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aPRESENTAÇÃO
É com muita satisfação que entregamos à cidade e especialmente aos nossos educadores, o 5º
número da Revista Por Dentro da História. Valioso material que a cada edição desvela um pouco
mais da história e da memória de Contagem, além de propiciar o debate sempre atualizado sobre
as questões relativas ao Patrimônio Cultural e à Educação Patrimonial.
Salientamos que a cultura permeia todas as ações da sociedade e nos últimos anos tem entrado e se
consolidado na agenda das políticas públicas no Brasil. No campo da cultura, um dos aspectos que tem
ganhado cada vez mais relevância é o do patrimônio cultural, pois promove a preservação dos referenciais de nossas identidades, possibilitando a construção do sentido de passado, presente e futuro.
O conhecimento e a apropriação do Patrimônio Cultural pelas comunidades são a base da nossa
identidade e fatores indispensáveis para se pensar no desenvolvimento sustentável das cidades na
contemporaneidade, fortalecendo os laços de pertencimento e a cidadania.
Importantes ações foram desenvolvidas a partir desse eixo, como a criação do Programa de Educação
Patrimonial Por Dentro da História que recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade (Iphan/Minc)
como melhor projeto de Educação Patrimonial do país em 2008; a execução do Plano de Inventário de
Contagem, possibilitando o mapeamento do nosso patrimônio cultural material e imaterial; a restauração do casarão do Parque Gentil Diniz, entregue à comunidade em julho deste ano; a contratação de
empresa especializada para elaboração dos projetos de restauração da Casa da Cultura Nair Mendes
Moreira – Museu Histórico de Contagem e da Capela Imaculada Conceição e Santa Edwiges, no bairro
Bela Vista; além da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Contagem, através da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) para a realização de inventário para fins de Registro da Comunidade dos Arturos como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais e de Contagem.
Avançamos ainda no diálogo com a sociedade civil, através da atuação do Conselho Municipal de
Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem (Compac), promovendo debates e ações
profícuas para a preservação do patrimônio de nossa cidade e o envolvimento das comunidades. Foi
criado o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural – Fumpac, possibilitando investimentos na conservação e restauração do nosso patrimônio. Por tudo isso, aumentamos a nossa pontuação no ICMS-Patrimônio Cultural, o que gera mais verbas para Contagem e consequentemente mais investimento
em nosso patrimônio.
Sabemos o quanto avançamos no trabalho com o patrimônio, mas o desafio ainda existe, pois uma
ação de governo que se pretenda transformadora, tem na Cultura um de seus pilares, na discussão
dos direitos e da cidadania. Diante disso, estabelecemos em nossa cidade como princípio para dar
continuidade à política pública de cultura, a criação da Fundação Cultural do Município de Contagem
– Fundac, que atuará no sentido de planejar, coordenar e dirigir a execução de programas, projetos e
atividades de ação cultural e de proteção do patrimônio cultural do Município e possibilitará a continuidade de programas e projetos já existentes, bem como a implementação de uma política cultural
sólida para Contagem.
E assim nossa cidade avança para o futuro, preocupada com o presente e preservando o passado.

Lindomar Diamantino Segundo
Secretário de Educação

Marília Campos
Prefeita de Contagem
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A legislação brasileira sobre a proteção do patrimônio cultural, a partir do ano 2000, contribuiu de forma
significativa para a preservação das referências culturais
imateriais. Entretanto, colaborou para se estabelecer uma
dicotomia, que concebe o imaterial a partir daquilo que
não é material e vice-versa. Por outro lado, sempre haverá
relações entre o material e o imaterial, ultrapassando os
limites estabelecidos pelas legislações preservacionistas.
Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser entendido como um conjunto único de manifestações múltiplas,
complexas e interdependentes dos inúmeros componentes, materiais e imateriais, da cultura de um grupo
social. Além disso, os significados e valores atribuídos ao
patrimônio, dizem respeito aos aspectos físicos e subjetivos que envolvem sua dinâmica dentro da sociedade,
bem como aos usos e sentidos determinados pelas ações
de preservação dos bens culturais.
Neste número da revista Por Dentro da História, a
discussão sobre o patrimônio imaterial foi destacada,
permitindo, embora não fosse o objetivo, perceber as
múltiplas vinculações entre o material e o imaterial.
Observamos isso no texto sobre a Casa de Umbanda
“Além dos Orixás”. Em uma descrição dos elementos
e cerimônias desenvolvidas na Casa, nota-se que os objetos e rituais estão conectados e são, juntos, responsáveis
pela afirmação de identidades individuais e coletivas. Da
mesma forma, o relato da experiência de um professor
ao vivenciar as festividades do congado da comunidade dos Arturos e dos Ciriacos, além da reflexão sobre a
trajetória de um grupo de folia de reis, aponta para uma
relação dependente entre o material e o subjetivo.

A Revista também reflete acerca da legislação sobre o
patrimônio imaterial e a crescente iniciativa de patrimonialização das referências imateriais, que, no meu entendimento, é fruto, entre outros fatores, de um desejo em
compensar os quase sessenta anos em que as ações de
proteção do patrimônio limitavam-se ao tombamento.
São vistas como ações conservadoras, enquanto o inventário e o registro, devido a sua interface com a cultura
popular, são entendidos como iniciativas mais democráticas que o tombamento.
Nos artigos abordando o patrimônio material, a ligação,
entre físico e intangível, está presente. Como nos textos
sobre o patrimônio industrial, o Parque Gentil Diniz e as
edificações tombadas da Sede. Há um valor estético nessas
estruturas, mas trabalhadores e famílias protagonizaram
relações, construíram sentidos e significados nesses lugares
que constituem uma dimensão subjetiva para esses bem
culturais que extrapolam sua materialidade.
A Revista destaca as memórias que formam Contagem com um curioso artigo, que também estimula pensar na metodologia da história oral e suas possibilidades
para as ações de valorização do patrimônio cultural e
de identidades. Por fim, analisa a educação patrimonial como um recurso capaz de fazer com que todos os
sujeitos se sintam parte de um mesmo contexto, porém
marcado pela heterogeneidade e diversidade cultural.
Conscientes da dimensão coletiva da vida que deve ser
reafirmada e construída dentro dos princípios democráticos. Pois somente assim os sujeitos vão ressignificar
conceitos como cidadania, responsabilidade e pertencimento. Boa leitura!
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Patrimônio
Cultural Imaterial:
Pensamento e Prática
Luis Gustavo Molinari Mundim¹
Refletir sobre determinado tema sob a ótica da teoria e da
prática nem sempre é uma garantia de bons resultados, de
um lado, corre-se o risco de análises rasas e apressadas sobre
o objeto, e de outro, de um estranhamento ou uma crítica
feroz às práticas. Isoladamente, tais procedimentos contribuem ainda mais para um distanciamento entre abordagens
que devem ou deveriam caminhar juntas.
Todavia, no caso do patrimônio cultural esse é um caminho imprescindível. Campo multidisciplinar, interdisciplinar ou
transdisciplinar como preferem alguns, o patrimônio cultural
necessita reflexão constante sobre as práticas utilizadas em
campo, e de uma incorporação, cada vez maior, das práticas
às teorias existentes.
Assim, o objetivo desse texto é refletir sobre o patrimônio
cultural de natureza imaterial, a partir de uma análise dos
acontecimentos recentes e sob a ótica dos desafios que a
instrução dos processos de inventário e de registro dos bens
culturais imateriais e a implantação das salvaguardas tem
imposto a administração pública.
Ponto de partida importante nessa análise é a conceituação sobre a qual patrimônio cultural estamos nos referindo.
A definição além de elucidar o tema, tem caráter instrutivo,
visto que, frequentemente, existe uma confusão entre os
mecanismos de proteção associados ao patrimônio cultural
imaterial. Não são raros os equívocos entre os instrumentos
como o registro e o tombamento, e é muito comum se ouvir
falar, até nos órgãos oficiais, do “tombamento” de festas,
queijos, folias e por aí vai.
No caso de patrimônio imaterial, além do inventário – que
é a identificação, da salvaguarda – que são as ações para a
manutenção do bem cultural, tem-se o chamado registro
– que é de forma geral um reconhecimento, por parte do
estado, de que determinado bem cultural é patrimônio. Nesse
sentido, não cabe o instrumento do tombamento no caso de
patrimônio imaterial.
Uma definição aceita internacionalmente que se refere
ao chamado patrimônio cultural de natureza imaterial foi
estabelecida, em 2003, na Convenção para a Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial. A convenção, ratificada por
quase todos os países membros da ONU e pelo Brasil, estabeleceu tal patrimônio cultural como sendo:

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos
e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio
cultural. (UNESCO, 2003, s/p)².
A definição, bastante ampla, refletiu as principais correntes de pensamento existentes sobre o tema até aquele
momento. Além disso, segundo a mesma Convenção, o
patrimônio cultural de natureza imaterial se manifesta em
particular: “nas tradições e expressões orais, incluindo o
idioma como veículo, nas expressões artísticas, nas práticas
sociais, rituais e atos festivos, nos conhecimentos e práticas
relacionados à natureza e ao universo, nas técnicas artesanais tradicionais entre outros”. (UNESCO, 2003, s/p).
Todavia, vale lembrar que existem outras nomenclaturas
que tratam o patrimônio imaterial, como patrimônio de
natureza intangível. Sem entrar nas discussões sobre a melhor
nomenclatura utilizada, adotamos a terminologia presente no
artigo 216 da Constituição Federal do Brasil, que denomina
o referido patrimônio cultural como “patrimônio de natureza
imaterial”, ou simplesmente patrimônio imaterial.
Além dessa definição, também se somou as perspectivas
de trabalho um ponto fundamental, que é a participação
dos produtores e detentores dos saberes e expressões nos
processos de caracterização e de salvaguarda do bem cultural
imaterial. Em outras palavras, a proposta preconizava e ainda
preconiza que era preciso dar primazia aos agentes sociais nas
ações, discussões e nos processos. Isso porque, a “reprodução
e a continuidade dos bens culturais vivos dependem de seus
produtores e detentores. Por isso, eles devem sempre ser participantes ativos do processo de identificação, reconhecimento
e apoio”3 (CAVALCANTI; FONSECA, 2008, p.23).

BREVE TRAJETÓRIA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL
A trajetória do chamado patrimônio imaterial no Brasil
remonta aos primeiros anos do século XX, ainda nas pesquisas
desenvolvidas por Mário de Andrade e equipe. A expedição que
percorreu o Brasil registrando e documentando diversas expressões culturais, culminou, anos mais tarde, com a obra referência

¹ Mestre em História Social da Cultura pela UFMG. Analista de Gestão Proteção e Restauro do Iepha/MG, atualmente ocupa o cargo de Gerente de Patrimônio Imaterial da
Instituição. Contato: luis.mundim@Iepha.mg.gov.br.
2
Esse documento foi publicado pela UNESCO com o título Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage em Paris, no ano de 2003 e a tradução foi feita
pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em 2006. O documento pode ser consultado na íntegra em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por.pdf>.
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da etnografia brasileira chamada “O Turista Aprendiz”.
Todavia, embora a preocupação com os bens culturais imateriais já estivesse esboçada há muitos anos, a proteção somente
teve seus instrumentos legais formalizados no ano 2000, com
o Decreto-Lei Federal, Nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. Em
Minas Gerais, tais instrumentos foram criados dois anos depois,
em 2002, e seguiram, em sua grande maioria, os artigos existentes na legislação federal. O Decreto-Lei Estadual Nº 42.505, de
15 de abril de 2002, normatizou os critérios para a proteção do
chamado patrimônio imaterial no estado. A proteção ao patrimônio já estava escrita no artigo 216 da Constituição Federal e
no artigo 209 da Constituição do Estado de Minas Gerais4.
As legislações estabelecidas no Brasil, tanto na esfera
federal quanto na estadual, refletiam as proposições das discussões de diversos organismos internacionais relacionados a
UNESCO. Tais discussões foram expressas em algumas ocasiões
como, por exemplo, na “Recomendação sobre a salvaguarda
da cultura tradicional e popular” feita, em novembro de 1989,
em Paris, e na “Primeira Proclamação das Obras Primas do
Patrimônio Imaterial da Humanidade”, em 1998. E finalmente,
em 2003, na “Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial”, anteriormente mencionada.
No caso de Minas, o ano de 2012, é importante pois completam dez anos da instituição da legislação mineira e também
os dez anos do primeiro registro de um bem cultural como
Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais: “O Modo de Fazer o Queijo Minas Artesanal da região do Serro” quando, pela
legislação, se torna necessário reavaliar o título concedido. O
momento também é propício pois, a preocupação com o chamado Patrimônio Cultural Imaterial, no Brasil e no mundo vem
crescendo rapidamente, e por vezes de forma desenfreada5.

