiro de 1800, é
intitulado uma "das principais pessoas" daquela cidade, onde exerceu,
primeiro, a função de Procurador da
Coroa e, depois, a de Juiz da Alfândega, elevado cargo que desempenhou até sua morte, que teria ocorrido, segundo admite o ilustre gonzaguista acima citado, em princípios
do ano de 1810, talvez em fevereiro.
Posta de lado a história da pobreza e da alienação mental, contada por
Rezende Costa, quase nos aventuraríamos a dizer que Gonzaga realizou
no exílio o seu ideal familiar e bur54
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guês: casou, teve descendência, engordou na abastança e morreu rico
e bem conceituado.
E Marília? Que lembrança guardou do apaixonado Dirceu? Marília,
perdão, dona Maria Dorotéia Joaquina de Seixas sobreviveu sessenta
e três anos à derrocada dos projetos
de matrimônio de Gonzaga. Morreu
solteira, embora não se possa afiançar que se votasse voluntariamente
ao celibato com a intenção de ser
fiel à memória daquele que fora seu
noivo na mocidade.
A maledicência não a poupou.
Em Vila Rica, parece, corriam rumores aleivosos contra a sua honra
de mulher solteira. Richard F. Bur55
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ton, o viajante inglês, recolheu em
Ouro Preto um diz-que-diz peçonhento contra a honorabilidade de
Maria Dorotéia. Referia Burton, por
ouvir dizer, que a celebrada noiva
de Gonzaga, com toda a sua prosápia de aristocrata, tivera "três filhos
louros, de olhos azuis, oriundos do
concubinato com um certo doutor
Queiroga, ouvidor de Ouro Preto".
Saindo em desagravo da memória
de Maria Dorotéia, escreveu o professor mineiro Tomás da Silva Brandão a obra Marília de Dirceu, acima citada, na qual buscou recompor
a verdade dos fatos e restaurar, ao
menos em parte, o lustre do brasão
dos Brandões, Silvas, Ávilas e Fer56
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rões, famílias aparentadas, às quais
se ligava a noiva de Gonzaga. Os
três filhos louros e de olhos azuis,
asseverou o professor Silva Brandão,
não eram de Dorotéia e sim de sua
irmã Emerenciana, moça de costumes folgados, também solteira. Ficou satisfatoriamente esclarecido o
caso? Aparentemente, sim, se se der
um crédito de confiança à primeira
das duas irmãs.
De qualquer maneira, não agrada
a muitos que a gentil Marília tenha
vivido tanto, finando-se em idade
provecta. Oitenta e seis anos parecem demasiados, quase escandalosos,
para uma heroína de romance pastoril.
57
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Mas devemos censurar duas criaturas tão simpáticas, como foram
Maria Dorotéia e Tomás Gonzaga,
por haverem sobrevivido a si próprias?

A IMAGEM ROMÂNTICA DE DIRCEU

E S D E que se evadiu de sua
presença temporal e passou a viver
como mito, única forma que a história pode captar e eternizar, Gonzaga tornou-se uma figura muito
mais brasileira que lusitana.
No capítulo especial da história
da literatura portuguesa que, desde
58

59

EDUARDO

FRIEIRO

COMO

ERA

G O N Z A G A ?

o Bosquejo de Garrett, se destina habitualmente aos poetas setecentistas
de Minas, ocupa o melhor lugar o
cantor de Marilia de Dirceu. Não é
grande o lugar que ocupa no quadro geral das letras lusas do século dezoito, mas não há também em
todo esse século muitos poetas que
lhe façam sombra. Excetuado Bocage, que tinha gênio, e também Filinío, talvez Garção, ou Quita, todos
os mais eram poetas menores.
Em Portugal foi diversamente
apreciado pela crítica. Para o álgido academismo dos irmãos Castilho as liras de Gonzaga não passavam de versinhos, "vazios, chocaIhantes versos", como dizia um dos

