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[199]2 Em viagem para a terra do meu primeiro emprego judiciário, 

depois que deixei os bancos acadêmicos da brumosa capital paulista, tive de 

pernoitar no arraial do Infeccionado3, povoação algumas léguas distante de 

Ouro Preto. 

Eu trazia boas horas de marcha, num burrico trotão, pelos tortuosos 

caminhos mineiros, através de serras e campinas, debaixo da soalheira de 

um dia de novembro. Foi, pois, com a mais acentuada alegria que ouvi ao 

pajem a notícia de que a pequena torre gretada pelo tempo, de primitiva 

arquitetura colonial e que então surgia aos meus olhos, de entre um bosque 

verde-negro de tamarineiros folhudos, indicava a aproximação do pouso 

desejado. 

_________________________ 
 

1 OTÁVIO, Rodrigo. Gongo-velho. In: BATALHA, Maria Cristina; FRANÇA, Júlio; SILVA, Daniel 
Augusto P. (org.). Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidas. 1. ed. Curitiba: Appris, 2017. 
p. 199-206. [1914]. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas do livro. 
3 Trata-se do atual distrito de Santa Rita Durão, no munícipio de Mariana, no estado de Minas Gerais. 
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Em pouco tempo, com efeito, apareceram as primeiras habitações e 

súbito, na volta de um barranco, o pitoresco panorama do arraial se 

descortinou com a única rua de pequenas casas caiadas, com a igreja, em 

cujo pátio de ladrilho brincavam crianças, com o cruzeiro sugestivamente 

plantado na colina próxima e agora nitidamente desenhado sob um céu 

límpido de tarde luminosa e calma. 

Debaixo do alpendre de uma venda a cujo balcão, debruçados, 

conversavam pausadamente caipiras, enquanto cá fora pastava pelas ruas a 

tropa, ao contínuo badalar dos cincerros, apeamo-nos, atando o pajem às 

bestas nas argolas de um mourão. 

Tinha chegado à hospedaria da terra, onde me esperava todo o conforto 

possível em tal sertão, para lenitivo do corpo moído pelos solavancos 

intermináveis do animal viageiro. Uma porta no alpendre, ao lado das portas 

da venda, dava ingresso ao quarto que eu teria por aquela noite e em cuja 

penumbra descobri, ao fundo, um vasto leito antigo, de talha, com um 

colchão sem lençóis. Em breve espaço, porém, estava a cama feita com alvos 

linhos de tecido grosso e esperava-me um banho tépido, cujo calor se evolava 

aromatizado de aguardente. 

[200] Foi com a melhor disposição de espírito e com o mais salutar 

apetite, que, em companhia do pajem, um velho camarada prático e de 

confiança, eu me sentei à mesa, posta numa sala interior, que abria em 

janelas para a paisagem alpestre de penedias graníticas, em frente aos 

pratos de louça azul, chinesa, onde fumegava uma tostada fatia de lombo 

cheiroso e um mexido característico de couves picadas. Pois, dessa 

parcimônia culinária, bem me lembro, fez o momento a mais principesca 

refeição com que me tenho banqueteado: lombo tostado, couve mineira; ao 
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depois, marmelada de Lisboa, um copo de água cristalina, café de saco e 

mais, para o pajem, uma pouca de caninha. 

 

e 
 

Como tivesse de madrugar, logo que se fez noite completa, eu me dispus 

a dormir e me recolhi de fato, depois de um passeio no qual o acaso guiou meus 

passos para as proximidades de um regato de águas escuras, correndo 

tumultuoso num leito de cascalhos, por margens revolvidas, denunciando 

antigos trabalhos de mineração. Ao comprido, no largo leito de talha, 

pregostava eu as delícias de uma noitada de cansaço, nesses indefinidos 

momentos, de meia vida, que precedem o sono. Havia ainda algazarra na venda 

e, persistente, uma viola plangia uma cantilena monótona. 

Tudo constituía o ambiente fantasista do meu espírito, que, num meio 

sono, me transportava aos modestos auditórios de minha futura comarca, 

onde triunfos me esperavam e a carreira pública se me abriria em 

prometedora apoteose de aurora... 

Creio que esse devanear otimista chegou a ser sonho... A cessação da 

algazarra, pelo ecoar sinistro do relógio da igreja, me despertou, porém. 

Fez-se um instante silêncio em volta, apenas a viola, persistente, plangia 

sempre a cantilena monótona. 

Agora, havia junto de minha porta, no alpendre, uma voz destacada que 

contava, com vagar, num rosário interminável, alguma coisa que deveria ser 

uma história, interessante por certo, pelo atento silêncio com que era 

ouvida. 