BENS CULTURAIS EM MINAS GERAIS
De forma geral, nesses dez anos da legislação referente ao
patrimônio imaterial em Minas Gerais, se observa alguns avanços no trato do tema e um longo caminho ainda a percorrer.
Isso porque, existe uma profusão de bens culturais imateriais
do estado que necessitam ser conhecidos.
Os avanços ficaram a cargo, por exemplo, das mudanças
estruturais das instituições como a criação de um setor específico no Iepha, em 2008, que permitiu acompanhar de forma
mais próxima as demandas da sociedade. Alguns criticam essa
mudança, sob o argumento de que significa a fragmentação do
patrimônio cultural entre material e imaterial, contudo ela deve
ser relativizada. A fragmentação se dá na abordagem do objeto,
nas escolhas da pesquisa e não na divisão administrativa.
Todavia, as ações no patrimônio imaterial em Minas Gerais
ainda necessitam de maiores investimentos em pesquisa, no re-

conhecimento e na salvaguarda. Um dos caminhos válidos para
solucionar tal contenda é a aprovação e execução do “Programa
Estadual do Patrimônio Imaterial” que estabelece as áreas de
atuação e garante recursos para a execução de ações.
Em relação aos registros conduzidos na esfera estadual, o
“Modo de Fazer o Queijo Minas Artesanal da região do Serro”
foi o primeiro bem cultural imaterial registrado em Minas
Gerais. O registro ocorreu em 2002, mesmo ano da publicação
do Decreto Lei 42.505.
Embora não se trate de um certificado de origem, a região
inicialmente delimitada referente a essa produção engloba um
total de nove municípios: Serro, Rio Vermelho, Serra Azul de
Minas, Sabinópolis, Materlândia, Dom Joaquim, Conceição do
Mato Dentro, Alvorada de Minas e Santo Antônio do Itambé.
A delimitação leva em consideração vários critérios como características climáticas, topográficas e de vegetação, além da
questão identitária como pode ser visto no mapa.
Além de ser o primeiro bem cultural registrado pelo estado
de Minas Gerais, “Modo de Fazer o Queijo Minas Artesanal
da região do Serro”, tem outra característica marcante, isto
porque, foi declarado patrimônio imaterial do estado em meio
à uma série de proibições da comercialização de derivados de
leite cru pelas agências sanitárias. Esse é um tema de importante discussão, pois coloca, em lados contrários, dois setores
do estado, de um lado a vigilância sanitária e de outro a cultura, isso porque o queijo minas artesanal leva em sua composição justamente o leite cru como elemento primordial.
Contendas a parte, o registro reconheceu o modo
artesanal de se fazer o queijo dessa região como elemento identitário da cultura mineira e o saber foi inscrito no
Livro de Registro dos Saberes. Anos mais tarde, a ação foi
seguida pelo IPHAN que, em 2008, ampliou os estudos e
reconheceu o “Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas
nas Regiões do Serro, da Serra da Canastra e do Salitre”.
É importante relembrar que a legislação prevê que todos os
registros de bens culturais imateriais devem ser reavaliados a
cada dez anos, e esse será um bom momento para observar as
repercussões da concessão do título, além de uma oportunidade para verificar acertos e erros na condução desse processo.
Em relação a esse dispositivo legal presente na lei, vale ressaltar que ele visa justamente verificar se o bem cultural declarado
patrimônio cultural ainda reúne as características que o fizeram
receber o título. Essa preocupação é perfeitamente plausível, visto
que, trata-se de um patrimônio cultural ancorado nas pessoas e
grupos, e sujeito as variações da vida e do cotidiano.
Além do “Modo de Fazer o Queijo Minas Artesanal da
região do Serro”, outro bem declarado como Patrimônio
Cultural Imaterial de Minas Gerais é a Festa de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, no Vale
do Jequitinhonha. A celebração religiosa tradicional organiza-

3
Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. CAVALCANTI, Maria Laura V. de Castro; FONSECA, Maria Cecília Londres. Patrimônio Imaterial no Brasil: Legislação e Políticas
Estaduais. Brasília: UNESCO, Educarte, 2008.
4
Todas esses documentos podem ser consultados no Portal do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em:<http:// www.Iepha.mg.gov.br> .
5
INSTITUTO Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Dossiê de Registro do Modo Artesanal de Fazer queijo da região do Serro. Belo Horizonte, 2002.
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da pela Irmandade dos Homens Pretos de Chapada do Norte
acontece todos os anos, desde meados do século XVIII, e
reúne milhares de pessoas da região e de outros estados6.
Também foram iniciados os estudos, em parceria com o
município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte para o inventário para fins de registro da Comunidade
dos Arturos, que preserva vários elementos da cultura mineira
e que será estudada nos próximos anos.
Além desses, existem outros bens culturais que despertam
interesse de pesquisa como as festas, as folias, as congadas,
os saberes associados aos derivados da cana, o artesanato em
barro do Jequitinhonha.
Todos esses inventários e registros seguem uma definição estabelecida pelo Iepha/MG de se fazer uma instrução
de processo de registro de bens imateriais em cada um
dos livros: o de Saberes, o das Celebrações, das Formas de
Expressão e dos Lugares.

Celebrações - Tamborzeiros.
Festa de Nossa Senhora do Rosário
de Chapada do Norte - MG.
Acervo Iepha.

O CRESCIMENTO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL
Um fato previsível era o de que, após a regulamentação
legal, a demanda de bens culturais de natureza imaterial,
conhecidos e registrados, aumentasse. Afinal as recomendações internacionais e as diversas leis criadas nos últimos anos
atendiam ao apelo cada vez maior de visibilidade e reconhecimento desses bens culturais.
Todavia tal crescimento também abriu caminho para o surgimento de reconhecimentos e registros feitos com pouco ou
nenhum critério. Manuel Ramos (2005), se referindo ao caso
português, utilizou as seguintes palavras:

Modo de Fazer o queijo da região do Serro.
Acervo Iepha.

A orgia mal começou. Mas constata-se que começou
mal. Quais sôfregos pesquisadores do Klondike7,
etnógrafos, museógrafos, animadores e vereadores
culturais, folcloristas e folclorizadores reviram todas as
pedras, vasculham todos os armários portugueses em
busca do mais ínfimo indício de imaterialidade patrimonializável: uma canção popular aqui, um docinho
de ovos ali, uma memória colectiva acolá. Tudo pode
servir os seus intentos, desde que cheire a tradição e
autenticidade. (RAMOS, 2005, p.67-76).
Embora o texto se refira ao caso português, ele traz a
tona uma situação bastante atual no Brasil e no mundo. As
provocações enunciadas no excerto servem para refletir sobre
as práticas e políticas culturais adotadas e para repensar a
relação entre estado, sociedade e cultura.
Ainda segundo Ramos (2005):

Celebrações – Mastro a Cavalo. Festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada
do Norte - MG. Acervo Iepha.

De um minuto para o outro, a corrida à classificação
do património intangível do próprio suor do sovaco da
avó cantadeira descobriu a linha da meta: a Comissão
Nacional da UNESCO. De repente, o desígnio predatório
do rebanho de “actores sociais”, de “facilitadores” e de
“intervenientes em processos decisórios”, elegeu como
alvo as “tradições culturais”. Armados dos mísseis terminológicos patenteados pela novíssima Convenção para a
Protecção do Património Cultural Intangível da Humanidade da UNESCO, espalharam-se num ápice pelo território
imaginado da Comunidade Portugal e torpedeiam agora
o bom senso, raptando intangibilidades sob os tapetes
puídos, para as imolarem no altar sagrado do Divino Património do “Saber Fazer”. (RAMOS, 2005, p.67-76).
A acidez da crítica do antropólogo português, chama a
6
INSTITUTO Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Dossiê de Registro da Festa de Nossa Senhora dos Homens Pretos de Chapada do Norte. Belo Horizonte,
2011.(Versão Digital).
7
Manuel Ramos é irônico ao se referir à célebre “corrida do ouro” da região de Klondike, na fronteira do Canadá com o Alaska, em 1897, que mobilizou milhares de pessoas em busca
do sonho da riqueza e que acabou com dezenas de mortos e doentes em pouquíssimos anos.
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atenção para outro ponto importante, o da legitimação da
corrida desenfreada da patrimonialização dos bens imateriais
embasadas por argumentos pseudo-técnicos, não se levando
em consideração o bom senso, a seriedade e a responsabilidade necessária a qualquer trabalho técnico.
Estabelecendo um paralelo entre Portugal e Minas Gerais
observa-se, nos últimos anos, algo muito parecido. Ou seja, uma
necessidade desenfreada de se patrimonializar tudo que, parafraseando Ramos (2005), “cheire a tradição e autenticidade”.
Tal situação certamente foi potencializada, após 2009, com
a inclusão do registro de bens imateriais como critério para
a pontuação do ICMS Patrimônio Cultural. O que se verificou
após a inclusão desse critério foi um aumento generalizado no
número dos bens imateriais registrados.
O problema não está na inclusão do critério e no aumento do
número de registros que, por si só, poderia significar um aumento na proteção e um reconhecimento generalizado do patrimônio imaterial. O problema está no fato que muitos desses registros foram realizados meramente em função da possibilidade da
obtenção de um aumento dos recursos financeiros, como, aliás,

Mapa da Regiões produtoras do
Queijo Minas Artesanal da região
do Serro reconhecido pelo Iepha/
MG.

ocorre em muitos casos. Nesses casos, os critérios técnicos são
simplesmente esquecidos ou colocados em segundo plano.
O perigo desses processos conduzidos sem critérios é o de
se fazer um mal maior e alijar da participação os grupos como
protagonistas nessa discussão. Infelizmente a realidade atual
ainda não incorporou na prática essa perspectiva tão importante. Assim, o crescimento desenfreado de registros feitos sem
critérios presta, na realidade, um desserviço ao patrimônio cultural a medida que enfraquece o instrumento do registro, não
inclui os detentores das práticas nos processos de identificação
e não garantem uma preservação das práticas e expressões.