dois, José Feliciano, com desdenhoso rigor de magister. Para o malévolo Camilo, "eram um ramilhete
seco de frivolidades". Já o Garrett,
em razão provavelmente de seu
mais pronunciado gosto romântico,
reconhecia a "perfeita e incomparável beleza" de algumas liras. E diz-se que João de Deus, em quem influiu a arte singela de Gonzaga, tinha a Marilia como livro de cabeceira .
Mas era livro para agradar principalmente ao grande público ledor
de poesia. Foi por isso, durante muito tempo, um dos mais populares da
língua portuguesa. Desde a edição
original da primeira parte da Ma-
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rília aparecida em Lisboa no mesmo
ano da condenação do poeta ao desterro, até às duas mais recentes, a
da Companhia Editora Nacional,
1942 (Obras completas, abrangendo
também as Carías Chilenas, atribuídas sem provas satisfatórias a Gonzaga) e a da Livraria Martins, 1944,
com Introdução de Afonso Arinos de
Melo Franco - - conhecem-se quarenta e sete edições em português, das
quais treze ou catorze brasileiras.
Exceção feita de Camões — nota
o Inocêncio no seu Dicionário Bibliográfico Português — nenhum
outro poeta alcançou no século passado as honras de tamanha popularidade.
Mas é, sobretudo, uma glória bra62
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sileira, dizem os nossos historiadores literários. Gonzaga pertence-nos
pela maior parte. Como personalidade revelada pela história é uma
criação nossa. A sua imagem legendária formou-se principalmente
aqui, na consciência das nossas gerações românticas, junto com a das
grandes figuras nacionais. Projeta-se, com esse perfil, não só na história de nossa formação literária,
mas também na história da construção da pátria.
üonzaga é nosso, gostamos de dizer. Aqui viveu alguns dos melhores anos de sua existência e conheceu o seu maior amor. Assim o cremos, pelo menos. Aqui cantou suas
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venturas e amarguras e viu aqui desfeitos brutalmente os seus sonhos de
felicidade tranqüila e doméstica.
Se na realidade foi um poeta fiel
aos voluptuosos artifícios da Arcádia,
com suas ficções pastoris e o ferro-velho do maravilhoso pagão, encontram-se já nas suas liras certas novidades de sentimento e expressão,
que permitem situá-lo como um pré-romântico na história das letras: realismo, com o senso do contraste entre as alegrias e as tristezas da vida,
humour ou ironia para consigo mesmo, concepção burguesa da existência, sentimento da paisagem. * A este
* Não era só em Gonzaga, valha a verdade.
No neo-classicismo dos árcades tem-se notado o
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propósito disse muito bem o Professor M. Rodrigues Lapa, no valioso
Prefácio da sua edição crítica das
poesias de Gonzaga:
"Um amor sincero, na idade em
que o homem sente fugir-lhe >o ardor
da mocidade, e uma prisão injusta
e brutal — foram estas duas experiências que fizeram desferir à lira
de Dirceu acentos novos. Estamos
ainda convencidos de que o clima
americano, mais arejado e mais forte, contribuiu poderosamente para
despertar do lirismo pessoal e o gosto nascente
pela realidade e o natural. Veja-se, por exemplo,
o que Hernâni Cidade, em suas preciosas Lições
de Cultura e Literatura Portuguesa, observa nas
poesias de A. Dinis da Cruz e Silva.
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a revelação desse estilo, em que se
sentem já nitidamente os primeiros
rebates do romantismo e a impressão iniludível das idéias do tempo."
Tudo é romântico na legenda de
sua vida: seu dandismo de juiz e
poeta galanteador; a austeridade de
sua conduta; seu idílio de quarentão
com a sinhàzinha mais formosa de
Ouro Preto; o triste epílogo de um
enredo de amor que pedia o mais
róseo happy end; seu vil desterro na
África e subseqüente loucura e, enfim, a graça e a naturalidade do seu
lirismo agridoce, choroso e sentimental, grato ao coração do povo.
Totalmente romântico é o retrato
feito por Mafra, a que aludimos an66

COMO

ERA

GONZAGA?

