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A Mãe do Ouro é uma odisseia sem a magia dos deuses, os heróis de mãe do ouro 

são de carne e osso. 

Ronald Claver 

Professor da UFMG, vencedor dos Prêmios Bienal Nestlé de Literatura Brasileira 

e Cidade de Belo Horizonte.

A Mãe do Ouro celebra a magia do (....) ofício de brincar com as palavras, domando-as, 

transformando-as em objeto de encanto e, por vezes, de reflexão. 

Vanderlei Lourenço

Autor de Quarador e de Primavera em Dezembro.

A Mãe do Ouro, tributo que Gláucia e Willian prestam às terras de Minas em ato de 

consagração que transforma paisagens e tempos africanos, portugueses, brasileiros 

e mineiros em matéria de uma memória feita das ruínas da história. 

Terezinha Taborda Moreira

Professora de literaturas africanas de língua portuguesa, 

literatura brasileira e literatura comparada do PPGL/PUC Minas.

Filha de mãe escritora e pai professor de literatura, Gláucia 
Maria Vasconcellos Vale, após muitos encontros, desencontros 
e procuras pela vida, atividades em Brasília, Angola, Japão, Coreia 
e França, retorna às origens e divide atualmente o tempo entre 
a academia e a literatura. 

Com pós doutorado em Sociologia Econômica (Universidade de 
Paris IV/ Sorbonne), foi Pesquisadora-Convidada da Sorbonne, 
é professora do PPGA/ PUC Minas, tendo sido duas vezes agra-
ciada com o Prêmio Nacional Capes/ Teses de Doutorado: 2007 
(autora), 2017 (orientadora). Como poeta e romancista foi agra-
ciada em concursos nacionais e internacionais de literatura 
(obras inéditas). Seu último livro, Cantos da Terra, reúne alguns 
desses poemas.

Willian S. Penido Vale, com formação básica em Engenharia 
de Minas e Metalurgia, mestrados em Economia Regional e 
Economia, doutorado em Regional Science (Univ. of Penna.), 
exerceu diferentes atividades profissionais, nas esferas acadê-
mica, pública e privada, incluindo, entre outras, extensa carreira 
universitária, no exterior e no Brasil (UFMG); funções de Ministro 
de Estado de Minas e Energia e de Ministro da Cultura; Dele-
gado junto à Assembleia Geral da UNESCO; Representante da 
América Latina no Conselho das Nações Unidas para Energias 
Renováveis; Consultor de agências nacionais e internacionais 
nas áreas de desenvolvimento regional, saneamento básico e 
ambiental e meio ambiente, no Brasil, África e Europa Oriental.

Esta é a saga de homens e mulheres infectados pela febre 

do ouro, que os levou a um canto remoto da América Portu-

guesa. Muitos são os personagens, alguns seduzidos, outros 

sequestrados. 

O herói africano Kehinde, que trabalhava na oficina de 

metalurgia na cidade de Oyo, sede do império dos iorubá, na 

África Ocidental, capturado por caçadores de escravos e 

trazido para as minas de ouro do sertão; o fidalgo português 

Lourenço, foragido da repressão pombalina, e seu criado Assis: 

o cristão novo Christovão, Frei Diogo, Ifigênia, Felícia, filhos, 

netos e bisnetos, que se sucederam, do século XVIII ao XX, 

com a alma impregnada por vestígios de ouro, ferro e sangue. 

Uma história de exploração e tragédias, amores e sonhos, 

resistência e heroísmo, composta por muitas vozes que 

se perderam, misturadas ao barro e à lama da mineração. 

Pairando sobre todos, a Mãe do Ouro, impassível guardiã dos 

segredos da terra, testemunha e protagonista dos eventos, 

que confronta Ignácio com o enigma de um tesouro escon-

dido. História e ficção se mesclam neste romance original, 

instigante, com toques de magia e entremeado de mistérios 

a serem descobertos pelo leitor.
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