CONSIDERAÇÕES
Uma das soluções possíveis para reverter essa situação é
voltar as ações do patrimônio para a pesquisa e para o inventário dos bens culturais, entendendo essa ferramenta como parte
imprescindível dos processos de conhecimento e de registro.
Essa perspectiva não é nova, há bastante tempo é conhecido
que os inventários constituem, indiscutivelmente, um meio
imprescindível e mesmo o ponto de partida necessário para
as ações constitutivas das políticas de Patrimônio cultural
(LONDRES, 2004). Todavia, nos atropelos e no imediatismo
que rondam as pesquisas, esse instrumento é deixado de lado,
focando-se em resultados e produtos que dão visibilidade.
Para tanto é necessário que os envolvidos nos processos de pesquisa, poder público, empresas e pesquisadores
tenham tempo e estejam comprometidos com os critérios
técnicos dos estudos e empenhados em envolver os produtores e executores no processo.
Além disso, fortalecer as estruturas de patrimônio cultural
local para gerir as pesquisas e a gestão desses patrimônios
culturais também é importante. A autonomia na aplicação
dos recursos deve resultar em benefícios locais e retornar à
comunidade em forma de reconhecimento e valorização.
Por fim, estabelecer planos de trabalho de médio e longo prazo, garantidos por mecanismos de fomento, como
leis de incentivo e fundos, também é um ponto importante
na gestão do patrimônio imaterial e podem garantir uma
salvaguarda eficaz e participativa.
É necessário mudarmos um pouco a concepção do
patrimônio cultural e entendermos que o patrimônio imaterial necessita de diálogo, de participação, de valorização.
Tal caminho exige uma ação a que estamos pouco habituados: a valorização do patrimônio cultural pela construção
de relações democráticas.
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O FUTURO VISITA O PASSADO
Uma experiência em Educação Patrimonial nas Escolas do Município de João Pessoa/PB
Luana Maria Cavalcanti Ferraz1

Reflexão Inicial
A utilização do patrimônio histórico cultural como recurso
didático é recente e tem proporcionado inúmeros trabalhos
acerca do seu uso no ensino de história. Sua exploração a
partir da História Local proporciona um maior conhecimento
quanto à memória, à identidade, a prática da cidadania a
partir de um olhar que seja trabalhado para que as propostas
não percam o sentido.
Os novos aparatos didáticos-pedagógicos e a educação
transformadora trazem para si propostas inovadoras e audaciosas que nos levam a dimensões maiores desse Patrimônio
Histórico Cultural. Este passa a ser visto como objeto de extrema importância para uma análise mais consciente e afetiva a
partir do conjunto de ideias motivados pela então chamada
Educação Patrimonial.
Para alguns autores a proposta bastante inovadora das
práticas de Educação Patrimonial é entendida como um
processo de “alfabetização cultural”, como define Maria de
Lourdes Parreiras Horta (2003):
A Educação Patrimonial pode ser assim um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita
ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia,
levando-o à compreensão do universo sociocultural e
da trajetória histórico-temporal em que está inserido.
Este processo leva ao desenvolvimento da auto-estima
dos indivíduos e comunidades, e à valorização de
sua cultura, como propõe Paulo Freire em sua idéia
de “empowerment”, de reforço e capacitação para o
exercício da auto-afirmação. (HORTA, 2003, p.3).

1

No entanto, utilizar desta designação nos leva a pensar
que somente naquele momento é que o aluno terá uma formação cultural, um contato com o saber culturalista e suas
devidas atuações, quando na verdade, todos nós estamos
permeados de cultura desde que nascemos.
Para Horta (2003), o princípio básico da Educação
Patrimonial é a experiência direta dos bens e fenômenos
culturais, para se chegar à sua compreensão e valorização,
num processo contínuo de descobertas.
Os três principais objetos norteadores do processo da
Educação patrimonial são: memória, identidade e cidadania.
Toda e qualquer proposta de estudo da questão do Patrimônio Histórico – Cultural que pretenda mais que o simples conhecimento dos bens oficialmente existentes, deve
buscar estabelecer relações entre este e os conceitos de
memória, identidade e cidadania, sem os quais se corre o
risco de simplesmente reforçar determinadas lembranças
que, consagradas pelo uso e pelo tempo, acabam sendo
transformadas em sinônimo da verdade sobre o passado,
construído de forma unilateral. (SALVADORI, 2008, p.26).
A importância da memória vem desde os tempos antigos,
onde tudo estava atrelado ao conjunto de ideias bem decoradas
e repassadas nos discursos políticos. Ter memorizado acontecimentos, fatos, regras, discursos, enriqueciam as retóricas, tornava o cidadão diferenciado. Era a memória o principal registro.
Os dados, as informações que obtemos através das
explicações, das leituras e dos diálogos proporcionados entre
o patrimônio e o aluno, ou entre aluno e professor em meio
a um processo de significação quanto à importância de um
passado presente seja nas lembranças, nas narrativas, nos
vestígios apresentados e interpretados é que nos permitem
construir essa memória, seja de maneira individual ou coletiva. A partir de um conjunto de ações que permitem o processo de significação, das interpretações que surgem dentro das
análises, de construções que nos respondam e tragam ao
entendimento histórico construídos por pesquisas, por fontes
históricas é que encontramos a chamada identidade.

Graduada em História pela UFPB e Pós-graduada em Turismo de Base Local pela UFPB.
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As identidades são construídas culturalmente, isto é,
organizadas em torno de um conjunto específico de
valores cujo significado e usos compartilhados são
marcados por códigos específicos de auto-identificação:
a comunidade de fiéis, os ícones do nacionalismo, a
geografia do local. (CASTELLS, 2003, p.79).
Para Maria Ângela Borges Salvadori (2008), a identidade
quando analisada do ponto de vista histórico se presta a outras
definições e sentidos, pressupondo o reconhecimento da
mudança e da diferença, tanto em relação ao outro quanto em
relação a si mesmo; é um processo mais que uma definição.
O patrimônio histórico-cultural, tomado como um dos
suportes da memória coletiva, produz identidades sociais
que são determinantes nos modos como os homens se
apropriam da realidade que os cerca, apresentam e lutam por suas ideias, identificam-se com certas propostas,
recusam outras. (SALVADORI, 2008, p.31).
A ligação entre a memória, a identidade é que proporciona o reconhecimento da cidadania. Agregados, estes
conceitos se desenvolvem em ações significativas, de forte
representação para a valorização da cultura histórica de um
determinado lugar. Desta relação é que vem nascendo estudos e propostas no campo da Educação Patrimonial.
Ao Ensino de História, o campo da Educação Patrimonial tem permitido o enlace entre a teoria e a prática, uma
aproximação mais adequada e incentivadora de uma história
voltada para uma realidade local, atribuindo significados,
a quebrar ainda mais um ensino metódico, enfadonho e
desmotivador. Tem proporcionado a interdisciplinaridade, o
incentivo à crítica e o acesso a um passado de direito, uma
articulação entre o global e o local.
Segundo Cláudia Adriana Rocha Teixeira (2008), a metodologia da Educação Patrimonial no Ensino de História pode
aproximar os indivíduos dos seus objetos de pesquisa, contribuindo para que o aprendizado seja prazeroso e estimulante.
A educação patrimonial nada mais é do que uma proposta interdisciplinar de ensino voltada para questões
pertinentes ao patrimônio cultural. Compreende desde
a inclusão nos currículos escolares de todos os níveis
de ensino, de temáticas ou de conteúdos programáticos que versem sobre o conhecimento e a conservação
do patrimônio histórico, até a realização de curso de
aperfeiçoamento e extensão para os educadores e a
comunidade em geral, a fim de lhes propiciar informações acerca do acervo cultural, de forma a habilitá-los
a despertar, nos educandos e na sociedade, o senso de
preservação da memória histórica e conseqüentemente o interesse pelo tema. (MORAES, 2010, s/p.).
Quando se propicia o contato direto seja da criança, do
adolescente ou da comunidade como um todo com a História e as manifestações da cultura do seu espaço, dentro
de seus diversos elementos e significados, estará permitindo que os mesmos se identifiquem e se apropriem de sua
chamada herança cultural.
A recente discussão dos princípios da Educação Patrimonial, quanto à necessidade de inseri-la no ensino-aprendizagem tem levado os novos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) a uma reflexão e adequação quanto as suas propostas, possibilitando o surgimento de ações voltadas para a
Educação Patrimonial, tal como o projeto “O Futuro Visita
o Passado” idealizado pela Secretaria Municipal de João
Pessoa/PB e inserido nas escolas municipais.
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Uma experiência em Educação Patrimonial:
“O Futuro Visita o Passado”
As políticas de preservação do patrimônio histórico do Município de João Pessoa são recentes, datam da década de 1980,
com ações voltadas para uma revitalização dos espaços situados
em sua maioria no centro da cidade, lugar onde se iniciou todo
o seu processo de colonização, ocasionado pela porta de entrada que era o Rio Sanhauá.
No que tange a Educação Patrimonial, as primeiras ações tomadas partiram na instância do Estado, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual da Paraíba (Iphaep), durante
a décadas de 1980, com a elaboração da cartilha didática que
tinha como título “Cartilha do Patrimônio: Centro Histórico de
João Pessoa”, resumida em duas edições que traziam o bordão
“Conhecer para preservar, preservar para conhecer”.
Em 2009, foi criado o Programa de Educação Patrimonial,
“João Pessoa, Minha Cidade”, que têm por finalidade colocar em
prática um plano estratégico de Educação Patrimonial baseado
em dois blocos de ações básicas, dividido pela educação formal
com a capacitação de professores, pedagogos, psicólogos escolares, assistentes sociais e gestores de escolas; aulas de campo;
oficinas de arte-educação e a disponibilização e produção de
material didático. O segundo bloco está centrado na Educação
Patrimonial para os bairros.
Em agosto de 2009, a Secretaria de Educação Municipal de
João Pessoa/PB (SEDEC) colocou em prática uma experiência
idealizada e coordenada pela mesma nas escolas do município,
um Projeto de Educação Patrimonial de nome “O Futuro Visita
o Passado”, tendo como foco – a princípio – os alunos do 6°
ao 9° ano, atendeu cerca de 18 mil alunos das 93 escolas do
município e vigora até o atual ano de 2012.
O roteiro da aula de campo era fixo e tinha início na Praça
João Pessoa, também conhecida como Praça dos Três Poderes.
De lá, explorávamos de maneira panorâmica os monumentos
que compunham aquele cenário tão diversificado de sentidos.
Posteriormente, seguíamos para a Praça do Bispo onde fazíamos o roteiro a pé, a contemplar toda a paisagem composta
pela Igreja do Carmo, Arquidiocese Paraibana, Casarão dos azulejos, Casarão 34 e os demais casarões coloniais que estivessem
no nosso percurso, além das construções mais contemporâneas
que permeiam o espaço. Seguíamos para o Complexo São
Francisco e a Basílica de Nossa Senhora das Neves.
Após este trajeto da cidade alta, voltávamos para o
transporte e seguíamos para a Praça Antenor Navarro,
concluindo com toda a estrutura do Largo São Frei Pedro
Gonçalo, onde o término se dava no Hotel Globo, com a
belíssima vista do Rio Sanhauá.
A expressão “aula passeio” surgiu durante a década de
1920 por um pedagogo francês chamado Célestin Freinet
(2001), que tinha como objetivo proporcionar aos alunos um
contato com o que acontecia fora da escola, a partir de uma
preparação, de uma ação e prolongamento da comunicação
entre professor, aluno e espaço.
No entanto, nos dias de hoje, essa política pedagógica
implantada por Freinet (2001) perdeu o sentido que por ele foi
atribuído. O termo “passeio” está ligado a lazer, ao entretenimento, tantas vezes proporcionado em datas comemorativas.
Por isto, para um melhor trabalho, para que o sentido prioritário da aula não perca o seu caráter pedagógico, é necessário
desmistificar e apropriar o termo no qual se denomina hoje de
“aula de campo”. Daí a necessidade de ir mais além do que o
ensino formal e trabalhar com a comunidade que precisa estar
ciente da importância das ações que vêm sendo desenvolvidas
no âmbito escolar, além da necessidade de uma sensibilização
que precisa ser realizada como um todo.
As visitações que foram realizadas com as escolas e
monitoradas pelos estagiários das áreas de Turismo, História,
Geografia e Arquitetura eram repletas de curiosidades, onde