tes. Da verdade histórica desse retrato, repetimos, ria-se o viajante inglês Burton, por achar que não conferia de modo algum com o retratado. Impertinência de realista, dirão
muitos. A verdade é que, como não
ficou nenhum retrato autêntico do
Poeta, nem pintado, nem gravado,
nem escrito, é permitido negar a fidelidade do quadro de Mafra. O mais
que se pode contravir é que ele se
ajusta à imagem total de Gonzaga,
tal como a elaborou, românticamente, a memória das gerações.
O realismo de um Burton é análogo ao dos historiadores que negam
a participação de Gonzaga na Conjuração de Vila Rica. Pois se nem
67
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houve propriamente Conjuração! É
a opinião de um Veríssimo, de um
Capistrano, assim como a de muitos outros que acham que o fim do
historiador é averiguar como se passaram verdadeiramente as cousas,
esquecidos de que a verdade entra
tão diluída nestas matérias, que afinal não é possível distingui-la da
mentira.
Na opinião de José Veríssimo, exarada no prólogo de sua edição da
Marília de Dirceu, a Conjuração mineira é "uma das balelas da história,
e certamente a maior da nossa, onde
só um preconceito patriótico a faz
viver". E nada, ao ver do austero
crítico, nem nos antecedentes, nem

no comportamento, nem na índole
ou caráter de Gonzaga, e menos ainda nos autos do processo de inconfidência, autoriza a crer houvesse
ele participado nos vagos e incertos
conciliábulos emancipacionistas que
se vieram a denominar Conjuração
mineira. A maldade dos homens, o
zelo perverso das autoridades, e acima de tudo a tagarelice leviana e desatada de sua principal vítima, transformaram em crime de lesa-majestade as conversações imprudentes de
uns inofensivos habitantes da Capitania de Minas.
Houve, é certo, alguma cousa que
se poderia denominar uma conspiração larvar: meras cogitações libe-
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rais dos poetas, padres, doutores e
militares que se viram comprometidos na devassa de inconfidência.
Nem armas, nem povo. As cogitações não haviam penetrado na população da Capitania, que vivia descontente, em razão do mal-estar econômico, mas sem pensamento de revolta nem sonhos de república. Nada teria sucedido se o que andava
ainda no ar não se houvesse comunicado, para carregar-se de eletricidade positiva, à mente inflamável
do Tiradentes, típica figura do Vingador, imagem popular do indivíduo
impulsivo e generoso que está sempre pronto a restabelecer a justiça
por seu próprio arbítrio e recorre à
ação direta para mudar situações.
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Como quer que se conte a história da Conjuração, é forçoso admitir
que foi mínimo o papel de Gonzaga,
se é que por alguma forma participou no movimento. Levíssimos indícios de culpa, enormemente agravados pelas acusações maldosas dos
inimigos que contraíra, foram entretanto suficientes para perdê-lo.
Outros realistas negam a historiei'dade dos suspiros de Gonzaga pela
adolescente Maria Dorotéia. Quando
o ouvidor poeta foi despachado para
o Brasil — dizem maliciosos escabichadores de minúcias —, já trazia
as primeiras Liras entre os seus escritos literários. Não foi pois a jovem
ouro-pretana a musa inspiradora de
Dirceu - - acrescentam —, mas uma
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portuguesinha, que no ultramar fora
a autêntica Marília. Outros, ainda,
recordam que Gonzaga tinha mau
nome oomo juiz. Citam a opinião
do Secretário de Estado Martinho
de Melo e Castro, que o conhecera
e, em suas instruções ao Visconde
de Barbacena, o apontava como magistrado venal, interessado mais nos
emolumentos que na rigorosa e imparcial distribuição da justiça.
Impertinência de mitófagos? Seja
como seja, não altera o caso. Perdurará a imagem romântica de Gonzaga: poeta desventurado, abrutadamente encarcerado pelas autoridades
duma rainha semi-louca, quando
bordava a fio de ouro — noivo enamoradíssimo — o vestido nupcial da
72
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que ia ser sua esposa. Perdurará,
tal como tem sido estilizada pela intuição vivificante dos historiadores
poetas.
Não sou romântico, nem estou
com os que confundem os gêneros,
misturando História com Poesia e
Lenda. Inclino-me à opinião daqueles que, antes de nada, ambicionam
conhecer os fatos tais quais foram,
ou como exatamente se teriam passado. Aceito, no entanto, até certo
ponto, a idéia spengleriana de que a
História só perpetua mitos e corre o
risco de se converter em uma mera
física da vida pública sempre que
aspire a ser tratada cientificamente,
ao invés de poeticamente, como querem muitos.
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TRASLADO DOS AUTOS DE SEQÜESTRO DE
BENS, FEITO AO DESEMBARGADOR
THOMAZ ANTÔNIO GONZAGA