Aquilo me prendeu a atenção. 
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Eu não podia ouvir a narrativa contínua e apenas percebia uma ou outra 

palavra do narrador noturno. O esforço para ouvir, porém, afugentou-me o 

sono. Não sei que tempo se passou. 

[201] A voz por fim se calou, confundindo-se tudo no quieto sussurro 

de mil vozes que forma a silenciosa placidez da noite nos campos. E então 

ouvi perfeitamente a voz do meu pajem perguntar: 

— E do Gongo-Velho, que sabe você, pai Joaquim? 

A estas palavras tais, ergui-me do leito. Tomei a roupa e abri a porta do 

quarto. 

Havia a um canto do alpendre um pequeno grupo, sentados, alguns, 

num banco ao longo da parede, estendidos, outros, pelo chão. Alumiava a 

cena uma simples candeia de azeite, fumegante, prendida a um esteio do 

telheiro. Pedi que se não desconcertassem à minha chegada; apenas 

desejava ser também da companhia e aproveitar a minha noite de sono 

perdido ouvindo as histórias de quem as estava contando. 

— Coisas de outro tempo, nhô-moço — pronunciou, num riso acanhado, 

um velho africano que deveria ser centenário, a se julgar pela carapinha 

cinzenta que lhe envolvia a cabeça e lhe cobria o mento acentuadamente 

longo —, coisas de outro tempo... 

— Pois terei muito prazer em ouvi-las, se você quiser ser tão bom que 

mas conte — disse. 

— Eh? Nhô-moço... Preto só tem meia língua. Nhô-moço não há de 

entender meia língua de preto. As histórias de que me lembro ainda em 

minha idade só sei contar aos companheiros que me podem entender. 

— Pois conte aos seus companheiros. Serei também um deles por 

algumas horas. Conte a história do Gongo... 
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— Do Gongo-Velho — atalhou o meu camarada. 

— Sim, do Gongo-Velho — repeti, aproximando-me do narrador e 

tomando assento no banco. 

O africano, com ar contrafeito, num meio riso, picava um pedaço de 

fumo torcido para uma comprida mortalha de milho que tinha presa atrás 

da orelha. 

Os outros companheiros dispuseram-se a ouvir e eu então percebi que 

dormia a um lado, ressonando, encostado à parede, um caipira que tinha 

caída, sobre as pernas estendidas, a viola, que não mais plangia a cantilena 

monótona... 

 

e 
 

— O Gongo-Velho... — começou o africano apertando com a unha grossa 

o fogo do comprido cigarro, há pouco aceso. — O Gongo-Velho tem uma 

história triste... Eu mesmo não sei se a devo contar em hora tão [202] 

adiantada. Isto já deve ir roçando pela meia-noite e há defuntos na história do 

Gongo-Velho... 

Neste instante, como para desfazer os escrúpulos do africano 

supersticioso, o relógio da torre disse-lhe soturnamente que eram onze horas 

apenas... Sumido que foi o último eco da última badalada, o africano dispôs-se 

e, com singela vivacidade, contou-nos a história extraordinária cujos traços 

gerais inda conservo indeléveis no espírito. 

— Pois bem, vá lá... — disse, num suspiro. — É de ouvido que conto, 

porque não é de meu tempo que estas coisas que vou contar se passaram. 

Mas delas sei por miúdo, que de minha mãe as ouvi, um sem-número de 

vezes, por serões como este. 
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“Gongo-Velho se chamava noutro tempo um pequeno córrego que ia 

desaguar no Rio das Mortes. Hoje tem outro nome que o coração manda 

calar para que se não saiba ao certo o lugar deste drama, onde tanta lágrima 

de cativo foi vertida... Corria ele pelas terras de dois irmãos que um dia 

chegaram do reino com uma cadeia de escravos e ali se estabeleceram, num 

viver tão solitário e recolhido que não parecia de humana criatura. 

“Era de muito ouro toda a redondeza e Gongo-Velho se ficou 

chamando toda a terra dos dois irmãos recém-vindos. 

“Foram de rude labor os anos que se seguiram. Minerava-se no 

Gongo-Velho com verdadeira fúria de amontoar tesouros. E sobre a 

chegada dos moços portugueses muitos anos se passaram. 

“Nunca ninguém soube da vida deles, também nunca se soube que eles 

se metessem com a vida dos outros. Apenas cá fora, aquém dos muros do 

retiro, verdadeiro presídio, transpiravam certos rumores de cenas 

horrorosas de perversidade, narrações assombrosas de bárbaros castigos a 

que repugnava ao espírito mais embrutecido dar crédito inteiro. 