os mitos, as lendas, as manifestações populares habitavam
o imaginário dos educandos, que tinham quase sempre as interpretações provenientes do senso comum, da propagação
da tradição oral que é repassada de geração a geração.
Uma análise comparativa dos lugares, a associação dos mesmos com a nossa identidade cultural desde a formação da nossa
cidade, nos remontavam um passado tão presente naquele “futuro” representado pelo aluno, enquanto perspectiva de serem
os guardiões da memória e os propagadores da mesma.
Todavia, trabalhar com o Patrimônio Histórico Cultural
sem realizar uma sensibilização adequada, que faça com
que o professor e o aluno compreendam as suas propostas
levando-os a uma apropriação consciente e afetiva desse
patrimônio como elemento importante para a construção da
nossa identidade, e estabelecendo uma cultura de preservação voluntária destes lugares, não estaremos realizando uma
ação voltada para a Educação Patrimonial, mas apenas mais
uma política pronta de preservação.
A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A
melhor forma de contar a História é pensá-la. A melhor
forma de assegurar a identidade é mantê-la. Tudo isso
se faz através da educação, e educar para a preservação,
conservação e valorização cultural é denominado de
Educação Patrimonial. (SOARES, 2003, p.25).
Assim, se um professor não construiu esse vínculo afetivo,
como ele poderia mediar esse mesmo vínculo com seus alunos?
Ao se tratar de patrimônio devemos sempre pensar de forma ampliada, incluindo-se o cotidiano, o corriqueiro, o simples,
sem vincular apenas as grandes e antigas construções.
O processo da Educação Patrimonial difere do que se entende apenas por Patrimônio Histórico Cultural. O patrimônio é o
objeto de análise, mas ligado a ele, deve existir uma ação que
possa convergir para um diálogo entre aluno e patrimônio, a
fim de que eles se reconheçam, se identifiquem e se apropriem
destes lugares como parte da sua história, da memória social.
Apropriada, a valorização virá sem que haja qualquer imposição. A afetividade adquirida é capaz de construir esse vínculo.
Em 2010 e 2011, ocorreram ajustes no plano de capacitação dos estagiários e modificações na metodologia do projeto.
As atividades foram sendo desenvolvidas em dois momentos
distintos. Um deles é a orientação prévia que já vem sendo
estabelecida com os alunos ainda em sala de aula, onde são
trabalhados os conceitos, os objetivos, a finalidade da ação e
da aula de campo que será desenvolvida no segundo momento
com o mesmo roteiro do ano anterior. Na escola, são aplicados
vídeos e dinâmicas e é também trabalhada a significação do
que é patrimônio, desde a inserção da escola como parte indispensável a ser preservada em termos físicos e à memória.

Considerações finais
A aproximação dos alunos com os bens culturais
possibilitou diálogos que até então estavam fora das

práticas escolares, e, quando existiam, se encontravam nas
propostas transversais da temática do meio ambiente, a
partir de um sentimento distante de pertencimento, foco
mais objetivo da Educação Patrimonial. Esta proposta da
transformação da Educação Patrimonial em tema transversal
na Rede, que foi negada pelo Conselho Municipal de Educação
em um primeiro momento, está sendo reavaliada.
Trabalhar os sentidos é uma alternativa de aproximação
com a memória que vai sendo construída e identificada,
deixá-los explorar os lugares a fim de que eles estabeleçam
comparações, que percebam os detalhes, as cores, os formatos
possibilitam uma apreensão e uma discussão mais consistente.
Do ponto de vista do Ensino de História a contribuição é
fascinante. O ajuste da teoria com a prática, a associação do
imaginário com real, com a visão das construções, do que foi
materializado estabelece um melhor aprendizado, olhares mais
curiosos. Estas articulações trazem para o Ensino de História
uma aproximação com o cotidiano do aluno, desfazendo a
ideia de uma História distante das nossas vidas, o que torna
o ensino mais dinâmico e de fácil compreensão, recupera a
valorização do aluno como cidadão. Partícipe da construção de
uma História local, com a problematização da História.
Projetos como estes estão sendo desenvolvidos em nível
local, com propostas didático-pedagógicos presentes na
capacitação de professores da rede pública do ensino fundamental e médio, com o objetivo de trabalhar com a importância da preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, a partir
da inserção da memória nos parâmetros curriculares.
Estes processos isolados precisam ser cada vez mais problematizados, principalmente no que tange ao Ensino de História, a fim
de que suas ideias se propaguem e não fiquem apenas a um nível
técnico, mas que se aliem a propostas inovadoras que tenham
um embasamento teórico – metodológico dinâmico e viável tanto
para o âmbito formal, como para a comunidade em geral.
Entendemos que não é a curto prazo que o desenvolvimento das práticas provenientes da Educação Patrimonial trarão
resultados, mas a sua construção passo a passo transformará
os indivíduos em agentes mais envolvidos em nosso processo
histórico, fazendo com que os mesmos se reconheçam e valorizem o nosso patrimônio, preservem a nossa memória sem que
políticas prontas sejam estabelecidas. Como cidadãos reconhecidos e identificados a partir dos seus bens, da sua história, de
um conhecimento mais sistematizado, mais próximo de sua
realidade, a apropriação afetiva e consciente acontecerá e possibilitará uma Educação Patrimonial mais séria e consistente.
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PATRIMÔNIO
INDUSTRIAL

HISTÓRIA, MEMÓRIA E CULTURA
Ronaldo André Rodrigues da Silva1

1. Introdução
A vida social, as construções e o desenvolvimento urbano, das cidades e da sociedade não podem ser vistos de
maneira independente e desconectados. As diferentes relações se estabelecem entre a sociedade e as organizações
e influenciam os conceitos de patrimônio e cultura que
extrapolam os aspectos geralmente percebidos e abordados. A memória social e a cultura estão determinadas,
também, pelas relações entre organização e sociedade. O
imaginário social muitas vezes se confunde com a percepção dos grupos sociais e dos indivíduos, e a memória
social representada, que inclui a construção do eu e do
social, decorre das experiências vividas na organização e
por ela determinadas.
Esses fatos podem ser observados, principalmente,

nas empresas pioneiras do Brasil, a partir do processo de
industrialização, seja em um período mais remoto – final
do século XIX ou início do XX – ou mesmo mais recente.
As organizações produtivas, em alguns casos, contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento, não somente
sob o papel do capital, mas também social. A instalação
e desenvolvimento de setores produtivos no Brasil desde
os séculos XVII e XVIII, seja na economia agropastoril ou
industrial, constituiu-se com o desenvolvimento dos ciclos
produtivos, a “indústria” da cana-de-açúcar, do ouro, do
café e outros menores como do fumo e borracha, o desenvolvimentismo getulista, kubschektista, do período militar
ou do recente período democrático.
Observa-se que o desenvolvimento desta centralidade
em torno das organizações tem influência na formação e
desenvolvimento de cidades e torna-se um dos principais

Bacharel em Engenharia Elétrica - Ênfase Sistemas Eletrônicos pela Puc Minas (1989) e em Administração pela UFMG (1994); Mestrado em Administração pela UFMG
(1999); Especialização em Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad (2004), pela OEA, Especialização em Sociologia - Diploma de Estudios Avanzados (2003) pela
Universidad Complutense de Madrid (Espanha); e Máster em Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitetónico y Urbano (2007), pela Escuela Técnica Superior en
Arquitectura de Madrid / Universidad Politécnica de Madrid (Espanha). Professor Assistente III da Puc Minas. Áreas de pesquisa: Sociologia Organizacional e do Trabalho e
Gestão Cultural e Patrimonial com foco de atuação nos temas relacionados à Arqueologia Industrial e ao Patrimônio Industrial. Membro fundador do Comitê Brasileiro para
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fatores de aglutinação social e de formação cultural dos
centros em que se estabeleciam relações empresa-comunidade.
A busca por um compartilhamento das necessidades
sociais entre empregados e empresa determina peculiaridades nas relações estabelecidas e particularidades em
relação às organizações que se estabeleceram com frutos
sociais de suas atividades: a criação de vilas operárias,
centros de lazer (cinemas, teatros, rádios, clubes esportivos etc) ou quaisquer atividades sociais constituídas de
funcionários e suas famílias.
O desenvolvimento das cidades, em alguns casos,
determinou o crescimento e a acelerada urbanização, trazendo consigo influências nas relações sociais e sindicais,
entre organização e comunidade, além das relações construídas a partir das perspectivas passadas e sob pontos
de vista dos ex-trabalhadores, das mulheres, dos idosos e
dos que reconstroem as relações globais entre sociedade e
empresa. Tal formação cultural e social a partir das organizações permite reconstituir e reconstruir parte da memória
social e empresarial brasileira.

2. Patrimônio Cultural Brasileiro: algumas
considerações
Os conceitos desenvolvidos para descrever patrimônio
vêm, a cada ano, sendo ampliados e agregados ao conceito tradicional. Conjuntamente à patrimonialidade material
se tem pensado na natureza e diversidade do que se pode
considerar patrimônio.
Para Abreu e Chagas (2003), os fatores que constroem
esse conceito determinam nos últimos anos sua ampliação que abarca as ciências humanas, já tradicionais, e as
de tecnologia (patrimônio tecnológico e material); saúde
e biológicas (patrimônio genético), dentre outras. Além
disso, também se incluem novas maneiras de ‘pensar’ o
patrimônio que emergem com mais intensidade como o
patrimônio imaterial e o patrimônio intangível. No caso
brasileiro se tem a ampliação do conceito a partir de sua
inclusão na Constituição Federal, promulgada em 1988.
Nela se aplica o conceito no qual
constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nas que se
incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e lugares de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico. (Artigo 216).
As interpretações do conceito representam uma gama
de possibilidades para o patrimônio brasileiro, além de
permitir a ampliação das mais diversas manifestações da
memória e da cultura nacionais. As novas possibilidades
de se construir a memória nacional garantem, dessa for-

ma, que elementos antes não considerados patrimoniais,
como os edifícios industriais e organizacionais, tivessem
novas caracterizações que os permitissem à identificação
de patrimônio cultural.
Outra norma que propõe a inovação na definição de
patrimônio e por consequência nos bens por ele produzidos foi o Decreto Presidencial de 2000 que criou o livro
de registro dos bens culturais de natureza imaterial. Nele
estão classificadas quatro categorias distintas: o “Registro
dos Saberes”, o “Registro das Celebrações”, o “Registro
das Formas de Expressão” e o “Registro dos Lugares”.
(BRASIL, 2000).
Tal conceituação articula-se com aquela designada pelo
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e privilegia a preservação do patrimônio denominado
industrial, mesmo que indiretamente. A Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 17 de
outubro de 2003, apresenta uma preocupação com o conhecimento transmitido de maneira geracional em que “a
interação entre ambiente, natureza e história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo
assim para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana”. (IPHAN, 2003).
Um exemplo desta preocupação encontra-se reconhecida no Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, no Espírito
Santo ou os remanescentes da Real Fábrica de Ferro São
João de Ipanema, Iperó, SP, que permanecem quase
como ‘casos isolados’ no que se refere à preservação do
patrimônio industrial no Brasil. Outras relações estabelecidas entre o patrimônio cultural e as empresas ocorrem
nas cidades do “Vale do Aço”, Minas Gerais, em que são
citadas as cidades que possuem fábricas da empresa CSBM
(Companhia Siderúrgica Belgo Mineira) com a reconstrução e reorganização de manifestações culturais a partir da
ação dos operários das fábricas, havendo eleição de reis e
rainhas negros do congado. (MEDEIROS, 2004).
Assim, uma preocupação articulada entre diversos atores sociais permite que o patrimônio cultural seja percebido a partir das relações estabelecidas entre memória e história e se torna essencial para uma integração aos demais
conceitos a ele interrelacionados, tais como a identidade
individual e coletiva. Tem-se que as várias formas de se
articular cultura e memória, história e sociedade, passado
e presente definem, de infinitas maneiras, novas fronteiras
e articulações que identificam uma linguagem nacional
própria, identidade e memória sociais que muitas vezes
são significantes e trazem significado a algumas questões
que inquietam os estudiosos e apaixonados pela memória
cultural. (FERREIRA; ORRICO, 2002).