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil setecentos oitenta e nove annos,
aos vinte e três dias do mês de Maio do dito
anno, nesta Villa Rica de Nossa Senhora do
Pillar do Ouro Preto, em casas de morada do
doutor desembargador Thomaz Antônio Gonzaga, onde veiu o doutor desembargador e ouvidor geral actual desta Comarca, Pedro Pereira,
digo, Pedro José de Araújo Saldanha, com o
doutor José Caetano César Manitti, ouvidor geral
iii
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e corregedor actual da comarca e Villa de Sabará, commigo tabellião, ao diante nomeado e
assignado, e o escrivão da ouvidoria desta mesma villa, José Veríssimo da Fonseca, para o
efeito de se fazer o inventario, digo, de se fazer
a appreensão e seqüestro em todos os bens que
forem achados, pertencentes ao dito desembargador Gonzaga, por ordem que tiveram, elles
ditos ministros acima declarados, do Illustrissimo e Excellentissimo Visconde de Barbacena,
governador e capitão general desta capitania; e
entrando averiguação dos bens são os seguintes,
digo, são os aqui escriptos; e para constar mandaram, elles ditos ministros, fazer este auto, em
que, no fim do seqüestro, se assignam. E eu
Antônio Francisco de Carvalho, tabellião, que
o escrevi. — Item seis garfos e seis colheres de
prata novas; Item uma faca de matto, com guaruições de prata e o cabo preto; Item um dedal
de ouro; Item uma presilha de chapéo, de pingos d'agua engastados em prata; Item cento e,
cincoenta e nove oitavas de prata velha; Item,
uma fivella de prata, de cinto, que servia na
iv
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beca; Item um jarro e bacia de prata; Item duas
salvas de prata, uma maior e outra mais pequena; Item uma cafeteira de prata, com cabo preto; Item um bule de prata, com cabo preto; Item
uma leiteira de prata; Item dois castiçaes de casquinha de prata, já usados; Item um assucareiro
de prata com tampa; Item quatro colheirinhas
com sua escumadeira de chá, tudo de prata e tudo
fazem cinco peças; Item oito colheres maiores,
de prata; Item uma colher grande, de sopa, também de prata; Item dez facas e oito garfos de
ferro, com cabos de casquinha; Item um relógio
de pexisbeque, ou ouro, com seu esmalte nas
costas e sua corrente; Item uma pedra cravada
de ouro bruta; Item salvinha pequenina de prata
com a beira lavrada e uma barrinha de prata
junto com a mesma, que tudo se acha embrulhado em um papel com sobrescripto por fora,
que diz — Senhor Feliciano José Neves Gonzaga,
liio de Janeiro; Item um papel com quarenta e
seis oitavas de crysolithas brutas; Item outro
papel com quinze com, digo, quinze oitavas de