“‘Deveria naturalmente haver exagero naquilo’, era o que se pensava. 

Dura, porém, corria a existência do cativo nas lavras do Gongo-Velho. 

Ao certo, o que se passava ninguém o sabia, mesmo porque, quando 

algum desgraçado conseguiu, furtando-se à severa vigilância dos [203] 

algozes, evadir-se, ia procurar asilo em paragens bem distantes daqueles 

vales, cujas quebradas repetiam o eco doloroso dos soluços de agonia dos 

seus irmãos de infortúnio. 

“E os dois moços do reino envelheceram. 

“Tinham um capataz de confiança, português como eles, que conduzia 

a tropa de ouro à Vila Rica. Ninguém mais saía do retiro e ninguém mais 
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entrava nele senão o capataz, de volta, trazendo, as mais das vezes, novo 

contingente de pretos, reforços para a escravatura. 

“Mas até então Gongo-Velho não tinha história. 

“Já iam bem adiantados em anos os dois irmãos quando se deram os 

sucessos por que se tornaram célebres as lavras do Gongo-Velho. O princípio 

do episódio ninguém o soube ao certo, pois não restou um só, de tantos, para 

trazê-lo ao mundo. O que se sabe é que uma tarde, quase à noite, os cativos se 

rebelaram e, num sítio afastado, onde se achavam, depois do trabalho do dia, 

antes de se recolherem à casa, em uma reação de energia que se manifestou 

numa explosão canibal, agrediram um dos senhores, o que de costume 

feitorava o serviço, lançaram-no por terra e estraçalharam-lhe o corpo com 

uma gana desenfreada de carnívoros esfomeados. 

“Consumado o crime, o bando revolto veio, em marcha célere, pelo 

caminho de casa, e, a mesma fila pacífica de cativos que todas as noites se 

recolhia à senzala numa passiva submissão de animais domesticados, 

entrou, dessa feita, os terreiros murados da fazenda como uma horda 

selvagem, aos berros, agitando no ar os instrumentos do trabalho, tintos 

agora do sangue do senhor. 

“Ao outro fazendeiro, que estava em frente da casa à espera da gente, 

se desvendou em um instante a significação daquele incomparável ato de 

insubordinação. E a ausência do irmão lhe denunciou logo a certeza do que 

se havia passado. 

“Num ímpeto de heroísmo, porém, o velho português precipitou-se 

com os punhos cerrados ao encontro do bando amotinado, e, numa 

explosão de apóstrofes violentas, conseguiu num momento impor-se e 

dominar o espírito rebelado dos cativos. 
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“Ao bando revolto de há pouco tornou a quieta passividade submissa 

que lhe constituía o fundo do caráter, e, ao assomo de enérgico atrevimento 

do senhor, os escravos perderam de novo a liberdade de ação em que se 

haviam conseguido abroquelar algum tempo. 

[204] “Restituída a ordem, os cativos se recolheram à senzala numa 

muda procissão de penitentes. E a noite caiu sobre a terra. 

“Ao outro dia foram os escravos levados pelo capataz para serviço em 

lugar oposto àquele em que haviam estado na véspera e onde deviam jazer 

os despojos do velho infeliz barbaramente vitimado por um ato, talvez, de 

justa vindicta. 

“Conta-se que o irmão, solitário e em lágrimas, se dirigiu em busca do 

ignorado local da cena sanguinária e, tendo-o encontrado afinal, piedosamente 

recolhera todos os destroços do corpo do companheiro assassinado e os 

sepultara em cova aberta por suas próprias mãos!... 

“Alguns dias se passaram depois deste acontecimento, sem que nada 

de extraordinário ocorresse. 

“Uma tarde, tendo chegado a gente das lavras, o senhor em pessoa foi 

presidir a distribuição do rancho. Apareceu com ar prazenteiro até então 

desconhecido nele. 

“Não sabia por que naquela noite sentia na alma uma alegria imensa... 

disse; queria que todos comessem bastante e foi de melhor qualidade e farta 

a comida que se serviu. 

“Feita a distribuição, os cativos se repartiram em grupos, e o fazendeiro 

triunfante esfregava as cabeludas mãos, por entre os grupos de escravos 

que, surpresos, mastigavam calados. 
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“A um canto o capataz, com o queixo apoiado no alto cabo do rebenque 

de couro, olhava, espantado, para o amo, pensando que por certo a loucura 

lhe havia transtornado o espírito, tão incompreensível achava aquele 

procedimento extraordinário. 