3. Patrimônio Industrial: possibilidades brasileiras
A aproximação dos conceitos de história, memória e cultura, e os processos de industrialização, pode ser percebida
a partir da cultura material, interdisciplinar, que se compõe
de fatores não somente sociais, mas também econômicos e
determina a identidade e o comportamento de indivíduos
e grupos. O entendimento da cultura material compõe-se de fatores materiais (as empresas em si) e imateriais
(as memórias dos trabalhadores); tangíveis (maquinários e
tecnologia) e intangíveis (know-how e savoir faire).
As origens da arqueologia industrial podem ser descritas a
partir da Idade Moderna, com a utilização de diversos meios
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de intensificação da produção, os quais começam a ser
utilizados com uma vinculação aos processos de industrialização e uma reordenação morfológica dos edifícios
produtivos durante os séculos XVIII e XIX de acordo com
os modos de exploração e tecnologia aplicados. Estes
fenômenos são perceptíveis com a desapropriação do conhecimento e das técnicas produtivas que são repassadas
dos homens às empresas, junto a uma maior individualização do trabalho e à especialização produtiva. (TORRÓ,
1994).
Para Bergeron (1995), os movimentos de construção
da arqueologia industrial estão intimamente ligados
aos processos de promoção e conservação, inventário,
documentação, investigação e valorização do patrimônio industrial, suas implicações nos processos de vida do
homem e de construção do atual estado da sociedade.
Dessa maneira, em 2003, através da Carta de Nizhny, o
TICCIH (The Internation Committee for the Conservation of
the Industrial Heritage) construiu conceitos de patrimônio
industrial e arqueologia industrial, os quais abarcavam o
seguinte conteúdo:
O patrimônio industrial se compõe dos restos da
cultura industrial que possuam um valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico.
Estes restos consistem em edifícios e maquinaria,
escritórios, moinhos e fábricas, minas e lugares para
processar e refinar, armazéns e depósitos, lugares
onde se gera, se transmite e se usa energia, meios
de transporte e toda sua infra-estrutura, assim como
os lugares onde se desenvolvem as atividades sociais
relacionadas com a indústria, tais como as moradias,
o culto religioso ou a educação.
A arqueologia industrial compreende um método
interdisciplinar para o estudo de toda evidência,
material ou imaterial, de documentos, artefatos,
estratigrafia e estruturas, assentamentos humanos
e terrenos naturais e urbanos, criados por processos
industriais ou para eles. A arqueologia industrial faz
uso dos métodos de pesquisa mais adequados para
fazer entender melhor o passado e o presente industrial. (TICCIH, 2003).
Uma diferenciação que se pode fazer entre os conceitos acima poderia ser descrita como sendo o patrimônio
industrial um conceito concentrado nas atividades de
conservação. A arqueologia industrial contém o primeiro
e o utiliza como fonte de pesquisa e constructo para uma
planificação, orientação, organização e salvaguarda dos
conteúdos históricos das indústrias e demais organizações.
O patrimônio industrial tem uma relação mais restrita
à existência de um patrimônio técnico e arquitetônico,
que busca sua conservação em um sentido mais amplo do
termo. Este envolve princípios de proteção, reutilização,
museologia, etc. com vistas a uma orientação, planificação
e organização da memória industrial a partir das atuações
de órgãos gestores administrativos dos restos industriais
ou de particulares responsáveis por ele. (SANTACREU
SOLER, 1992).
A arqueologia industrial abarca, ainda, outras formas
de reconhecimento da memória industrial, seja através,
e a partir, do conceito de patrimônio ou segundo outras
perspectivas de se percebê-lo. Outra perspectiva de análise
envolve a interpretação dos processos e estruturas indus-
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triais, sejam eles internos ou externos à mesma, ou a proteção e uso dos “restos” do processo da industrialização.
Uma das principais finalidades consiste em inventariar e
analisar as estruturas e os arquivos oficiais das sociedades
industriais. A busca pelos vestígios industriais traspassa as
análises de registro material, do trabalho e das relações
sociais. Envolve desde as matérias primas aos meios de
produção e também os meios de vida ou consumo. Busca-se com um olhar histórico-cultural envolver traços de uma
estrutura administrativa, econômica e política que contêm,
também, uma dimensão humana no fenômeno global da
industrialização. (CANDELA SOTO, 2000).
Tem-se que as áreas de relevância para a representatividade do patrimônio industrial se desenvolvem em torno
do trabalho humano e das diversas relações complementares que envolvam as diversas possibilidades de interdisciplinaridade. A valorização do patrimônio industrial e
suas implicações nos processos de vida e de construção
atual da sociedade ocorrem na interligação de conceitos
relacionados à história e à memória industriais, bem como
uma preocupação com o patrimônio imaterial e urbano
atrelado ao patrimônio industrial tem seu foco em uma
percepção parcial do conceito que apresenta pouca atenção às inúmeras possibilidades de se perceber a cultura e a
memória nacionais através dele.
Percebe-se que ocorre uma infinidade de formas para
se articular cultura e memória, história e sociedade,
passado e presente e diversas maneiras em se criar novas
fronteiras que identifiquem uma linguagem própria, uma
identidade cultural e industrial e uma memória empresarial e social. As transformações provocadas por empresas
tendem a transformar ou modificar de alguma forma a
vida social. O estudo dos impactos sociais da indústria
determina a construção de uma história social que envolve
desde a busca da harmonia até a da contradição das
relações dos espaços sociais pré-existentes. As chamadas
“ruínas” históricas do passado industrial se constituem
em vestígios (paisagens, lugares, infraestruturas, edifícios,
equipamentos, produtos e equipamentos, etc.), assim
como toda informação a eles relacionada (arquivos, recordações pessoais, memórias, etc.).
Dessa maneira, o patrimônio industrial não deve ser
percebido como uma relação restrita à existência de um
patrimônio técnico e arquitetônico, que busca a conservação. Ele envolve princípios de proteção, reutilização,

museística, etc. com vistas à orientação, planificação e
organização da memória industrial a partir das atuações
de gestores públicos (órgãos de preservação, patrimônio
e cultura) ou particulares (museus, centros de cultura e de
memória, etc.).
A implantação das indústrias e suas influências sociais,
por vezes, determinam a formação de núcleos sociais, vilas
operárias e mesmo cidades. A necessidade em estabelecer
relações diretas com a sociedade e desenvolver ações implicam em uma estrutura social e cultural, fatores de uma
complexa rede de interligações.
O patrimônio industrial valorizado possibilita às antigas
instalações industriais e sua estrutura não se transformarem em friches com aspectos de desinteresse ou abandono
vistos como ‘cemitérios industriais’. Os friches – expressão francesa – ou vazios industriais estão associados às
diversas estruturas industriais, produtivas ou não, destinadas a alojamentos, escritórios, estacionamentos, áreas
de lazer, parques, armazéns cujos novos usos, geralmente,
descaracterizam o passado e se constituem em ameaças
à verdadeira memória social e industrial contidas nestes
lugares. (Mendonça, 2001).
A recuperação da história industrial e cultural apresenta
uma possibilidade de conhecimento de uma época vivida e

Fábrica desativada da Lafersa. Foto: Alexandra Ponsá.

de seu entorno, das mudanças organizacionais, das transformações e reflexos nas condições de vida e trabalho das
pessoas, das demandas de qualificação, da orientação geral e das possibilidades de ação do “trabalhador coletivo”.
Estes fatores têm sido pouco considerados para explicar
as mudanças sociais e as expectativas e limitações da
sociedade contemporânea. A construção de campos interdisciplinares que proporcionem a confluência de história
[memória], cultura e organização apresenta relações entre
a prática do trabalho e a sociedade, suas consequências
econômicas, sociais e industriais. Envolve-se uma complexa rede de elos que definem o processo de acumulação do
capital, de desenvolvimento econômico, social e cultural.
As relações entre os conceitos de patrimônio, cultura e
indústria, entre a materialidade e o imaterial são desafios
à interdisciplinaridade do ‘patrimônio cultural’ amplo. A
ampliação do conceito patrimonial constitui-se em um
desafio, pois permite desenvolver a memória e a história
cultural-industrial e possibilita um maior entendimento da
continuidade entre passado-presente-futuro.
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ALÉM DOS ORIXÁS
“A coisa mais linda que me aconteceu foi a minha Umbanda”:
aspectos identitários na Casa de Umbanda “O Além dos Orixás”.¹
“A hora que você passa naquela rampa ali, que você entrou, você deixa de ser a Ema, você vai ser a
Filha-de-Santo da casa. Você se sente importante, você se acha a melhor pessoa do mundo. “Eu sou
filha de Nanã e Ogum”. Você tem prazer de falar isso pros outros.” (Ema Maria – Filha-de-Santo)
Bruno Rodrigo Dutra2

Aspectos de formação e aspectos físicos
De acordo com Mãe Norma3, a casa foi fundada no
dia 07 de setembro de 1989. Atualmente, a casa já tem
completos 21 anos de existência, e como muito usual, não
foi em um espaço próprio para os cultos que a casa teve
início. Nas palavras de Mãe Norma “Eu comecei num lugar
bem pequenininho, numa loja que eu tinha na minha casa”4.
Entretanto, Mãe Norma nos especificou de que maneira se
deu a criação da nova sede. De acordo com ela,
Eu devo a ele [referindo-se ao prefeito de Contagem naquele momento] o chão. Foi ele que doou pra nós e me
deu três meses. [...] Ele me deu três meses pra construir alguma coisa, porque já tinha gente de uma igreja de crente
que tava na linha, esperando eu não dar conta pra pegar.
Aí eu vendi carros, eu tinha dois carros, comecei, juntei os
meninos e começamos a fazer eventos pra chegar onde
chegou. Graças a Deus. [...] Tá fazendo 22 anos hoje,
aliás, em setembro. Foi 95 que nós inauguramos a sede
própria, porque 89, 90, 91, 92.... é, 93 [...] Era na rua... era
inclusive na minha casa. Eu tenho uma loja lá e que essa
loja eu ampliei ela e fiz dela o início do “Além dos Orixás”.
E nela nós ficamos dois anos, 11 meses e uns dias, porque
no terceiro ano já foi inaugurada essa aqui, própria.5

Geralmente, como mostra o exemplo de Mãe Norma, os
terreiros ou casas de Umbanda iniciam-se em espaços privados e vão se tornando maiores, adquirindo, às vezes, sedes
próprias. Note-se, também, a participação do poder público
neste sentido. Lísias Negrão aponta para esta característica
da constituição dos terreiros de Umbanda dizendo que
Na maioria dos casos, os terreiros fazem parte do espaço
doméstico, funcionando nas dependências da casa: na
sala, em um quarto, na cozinha, no quintal e até na área
de serviço. Em outros, um espaço especial lhe é reservado,

não tendo uma outra função que a ocorrência das giras.
Normalmente, após alguns anos de funcionamento em local doméstico que se transforma em sagrado no momento
ritual, constrói-se um barracão no quintal, um “puxado”
lateral junto à parede da casa, ou mesmo um segundo
pavimento sobre ela. (NEGRÃO, 1996, p.194).