APÊNDICE

APÊNDICE

crysolithas brutas, e tem outro papel com nove
topazios, digo papel com onze oitavas de crysolithas brutas; Item um papel com nove topazios brutos, uma água marinha pequena e outras
pedras brancas de pouco, ou nenhum valor;
Item um espadim de prata todo aberto em grade;
Item outro espadim de prata dourada, francês;
Item uma bengala com castão de ouro lavrado = Cobres — Item um caldeirão grande de
cobre; Item uma cafeteira de cobre; Item uma
chocolateira de cobre; Item um taxinho de cobre,
pequeno; Item uma imagem do Senhor Cruxificado de marfim; = Latão = Item um candieiro
de latão, usado; Item uma bacia de arame, de
cama; Item, digo, de cama = Roupa — Item um
colchão de riscado azul, e um colchão do mesmo; Item dois lençóes finos e um delles com
babados de cassa lavrada, com travesseiro e fronha do mesmo; Item uma colcha de damasco
carmezim, usada; Item quatro punhos para camisa de cambraia, bordados, novos em folha; Item
uma caldeirinha de prata com sua corrente nova.

que estava dentro do bahú da roupa; Item uma
toalha de mesa adamascada, usada; Item uma
dita de algodão, nova, grande, com barras azues;
liem uma dúzia de guardanapos da mesma; Item
ipais quatro guardanapos da mesma; Item
mais outra toalha, também grande, adamascada;
Item outra dita grande adamascada, quasi nova;
Item mais outra grande de algodão fino lavrada
com listas encarnadas; Item onze guardanapos
pertencentes a dita; Item oito guardanapos adamascados, de vários feitios; Item quatro ditos de
Guimarães; Item duas toalhas de mãos, de Guimarães; Item outra dita; Item uma toalha de
mãos, de bretanha lisa; Item três vestias de chita
e uma de belbute, que fazem quatro; Item três
toalhas de mãos finas, com seus babados; Item
uns calções brancos de chita; Item cinco penteadores lisos de bretanha; Item três ditos com babados; Item pito pares de ceroulas de bretanha;
liem sete camisas finas com punhos bordados;
Item doze camisas com babados lisos; Item três
lençóes de algodão da índia, mais um dito; Item
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seis lençóes de bretanha lisos; Item dois ditos
finos cora babados; Item três fronhas de travesseiro, grossas de panno de linho, e três ditas de
almofadinha, e uma dita das pequenas; liem cinco
ditas mais pequenas; Item três ditas grandes com
babados; Item três pares de meias de seda, digo
três ditas pequenas com babados; Item dous
pares de meias de seda brancas, usadas; Item
quatro vestias brancas e três de chita; Item um
calção de chita; Item seis pescocinhos de cambraia; Item quatro pares de luvas de algodão,
finas; Item duas camisas de bretanha lisas; Item
três guardanapos de Guimarães; Item uma fronha
pequena; liem um lenço branco fino; Item cinco
pares de meias de linho; liem um pescocinho de
cambraia; Item uma tenaz de prata para assucar
de pedra; Item um par de fivellas de prata para
sapatos; liem um jogo de fivellas de pechisbeque, de sapatos e calção; liem um jogo de ditas
de sapatos e calção, de pedras brancas = Roupa
de cor = Item uma beca inteira de setirn com
bandas bordadas; Item uma dita de lila preta;

Item um vestido de casaca, vestia e calção de
seda amarcllo-toslado; Item outro dito da mesma
cor e fazenda, a vestia bordada e a casaca cascada de prata; Item outra casaca e calção de seda
cor de bicho da couve, com vestia de setim branco bordada; Item vestia, casaca e calção de seda
cor de flor de pecegueiro, vestia bordada de
prata; Item um dito de panno cor de vinho caseado de ouro; Item um vestido de brilhante, casaca e calção; liem um dito de belbule lavrado,
casaca e vestia; Item um fraque de chita roxa;
Item um dito cor de camurça com ramos roxos;
Item um vestido inteiro de seda preta; Item
uma vestia e dois calções de setim preto; Item
um fraque e vestia de droguete verde periquito;
Item um fraque de panno verde, com vestia de
setim prelo, digo, setim verde; Item um fraque
de camelão roxo; Item um dito de baetão cor
de rosa; liem um dito com sua vestia de baetão
cor de vinho; Item um dito de droguete azul, já
usado; Item três vestias de seda branca bordadas
de ouro e cores; Item uma vestia de brilhante;
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Item um calção de duraque preto; Item dito de
panno encarnado; Item um collete de baeta branca; Item uma bolça de cabello; liem uma gravata preta de seda; liem uma colcha de damasco
carmezim, com babados da mesma cor, sei». iorro; Ite.m uma dita de seda carmezim com ramos
brancos e forrada de chita; Item duas mesas de
jacarundá com suas gavetas; Item quarenta e três
livros de folha de vários autores, franceses, poríugueses e latinos; Item sete ditos de meia folha,
da mesma qualidade; liem quarenta e três de
quarto, dos mesmos; Item um cavallo castanho,
que diz se acha em São Bartholomeu. Estes foram todos os bens que se acharam em casa do
dito desembargador Thomaz Antônio Gonzaga,
aonde os ditos ministros ao principio e no auto
declarados deferiram o juramento dos Santos
Evangelhos a Manuel José da Costa Mourão, que
jnas ditas casas se achava, em que poz sua mão
direita, sob cargo do que lhe encarregou que,
«orno elle dito Mourão morava e assistia nas ditas
«asas, em que também morava o dito desembar-