“Terminada a refeição, o próprio fazendeiro, tomando ao capataz as 

grossas chaves que trazia à cinta, abriu a porta da senzala e assistiu à 

entrada humilde dos cativos que, todos, um por um, crianças e velhos, 

elevando suplicemente as negras mãos calosas, iam tomando a benção com 

um grunhido ininteligente e triste. 

“Depois que o último escravo entrou, o velho torceu na fechadura a 

chave ferrugenta, atirou para o meio do terreiro o maço das chaves e, 

encostando uma escada ao alto muro maciço, de taipa, do fúnebre 

dormitório, galgou-lhe os degraus e, trepando à cumeeira, abriu um buraco 

no sapé da coberta. 

[205] “Seus olhos então se mergulharam pelo vácuo enorme e soturno 

da horrenda habitação pouco iluminada por alguns candeeiros de azeite 

presos à parede sem reboco. 

“Na meia claridade da senzala percebia-se, no chão, como um 

tumultuar sinistro de vermes. Em um e outro ponto, iam já brilhando as 

labaredas de pequenas fogueiras de cavacos e lenha seca. 

“Mais acostumado àquele ambiente, o fazendeiro agora distinguia bem 

os corpos dos cativos, acomodando-se pelo chão, numa promiscuidade 

indecorosa, velhos e crianças, homens e mulheres. 

“De repente, um grito lancinante quebrou a monotonia morna daquele 

sepulcro repulsivo. 
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“Todos voltaram-se para o lado de um infeliz que, tendo desdobrado, 

de um salto, a estatura hercúlea na meia sombra da senzala, estorcia-se 

agora numas contorções horrorosas, desesperadamente agitando-se, de 

rastos, como a querer meter-se pelo chão adentro. 

“Súbito, outro grito, mais outro, e em poucos momentos uma vozeria 

infernal, que abalava os alicerces da casa, estremecendo tudo, elevava-se do 

interior da senzala em cujo chão negro, numa desesperada convulsão 

infernal, agitavam-se, revolviam-se centenas de miseráveis, presos de uma 

agonia indescritível, numa dança macabra nunca vista, numa horrível 

comunhão de sofrimentos que só dificilmente poderia ser concebida pelo 

delírio de uma imaginação alucinada, para exemplar tortura e castigo dos 

mais detestáveis réprobos humanos. 

“E toda a agitação tumultuária e dolorosa se foi a pouco e pouco 

amainando e se confundindo no mesmo indefinível resfolegar, soluçado e 

trêmulo, que mais e mais se apagava, até que tudo se converteu na sepulcral 

quietude de um silêncio de morte. 

“Sem compreender o que seria aquilo, o capataz colava o ouvido à porta 

da senzala e mergulhava o olhar curioso pelo estreito orifício da fechadura. 

Tinha medo de haver acertado a verdadeira significação das cenas cuja vista 

aquelas paredes de cárcere lhe estavam interceptando. 

“Quando viu que tudo tinha terminado, lembrou-se do velho fazendeiro 

que lá jazia ainda, estendido sobre a palha da coberta, com a cabeça 

mergulhada pela abertura feita, em uma atenta e imóvel contemplação sinistra. 

[206] “O capataz chamou por ele; como não respondesse, subiu também 

a escada, chamou de novo, sacudindo-lhe o corpo; estava rijo, inanimado, 

morto, com as órbitas horrendamente esbugalhadas, com as pupilas apagadas 
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agora, mas cujo espelho deveria ainda guardar o reflexo de tanta agonia aflitiva, 

o desespero de tantos sofrimentos angustiosos... 

 

e 
 

“Aqui acaba a história do Gongo-Velho”, continuou o africano, depois 

de uma pausa. “Bem lhes dizia que não era própria para ser contada a horas 

tão assombradas, pois isso já deve ir roçando pela meia-noite e é só de 

defuntos a história do Gongo-Velho.” 

Calou-se o preto. 

O relógio da torre da igreja começou sinistramente a badalar a hora 

fúnebre das almas penadas e um vento sussurrante arrepiava, com um 

frêmito, as folhagens do arvoredo. 

Então ergueu-se o velho narrador e disse aos companheiros, com 

piedosa entonação na voz: 

— Façamos oração, meus camaradas, para que seja aliviado em seu 

penar sem fim o triste velho matador, cuja alma sem descanso deve andar 

por estas horas lúgubres, adejando nas proximidades do sítio assinalado por 

tão extraordinário episódio... 

E, persignando-se, voltou à primitiva postura. 

s 
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