Localizada na região do Riacho6 em Contagem, no estado
de Minas Gerais, a casa tem a aparência bastante agradável
e aprazível. Logo na entrada, encontramos um portão que a
separa da rua, e uma pequena rampa que dá acesso à porta
principal. No espaço externo, nos deparamos com pequenas
construções, que são dedicadas a certas entidades ou Orixás:
Do lado de dentro do portão você tem: um, dois, três,
quatro, cinco, seis casas. Sendo que você entrando, normal,
a sua esquerda é morada de Exu, (...) tem a casa do senhor
Tranca-Ruas, tem a casa do senhor Tiriri que é o negativo, o
Exu-Rei, o escravo de santo do Ogum, no meio tem Ogum
de ronda. (...) Você vai ver que numa porta e outro, tem
um símbolo lá, lindíssimo feito no cobre que aquilo é um
Ogum, é um São Jorge que tem ali, com as armas, com os
símbolos, né, das armas, e do lado você vai ver uma casinha
menor que é a casa do Exu que eu trabalho, Exu meu de
trabalho, do seu lado direito, na hora que você entra, lá
eu tenho casa de Nanã, e casa de Obaluaiê, que são dois
orixás de bem, tá, eu gosto de tê-los separado dos outros. (...) Mas
se você observar do lado, você vai
ver três portas. Uma é de Nanã
com Obaluaiê, que é mãe e filho,
é... tem uma de Ossain.7

Percebe-se que o espaço
externo da casa apresenta
uma organização simbólica da
“moradia” das entidades e/
ou Orixás. E cada uma, a sua
maneira, tem um significado
específico na Umbanda.

Este trabalho é uma adaptação livre da dissertação de mestrado apresentada em junho de 2011 no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, tem como título: “São muitas bandas em uma banda só”: Identidade Religiosa na
Umbanda – Estudo de caso na casa “O Além dos Orixás” – Contagem/MG.
2
Graduado em História pelo UniBH e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Atualmente, leciona História na Rede
Estadual de Educação e no Colégio Master, e Sociologia no Colégio Padre Eustáquio.
3
Mãe de Santo e líder espiritual da casa de Umbanda “O Além dos Orixás”.
4
Entrevista gravada na casa “O Além dos Orixás” com Mãe Norma, em 30 de setembro de 2010.
5
Entrevista gravada na casa “O Além dos Orixás” com Mãe Norma, em 12 de abril de 2011.
6
A casa de Umbanda “O Além dos Orixás”, fica na Rua Rio Manaus, número 169, no Bairro Riacho, em Contagem/
MG.
7
Entrevista gravada na casa “O Além dos Orixás” com Mãe Norma, em 30 de setembro de 2010.
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Importante frisar que os Exus ficam do lado de fora da casa,
pois são tidos como da “esquerda”, “perigosos”, e podem atrapalhar as sessões, sendo reservado a eles os espaços externos.
Zeca Ligiéro (2004) já nos lembrava que “seus altares são colocados do lado de fora do barracão, onde os rituais acontecem,
numa casinha própria, logo na entrada do tempo, pois eles
pertencem ao mundo da rua.” (LIGIÉRO, 2004, p.77). E essa
regra serve para a casa de Mãe Norma, onde ficam do lado de
fora, que é seu lugar.8
Adentrando-nos no recinto, nos deparamos com
diversos elementos simbólicos, desde estatuetas as mais
variadas, como espaços demarcados para cada entidade
ou grupos de entidades. Ainda na porta de entrada, ao
olharmos à esquerda, nos deparamos com uma escada que
dá acesso ao segundo pavimento.
O pavimento térreo é o local reservado aos principais
rituais da casa. No fundo, está, do lado esquerdo, a cozinha,
que é o espaço fundamental para os rituais umbandistas (e
também do Candomblé). Podemos ver uma grande mesa no
centro, geladeira, diversas panelas e objetos próprios, pia e
o fogão. Segundo Maria Eliza e Ana (ambas Filhas de Santo
de Mãe Norma), nos dias de festas, elas têm muito trabalho,
pois a limpeza é essencial. De acordo com elas, mesmo as
panelas estando limpas e bem acondicionadas, todas devem
ser rigorosamente limpas novamente para que seja preparada a comida do santo, que será distribuída entre os consulentes no final da cerimônia.
Ao nosso entendimento, este aspecto aponta para dois
elementos próprios da Umbanda: em primeiro lugar, a importância da limpeza que nos mostra como deve ser tratada
a coisa sagrada; o momento de se preparar o alimento ritual
é especial e o alimento, profano, toma o sentido sagrado
durante o ritual de preparação, numa transmutação simbólica. De acordo com Eliade (1996) “manifestando o sagrado,
um objeto qualquer torna-se outra coisa e, contudo, continua
a ser ele mesmo” (ELIADE, 1996, p.18) e o alimento não perde
seu aspecto normal, natural e profano, mas, ao passar pelo
ritual de sagração, torna-se outro.
A coisa sagrada não pode ser tratada de qualquer modo.
Aquele momento da preparação da comida, além de fazer
parte do ritual, não pode se ter um tratamento qualquer, ele é especial. Portanto, os objetos e utensílios
que foram utilizados na preparação, devem
ser tratados de maneira diferenciada, e o
ritual de se lavar, representa a separação, a
transmutação simbólica, do utensílio
(panelas, colheres, garfos, pratos,
etc.), em recipiente especial da
preparação do alimento. Aquela
comida é sagrada, é consagrado
pelo “santo” e distribuída aos
consulentes.
Naquele alimento, o sagrado
está presente e, portanto, deve ser
limpo imediatamente, evitando
a profanação dos “restos” que
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sobram nas panelas e nos pratos. Este aspecto é tão importante na Umbanda, que na festa de Ogum (23 de abril de
2009), da qual participamos, após a distribuição de deliciosa
feijoada, a maioria dos consulentes ali presentes, estavam em
conversas e o local se afogava em incessante burburinho. Mãe
Norma então, exercendo seu poder de sacerdotisa, repreendeu a todos dizendo: “Essa não é hora de conversa, vocês
estão comendo comida de santo”9. Claro que consideramos
a higiene como algo básico, mas para as religiões afro-brasileiras (especialmente Umbanda e Candomblé), a limpeza
não é simplesmente material, algo que se pratica para jogar a
sujeira fora. Existe uma inversão simbólica no ritual da limpeza
que muda a perspectiva do real, do palpável. Limpar é livrar
o utilitário comum, cotidiano e transmutá-lo para a vivência
religiosa. Geertz (2008) já nos dizia que existe uma mudança
de perspectiva religiosa. Em suas palavras,
A perspectiva religiosa difere da perspectiva do senso
comum [...], porque se move além das realidades da vida
cotidiana em direção a outras mais amplas, que as corrigem
e completam, e sua preocupação definidora não é a ação
sobre essas realidades mais amplas, mas sua aceitação, a fé
nelas [...]. A perspectiva religiosa repousa justamente nesse
sentido do “verdadeiramente real” [...] a essência da ação
religiosa constitui, de um ponto de vista analítico, imbuir
um certo complexo específico de símbolos – da metafísica
que formulam e do estilo de vida que recomendam – de
uma autoridade persuasiva. (GEERTZ, 2008, p. 82).

O salão principal, chamado por Mãe Norma de “assistência”, é o local onde são recebidos os consulentes e separado
do abassê, que descreveremos mais adiante. Na assistência,
do lado direito, temos um pequeno salão com várias cadeiras
de plástico, e no fundo, um pequeno altar dedicado a Iemanjá
e os seres das águas, como a sereia e os marinheiros. As
paredes, todas bem pintadas em rosa claro, onde figuram-se
várias imagens de santos católicos que representam sincretismos na Umbanda: São Jorge, São Lázaro, São Benedito, Santo
Antônio, São Miguel Arcanjo. Na parede central, em local de
destaque, está o Senhor Jesus, Oxalá para os umbandistas.
Do lado esquerdo, podemos observar um espaço aberto,
sem cadeiras, onde figuram diversos elementos simbólicos.
Abaixo da escada que dá acesso ao segundo pavimento,
a imagem das ciganas e ciganos. No centro, a casa dos
Caboclos, do lado direito, o “jardim das crianças”, espaço
reservado aos Erês (Cosme e Damião) e um pequeno altar,
localizado em uma espécie de gruta que não conseguimos
identificar o seu significado.
Muitos cultos são realizados, em ocasiões especiais, nestes
espaços demarcados para finalidades específicas. Todos os
altares são decorados de maneira simples, mas percebe-se que
são bem cuidados. Todos são considerados especiais, representam a morada das entidades, por isso deve-se respeito e
dedicação. São regularmente limpos, organizados e onde se
dispensam alguns “agrados”, como bebidas doces para Pombagiras e Zé Pelintras, e penachos para os Caboclos.
O abassê é o local onde se realizam os rituais. Este espaço

Mãe Norma disse que a casa de Zé Pelintra, localizada no lado de fora da casa, mas do lado direito de quem entra, está no lugar
errado. De acordo com ela, “Esse [refere-se a casa de Zé Pelintra] aí não era nem pra tá daquele lado lá, mas meu ex marido era
também o dono da casa. Era não, quem é dona da casa sou eu, mas ele fazia parte e como não tinha como ter outro lugar pra
colocar ele.. [quis dizer que deixaria ali mesmo]”. Entrevista gravada na casa “O Além dos Orixás” com Mãe Norma, em 30 de
setembro de 2010.
9
A festa a qual nos referimos não foi filmada ou gravada em MP4 como as demais entrevistas. Essas são observações de campo.
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é composto por um salão amplo, onde se localiza, do lado
esquerdo, ao fundo, uma porta por onde entram os Filhos de
santo durante os rituais, o mesmo local que dá acesso a entrada da comida que é preparada nas festas. Podemos observar
os três atabaques (tambores) enfileirados ao fundo e a direita,
um pequeno altar com diversas imagens de santos católicos
e entidades umbandistas se misturando, e duas cadeiras
maiores confortáveis. A primeira cadeira, à esquerda, coberta
por um pano branco, é reservada à Mãe-de-Santo; a segunda cadeira, de madeira e assento aveludado na cor verde, é
reservada ao Pai-de-Santo; e, por fim, uma poltrona menor
no centro, que é reservado à Mãe-Pequena. Nas paredes
existem várias imagens de santos católicos e outros elementos
simbólicos que são os assentamentos dos Orixás, locais onde,
de acordo com os umbandistas, estão os Orixás10.
O centro do abassê é um local muito especial, pois todos
os Filhos e Filhas de Santo abaixam-se ali para prestar reverências. De acordo com Ema Maria, Filha-de-Santo da casa
“Tem um Ogum e uma Nanã assentados ali. [e que] Cada um
tá batendo [cabeça] para os principais Orixás da casa, Oxóssi,
Iansã, Nanã e Ogum e Oxalá.”11 No teto deste local central,
onde todos batem a cabeça, existe uma espécie de bandeira
(Figura 06), de tamanho considerável e com vários símbolos
bordados ou desenhados em sua superfície. De acordo com
Ema Maria, aqueles símbolos representam os pontos de todos
os Orixás e ela acredita que o motivo da reverência de todos
os Filhos e Filhas no centro é que o local guarda uma espécie
de segredo que até pra ela não pôde ser revelado.
Percebe-se a importância fundamental do centro. Nos rituais,
raramente vê-se alguém transitando pelo centro, debaixo dos
pontos dos Orixás que estão no teto. Eliade (1996) já se referia a
essa concepção do centro, relacionando-o a “coluna do mundo”,
algo que liga o homem com o cosmos. Em suas palavras,
Um lugar sagrado constitui uma rotura na homogeneidade do espaço; essa rotura é simbolizada por uma
“abertura” pela qual se tornou possível a passagem de
uma região cósmica a outra; a comunicação com o Céu é
expressa indiferentemente por certo número de imagens
referentes todas elas ao Axis mundi: pilar, montanha,
árvore, cipós, etc.; em torno deste eixo cósmico estende-se o mundo. (ELIADE, 1996, p. 38).