gador Gonzaga, declarasse se sabia de mais bens
de qualquer qualidade que fosse e pertencessem
ao dito ministro seqüestrado o declarasse; e recebido por elle o juramento, declarou que os bens
pertencentes ao dito ministro seqüestrado eram
unicamente os que se achavam inventariados, e
que não tinha noticia de mais algum, e que protestava declarál-o perante elle ministro; e dos ditos
bens, que aqui descripíos ao presente seqüestro,
ficou elle dito Mourão por depositário dos mesmos, e delles se deu por entregue e se sujeitou
ás leis de fiel depositário, a quem eu tabellião,
por mandado dos mesmos ministros, notifiquei
para que dos ditos bens seqüestrados não dispuzesse sem especial ordem delles ministros, pelo
que tiveram do lllustrissimo e Excellentissimo
Senhor General. E de tudo, para constar, me
mandaram elles ditos ministros fazer este termo
de encerramento, em que nelle assignarão com
o dito depositário e commigo tabellião e dito escrivão da ouvidoria. E eu Antônio Francisco de
Carvalho, tabellião que o escrevi e assignei =.
XI
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Saldanha = Manitti = Antônio Francisco de
Carvalho — Manuel José da Costa Mourão =
José Veríssimo da Fonseca. =- E logo no mesmo
dia, mês e anuo, no auto de seqüestro retro declarado e na ocasião em que o mesmo foi feito
se achou do dito seqüestrado, o doutor desembargador Thomaz Antônio Gonzaga, sessenta mil
réis em dinheiro de prata, a qual quantia foi entregue ao mesmo pelos ditos ministros, o doutor
desembargador José Pedro de Araújo Saldanha
e o doutor José Caetano César Manitti, ouvidor
da comarca de Sanará, para despesa de sua viagem a que foi preso no dia de hoje, pelo assim
determinar o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Visconde de Barhacena, governador e capitão general desia capitania. E, para assim constar, mandaram os ditos ministros fazer esta declaração, na qual assignárão, e o escrivão da
ouvidoria. E eu Antônio Francisco de Carvalho,
tabellião que u escrevi e assignei. = Saldanha
= Manitti = Antônio Francisco de Carvalho =
José Veríssimo da Fonseca = Anuo do Nasci-