Este local, não apresenta chão, qualquer elemento simbólico
que liga a terra ao “Céu”, mas existem os pontos, representação
dos Orixás, portanto o elemento divino, santificado, que está
direcionado ao centro do abassê, também local sagrado e
especial no qual todos “batem cabeça”, em reverência aos
Orixás, mas, da mesma forma, ao local que liga, simbolicamente, a terra profana ao céu.

Aspectos humanos
As pessoas adeptas dos cultos afro-brasileiros são
geralmente simples, de condições e classes subalternas, e na Umbanda não é diferente. Os motivos para
a entrada são os mais diversos, desde problemas de
saúde, financeiros, de amor. Muitos a herdam da
família. Ema Maria entrou na Umbanda “por acaso”:
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Como muitos, Ema também entrou na Umbanda pela
necessidade de compreender e tentar resolver problemas que
julgava ter com o sobrenatural, e por intermédio de uma amiga, foi encaminhada à Umbanda. Inicialmente, não se sentiu
bem, pois tinha muito medo de tudo. Em suas palavras:
Eu tinha medo demais, de espírito de centro, de terreiro.
A primeira vez que eu entrei num terreiro eu passei mal.
Eu passei mal demais da conta, tive medo de tudo que
eu vi. Aquelas imagens, aquela coisa toda, daquelas imagens do Preto-velho... tive muito medo. Como diz assim,
você não escapa do destino seu. (Ema Maria, 2011).

Esse comportamento é comum com os que frequentam
as casas de cultos afro-brasileiros pela primeira vez. A sociedade brasileira é tradicionalmente católica, desta maneira, as
pessoas estão acostumadas a certo padrão de elementos religiosos e, deparando-se com outros tão diversos e marginalizados pela sociedade, criam aversão; especialmente quando
se deparam com rituais de possessão. Mas com o passar do
tempo, aquilo que outrora causou distanciamento, volta-se
ao fiel como elemento identitário:
Eu acredito no espírito, eu acredito naquele amor que eles
tem por você. Eu acredito naquele ensinamento que eles passam pra gente. Eu acredito naquilo tudo hoje. Não queria ter
feito o santo, que eu já vivi coisa ali que se eu contar pra você,
você vai falar pra mim assim: “Não existe.” Quem tá lá atrás
dos bastidores é que sabe o que é a Umbanda. Ela aqui fora é
muito linda, todo mundo dançando. É séria, ela é muito séria.
É uma coisa muito séria. (Ema Maria, 2011).
De fato, a Umbanda possui diversos rituais que apresentam
uma complexidade relevante. A “feitura de santo”, processo de
iniciação do Filho ou Filha de Santo, é um deles. Envolvido em
uma nuvem de segredos, sua realização é fundamental e parte
integrante da identificação pessoal com a religião:
É um batizado que você faz na religião. Porque a religião
te cobra demais da conta. É uma coisa muito séria. Você
tem que ficar vários dias sem comer carne, vários dias sem

Lembramos que pela sacralidade dos assentamentos, não nos foi permitido fotografá-los.
Entrevista realizada com Ema Maria, em 06 de abril de 2011.
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Isso veio no decorrer de muitas coisas que me aconteceram. É... eu ia visitar um doente, eu sabia que ele estava
despedindo de mim. [...] Sentia o toque da mão, das
mãos, do olhar... e, o cheiro de vela no cabelo. Morreu
até uma afilhada minha de batizado, a mãe dela foi
criada comigo. No decorrer de tudo... eu via vultos, eu
ouvia vozes, aí eu... uma amiga me convidou pra ir na
Umbanda. Foi assim que eu cheguei na Umbanda. Não
através de amor, mas da dor. Através da dor, porque eu
estava numa destas salas aqui [estávamos na escola a
qual Ema leciona], quando meu cabelo cheirou aquele
tanto de vela e tava molhado, bateu desespero. De espírito eu tinha muito medo. Aí, daí a dez dias morreu meu
segundo afilhado de batizado de três anos. Aí aconteceu,
começou a acontecer. Três pessoas que eu vi doente,
que me viram nascer, despediram de mim. Eu falei: “Eu
não vejo vivo mais.” E ele morreu. Era incrível o que me
acontecia... estava me acontecendo sim. É uma coisa
sobrenatural. Tem que acreditar e ver, participar pra ver
que não é brincadeira mesmo. (Ema Maria, 2011).

São Jorge. Foto: Bruno Rodrigo Dutra

Pequeno altar localizado no Abassê. Foto: Bruno Rodrigo Dutra.

tomar uma cerveja, sem ir a um bar... ela cobra muito de
você. Você não faz isso em troca de nada não. Quando
você chega lá na Umbanda... eu não sei te explicar, mas
parece que já tá tudo encaminhado na sua vida, você
já foi escolhido e não é à toa. Eu sempre falei isso. Você
quer sair dali, quanto mais você vai, mais você aprofunda
na religião. Você não consegue sair. Agora quem for pra
Umbanda, pensando em encontrar riqueza, não vai não,
porque lá não tem nada disso. A Umbanda eu acho que
é... eu acho não, eu tenho certeza... é uma religião muito
séria, e quem segue ela ao pé da letra sabe que ela é séria.
Pena que eu não posso te falar nada que acontece atrás
daqueles bastidores da feitura de santo. Por que se você
participar você chora. (Ema Maria, 2011).

É notável a relevância deste ritual na vida do iniciado.
Foi visível a emoção com que Ema Maria me disse sobre
este momento. Depois de iniciada, ela passa a fazer parte
do mundo do sobrenatural, dos Orixás e entidades a quem
deve respeitar e reverenciar. O fato de estarem vestidas à
caráter nos rituais, de estarem no abassê, de participarem do
momento da possessão, os torna diferentes e os insere em
um mundo especial.
Existem outros “trabalhos” com sentidos e objetivos
diferentes. Estes procedimentos mágicos são fundamentais
nas religiões afro-brasileiras, e na Umbanda, que agrega
procedimentos indígenas e africanos, são bastante usuais.
Analisando os procedimentos mágicos, Alexandre Cardoso
(1999) observa que
As operações centrais do rito mágico podem ser consideradas manuais e/ou orais. Manuais seriam todos os
ritos simpáticos, em sua imensa variedade, além dos
ritos equivalentes aos religiosos de sacralização, dessacralização e sacrifício. Sobretudo, seria manual a cozinha
mágica, onde se combinam, se preparam filtros, misturas,
fermentações, iguarias. A magia realizaria uma produção
ritual e este seria um aspecto fundamental de qualquer
ação mágica. As operações orais seriam os encantamentos, comuns em todos tipos de magia: fórmulas simples e
complexas, juramentos, votos, preces, hinos, interjeições,
todos evocando a força espiritual que torna o rito eficaz.

Representação dos Orixás da Umbanda. Foto: Bruno Rodrigo Dutra.

Haveria uma tendência para se adotar termos arcaicos e
estranhos nessas operações, que estariam na origem das
fórmulas mágicas. Em todo caso, os ritos orais, mais que
os manuais, revelariam uma contraface importante da
ação mágica. (CARDOSO, 1999, p. 78-79).

Como aponta Cardoso, sabemos que as palavras que são
proferidas, especialmente durante as sessões de entidades
têm sentido prático, como os passes que são oferecidos
pelas entidades.
Outros elementos importantes presentes nas casas de
Umbanda e que, certamente, representam elemento identitário
fundamental são os cantos e as danças. Os cantos, também
conhecidos como “pontos” são os mais variados. Eles têm
múltiplas funções, desde “chamar” as entidades ou os Orixás,
quanto mandá-los embora. As danças, da mesma forma,
ocupam lugar privilegiado, saudando os Orixás que visitam
as casas, ou simplesmente prestando-lhes homenagens. Para
Bastide (1973),
É que a dança as transforma, elas (as mães-de-santo) não
são mais mulheres, são deuses, agora não tem mais aquela
gravidade de hierofantes, são todas sorrisos, alegria infantil,
amizade, brincam com o visitante e seus filhos nus e depois,
bruscamente, param para contar como se orgulham de
suas Filhas de santo. (BASTIDE, 1973, p. 273).

Mas, existem alguns aspectos presentes na Umbanda que
são da maior importância. As festas e os momentos rituais
de possessão, ou a possessão em si, representam papel fundamental na religião. São especiais, muito esperados e que
geram grande frenesi entre os participantes e são, visivelmente, os mais apreciados do culto umbandista.
Percebe-se a importância da casa como espaço físico e dos
rituais para todos aqueles que partilham da fé na Umbanda.
Mostra como é fundamental a convivência inter-religiosa.
Além de ser uma importante religião brasileira, agregando diferentes elementos culturais, das diversas etnias aqui
presentes e de elementos urbanos, também são espaços
de conservação da fé e convivência social e, como todos os
demais, precisam ser respeitados e compreendidos para que a
convivência e o respeito mútuos sejam promovidos.
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COLUNA BRACHER

Monumento aos Arturos

Fernando Perdigão1

Um pouco da história
A Coluna Bracher foi instalada em Contagem, em dezembro de
2000, sob encomenda da Prefeitura, para marcar os 500 anos de
descobrimento do Brasil. Na época, existia a ideia de se implantar um
corredor cultural, tendo como eixo a Via Expressa. Foi então projetada
uma praça pelo arquiteto Gustavo Pena, na altura do número 2565
da via, no Novo Eldorado, que teria em seu centro um monumento
encomendado a um artista de renome no cenário cultural brasileiro.
O convite para a execução da obra foi feito ao pintor Carlos
Bracher que optou por trabalhar em parceria com Fani Bracher, sua
esposa e artista de reconhecido talento e experiência. Os artistas
pesquisaram aspectos da cultura de Contagem e escolheram como
referência a Comunidade dos Arturos e a Casa dos Cacos de Louça,
que no entendimento deles seriam os destaques da cultura local.

A Referência
Os Arturos constituem um importante agrupamento familiar
que busca manter e preservar em seu cotidiano as tradições, usos e
costumes afro-brasileiros herdados de Artur Camilo Silvério, fundador da comunidade. O culto a Nossa Senhora do Rosário permeia a
atividade congadeira do grupo que articula um “reinado próprio”
reverenciado em seus principais festejos e atividades.
Já a Casa dos Cacos é um importante monumento da cultura
popular edificado em Contagem, fruto do sonho, talento e obstinação do Senhor Carlos Luís de Almeida, que revestiu toda sua singela
casa com cacos de louça. A empreitada ocupou os últimos 20 anos
de vida do “Seu Carlos”, que transformou o lugar num espaço vivo,
lúdico e agradável, firmando-se como atração turística da região. Ao
longo da história, a “casa” recebeu ilustres visitantes como Juscelino
Kubistchek, Chacrinha e outras personalidades, além de milhares de
visitantes que vinham de toda parte atraídas por sua originalidade e
a reconhecida excentricidade de seu criador, um excelente anfitrião
que fazia questão de receber as pessoas envergando uma inusitada
indumentária, também revestida de cacos.

Face da Coluna Bracher. Foto: Ronaldo Leandro.
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Fachada da Casa dos Cacos. Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC.

Artista plástico e produtor cultural. Técnico da Coordenadoria de Cultura da Prefeitura de Contagem. Integrante da Equipe Curadora do Projeto Tudoaver.