mento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil setecentos e oitenta e nove annos, aos vinte e três
dias do mês de Maio do dito anuo, nesta Villa
Rica de Nossa Senhora do Filiar do Ouro Preto,
em casas de morada do doutor desembargador
Thomaz Antônio Gonzaga, donde vieram os sobreditos doutor desembargador Pedro José de
Araujo Saldanha, ouvidor geral desta comarca
com o escrivão do seu cargo, José Veríssimo da
Fonseca, e o doutor José Caetano César Manitti,
commigo tabellião ao diante nomeado, e sendo
ahi, em cumprimento de uma ordem do lllustrissimo e Excellentissimo Senhor Visconde de
Barbacena, Governador e capitão general desta
capitania, datada a vinte e um do corrente mês
e anno, pelos ditos ministros se procedeu na
appreensão de todos os papeis pertencentes ao
referido desembargador Gonzaga, digo desembargador Thomaz Antônio Gonzaga, sendo a
tudo presentes os ditos, escrivão da ouvidoria e
eu tabellião, de que damos as nossas fés, os quaes
papeis, assim apprendidos e achados em diver-
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sãs gavetas, foram todos logo e no mesmo acto arrecadados e incluídos em um sacco de estopa, cosido e lacrado na bocca com dez pingos de lacre
vermelho, todos firmados com o sinele de armas
reaes, que neste mesmo acto foi apresentado pelo
dito doutor desembargador e ouvidor desta comarca; e, de como assim se executou a referida
diligencia e appreensão, me mandaram elles ministros fazer este auto, em que assignárão commigo Antônio Francisco de Carvalho, tabellião,
que o escrevi, e o dito escrivão da ouvidoria. Declaro que o dito saccoz assim cosido e lacrado,
ficou em poder delle ministro, doutor desembargador Pedro José de Araújo Saldanha, té segunda
ordem do dito Excellentissimo general; eu, o sobredito tabellião, o declarei. = Saldanha =
Manitti = Antônio Francisco de Carvalho = José
Veríssimo da Fonseca. = E logo no mesmo dia e
mês e anno retro declarado, e no mesmo acto na
presença dos referidos ministros e de mim tabellião e dito escrivão da ouvidoria, sendo vistos e
examinados os bahús aonde se achavam as rou-

pás do dito desembargador Thomaz Antônio Gonzaga, foram achados mais papeis, que todos foram do mesmo modo appreendidos e metidos
em outro sacco, também cosido e lacrado, tudo
na fôrma do primeiro, o qual fica também em
poder do dito ministro desembargador Pedro
José de Araújo Saldanha té decisão do mesmo
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Visconde
de Barbacena, governador e capitão general desta capitania; e, para do referido constar, lavro o
presente termo, em que nelle assignam os ditos
ministros commigo tabellião e o escrivão da ouvidoria : E eu Antônio Francisco de Carvalho, tabellião que o escrevi e assignei = — Saldanha
= Manitti = Antônio Francisco de Carvalho =
José Veríssimo da Fonseca. E nada mais continha o seqüestro feito ao seqüestrado doutor desembargador Thomaz Antônio Gonzaga, e o termo que se fez dos papeis que em sua casa se
achavam, com cujo teor eu escrivão, ao diante
nomeado e assignado, bem e fielmente o fiz passar o presente traslado do próprio seqüestro
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feito e termo que tudo em meu poder e cartório
se achava, ao qual me reporto, e este conferi,
subscrevi e assignei com outro official de justiça
commigo aqui assignado por ordem vocal do
doutor desembargador, ouvidor geral e corregedor actual desta villa e comarca, Pedro José de
Araújo Saldanha, por me dizer que assim lh'o
havia determinado o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Visconde de Barbacena, governador e
capitão general desta capitania, nesta Villa Rica
de Nossa Senhora do Filiar do Ouro Preto, aos
dezoito dias do mês de Agosto de mil setecentos
e oitenta e nove annos: E eu Francisco Xavier da
Fonseca, escrivão da ouvidoria o subscrevi, assignei e conferi. = Francisco Xavier da Fonseca
= Conferido commigo inqueridor Manuel Thomé
de Sousa Coutinho.

t N DI CE

Prefácio..

.

COMO ERA GONZAGA ?
Juiz casquilho e poeta namorador .. ..
O casamento do desterro
A imagem romântica de Dirceu ..

VII
l

21
39
59

A p ê n d i c e :

Traslado dos autos de seqüestro de bens,
feito ao Desembargador Tomás Annio Gonzaga
xvi

lii

E X P LI C I T

Acabou-se de imprimir
na
Imprensa Oficial de Minas Gerais,
Belo Horizonte,
em Abril de 1950