O assunto fascinou os artistas Carlos e Fani Bracher. Fani chegou a caracterizar a
Comunidade dos Arturos como o maior bem que o Município possuía, atraída pela
força de sua tradição e beleza de seus costumes. Alguns anos mais tarde chegou a
realizar uma série de estandartes, embasados na cultura dos Arturos, tendo feito
inclusive uma exposição na própria comunidade. Já Carlos Bracher entusiasmou-se
com a Casa dos Cacos, obra de seu conterrâneo de Juiz de Fora, que compara a
Van Gogh quando se refere poeticamente à casa como “A Noite Ilustrada de Contagem”. Vem de muito a ligação de Bracher com a cerâmica e a louçaria - seu pai
tinha uma fábrica de louças em Juiz de Fora - a “Louçarte”, onde criança o artista
apaixonou-se pela arte.

Criação e gênese
Na criação do projeto, os artistas optaram pela técnica do mosaico, por sua
reconhecida durabilidade e beleza, que seria disposto em uma coluna composta
por quatro faces de 2m de largura por 12 m de altura. O mosaico foi composto
por 2400 azulejos de cerâmica branca pintados com pigmentos/esmaltes especiais
para queima e fundição, dispostos em 4 painéis/faces de concreto, contendo 600
azulejos cada. Bracher conta que uma garrafa pintada à mão pela Fani inspirou
os primeiros esboços.Foi um trabalho exaustivo, mas prazeroso, que exigiu do
casal uma dedicação especial para resolver problemas técnicos e artísticos, como
por exemplo alugar um local apropriado para a montagem das placas modulares
(Colégio Arquidiocesano), projetar equipamentos para o transporte e manuseio
das cerâmicas (padiola) e uma adaptação ao formato grandioso do projeto, o que
fugia da rotina dos dois artistas. Eles contam que foi feito um vídeo e muitas fotos
documentando todo o processo, mas infelizmente este registro se perdeu. (fotos
projeto estrutural).

Iconografia
Os artistas optaram por dividir o trabalho em duas partes iguais, cabendo à
Fani duas faces/painéis e ao Carlos, duas.
Fani abordou a estética africana, estampada de maneira mais abstrata e estilizada, com referência ao vestuário, estamparia e iconografia do continente africano.
Na face 1, uma negra ou negro de turbante e sarongue, com estampas de peles
de animais. Na face 2, uma coleção de símbolos gráficos, algo como uma coleção
estilizada de grafismos que remetem ao sol e à lua, estrelas, noite e dia, terra, a
relação da cultura africana com valores naturais. O uso das cores amarelo e preto
pode ter uma dupla explicação: técnica (pela facilidade e certeza de resultado da
queima), e também como cores predominantes nas representações étnicas dos
povos africanos.
Ao Carlos, coube a referência mais direta e figurativa aos Arturos em desenhos
que atestam toda sua sensibilidade e poder de síntese. Nas duas faces está registrada sua destreza e habilidade para a figuração. Na face 3, estão esboços de personalidades da Comunidade, como Artur Camilo Silvério e seus descendentes representados como reis, rainhas ou capitães das guardas de congado. A face 4 exibe a
representação de símbolos sagrados e adereços presentes nos festejos dos Arturos,
como tambores, bandeirinhas, o rosário, estandartes de santos e a coroa.
Na configuração final, percebe-se uma perfeita integração dos dois artistas, que
se articularam na composição e execução da pintura, com intervenções mútuas em
toda a área que constitui as quatro faces do monumento.

Garrafa pintada por Fani Bracher.
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Esboço inicial feito pelos artistas

Os artistas
Carlos Bracher é reconhecido como um dos artistas brasileiros
vivos mais importantes. Pra resumir um pouco, é um pintor convicto, amante das telas, tintas e pincéis, da pintura pura de forte
carga emocional. De espírito apaixonado, pode ser considerado
um expressionista, um artista que move-se pela paixão e emoção.
Desenvolveu ao longo de sua carreira um estilo próprio e bastante pessoal que se caracteriza pela densidade e materialidade da
pintura, cores densas, estilização dos motivos ou temas, velocidade e gestualidade na ação de pintar e desenhar, grande poder de
síntese. Sua obra mais conhecida é a pintura da paisagem de Ouro
Preto, cidade onde reside, mas desdobra-se em vários temas como
retratos, naturezas mortas, outras paisagens e referências.
Fani Bracher é uma artista de projeção nacional, cuja produção,
bastante eclética, tem como características lirismo, estilização,
simbolização, predileção por temas populares, densidade cromática.
Impõe-se como uma artista cujo vocabulário estético é próprio, tendo merecido diversas referências críticas, premiações e publicações.
O casal reside em Ouro Preto e desdobra-se em diversas atuações
pelo país e exterior, mantendo agenda sempre ocupada por importantes exposições.

A Preservação
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Faces da Coluna

O monumento está passando por um processo de inventariamento, trabalho da equipe da Diretoria de Memória e Patrimônio
Cultural da Coordenadoria de Cultura, que já submeteu o assunto
ao COMPAC (Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio
Ambiental e Cultural de Contagem) motivada pelo interesse na sua
preservação, e, deve-se destacar, o interesse do Conparq (Fundação de Parques e Jardins), que iniciou as discussões e a articulação para que este processo fosse constituído. Deve-se registrar
também a colaboração da empresa Cerâmicas Nacionais Reunidas,
que desde a instalação da coluna, tem colaborado para sua preservação e valorização. Pessoalmente, tenho me empenhado neste
processo, ajudado nas discussões e articulação junto aos setores
responsáveis e com os artistas. Acompanhei o registro fotográfico
da obra e estou fazendo o mapeamento dos 2400 azulejos para
facilitar a substituição de eventuais peças avariadas e perdas.

Considerações finais
Existe uma preocupação quanto à visualização/fruição do
monumento pela comunidade, por ser uma via de trânsito rápido
e que não propicia o acesso de pedestres e o estacionamento de
veículos. Pensou-se até na possibilidade de sua transferência para
outro local da cidade, entretanto, está se concluindo que esta
remoção seria inviável tecnicamente. Os próprios artistas não a
recomendam, pois temem pela sua integridade e consideram o
processo complexo e possivelmente, oneroso. Deve-se considerar
ainda que existe a possibilidade de se fazer no local uma série de
melhorias e adaptações para que as pessoas possam transitar e
ficar por ali. A área da praça (canteiro central) é ampla e permite
que ali possam ser instalados estacionamento, bancos, talvez
um pequeno parque infantil. Enfim, deve-se pensar também
no seu tratamento paisagístico, plantio de árvores, adequação
da iluminação e identificação/sinalização, tudo para facilitar o
acesso e permanência das pessoas no local e permitir a fruição e
conhecimento da obra. Também deve-se pensar em ações para
sua divulgação, como por exemplo a recente publicação no livro
“100 artistas em comemoração ao centenário de Contagem”,
que faz importante referência à coluna.
O desafio está lançado e eu convido os leitores e a comunidade
para somar na luta pela preservação da Coluna Bracher - Monumento aos Arturos, considerando toda sua importância para a
cultura e o patrimônio de Contagem.
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encontro:
ARTUROS E CIRIACOS
Emerson Luiz Marçal1
A oralidade, segundo historiadores e sociólogos africanos, é um meio de expressão de uma civilização e está
sempre integrada aos diferentes aspectos da vida social,
desempenhando funções múltiplas e variadas. “Atua como
memória da sociedade e transmite códigos de ética e
expressão estética. Assim, a tradição oral é uma forma de
instrução transmitida pacientemente, de boca a ouvido e
de mestre a discípulo, através dos tempos”. (CUNHA apud
VIEIRA, 2003, p.133).
A partir desta premissa escolhi o encontro de formação
para educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da
Secretaria Municipal de Educação de Contagem, desenvolvido na Casa de Cultura Nair Mendes Moreira – Museu
Histórico de Contagem.
Este encontro foi pontuado por duas comunidades do
Congado de Contagem/MG, os “Arturos” e os “Ciriacos” em
um bate-papo entre seus representantes e educadores. Foram
abordados temas relacionados à expressão destas comunidades em Contagem e suas especificidades, como: o rito do congado, as festas congadeiras, a musicalidade afro e seus ritmos,
vestimentas e trajes, suas crenças, concepções e tradições.

Os Arturos

giosas, o sentimento de pertencimento como grupo local,
o fortalecimento da memória através da oralidade e o reconhecimento frente à sociedade em geral como comunidade
negra que precisa se adaptar aos novos tempos sem perder
de vista sua história.
A oralidade tem um papel importantíssimo para todos os
membros da família, pois através dela se remonta à história e
à tradição de seus antepassados, que partiu de Arthur Camilo
Silvério, filho de pais escravos, que trouxe seu nome aos descendentes dos Arturos. Toda esta história é repassada de pai
para filho tanto em suas vivências diárias como em todas as
festas que comungam a fé em Nossa Senhora do Rosário.
Percebi que os fortes laços familiares se traduzem em uma
união que é definida pela origem e destino comuns, assim
encontramos traços étnicos, comportamentais, históricos e
culturais. O comportamento comum determina a identidade
própria. Eles compartilham da mesma religiosidade, da mesma história marcada pela escravidão e da força de seus ancestrais. Há uma preocupação com os jovens, principalmente em
manter as tradições e histórias da comunidade com relação a
cultura moderna de nossos dias, pois os mais novos tendem
a não valorizar sua essência e história. É feito um trabalho
de conscientização e inserção destes mais novos em todas os
ritos e festividades do congado.

Este encontro foi marcante para mim, pois morei próximo à Comunidade dos Arturos, e em toda a minha infância
participei das festas junto à Comunidade. Ouvir todas as
falas nesse encontro foi reviver muito das relações dos Arturos e suas festividades com o bairro Alvorada, e de muitos
amigos que fiz durante o tempo de vivência lá. A discussão
desse encontro se pautou nas origens e na valorização da
tradição cultural das duas comunidades. Sobre o depoimento do representante dos Arturos, Jorge Antônio dos
Santos, o que mais me chamou a atenção foi a representação cultural que os Arturos tem junto à sociedade, mesmo
com a mudança de valores culturais do século XXI. Quando
adolescente a Comunidade não tinha este destaque na
cidade, sua tradição cultural estava pautada junto ao bairro
e arredores, as festas circunvizinhavam apenas as casas e
famílias mais próximas.
Localizada em Contagem, a Comunidade dos Arturos
possui o título de “autorreconhecimento” como remanescente de quilombo, pela Fundação Palmares, e constitui-se
num dos mais importantes símbolos da resistência negra no
estado de Minas Gerais.
Os integrantes da Comunidade, cuja formação remonta
ao século XIX, cultuam a ancestralidade, preservando os rituais
herdados dos escravos como o culto à Nossa Senhora do
Rosário. Os membros sobrevivem do trabalho na cidade, seja
na construção civil, no setor industrial ou serviços domésticos,
e cultivam pequenas hortas em seus quintais.
Os Arturos buscam manter as tradições culturais e reli1

Professor de Artes da Escola Municipal Professora Ana Guedes Vieira.

Festa de Nossa Senhora do Rosário, out. 2011.Foto: Carolina Dellamore.
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A identidade constituída através da tradição cultural e religiosa da comunidade confere a este modelo uma especificidade
em suas festas. Lembro de participar das festividades da Folia
de Reis quando os Arturos saíam pelas ruas do bairro com os
três reis magos percorrendo as casas e pedindo oferendas para
o menino Jesus representado pela bandeira. Toda a festividade
acontecia de casa em casa no bairro, assim perfazendo uma
identificação tanto da comunidade como de todos que participavam da festa, essa proximidade se dava também nos almoços
nas festas do Rosário ou casamentos da comunidade.
Outra celebração evidenciada pelo representante da
comunidade e uma das principais é a Festa da Abolição, no
13 de maio, momento em que se comemora a libertação dos
escravos, quando as guardas de Congo e Moçambique se
apresentam em honra a Nossa Senhora do Rosário e agradecendo à Princesa Izabel.
Outro aspecto fortemente discutido foi a capacidade
de transformação e sabedoria em lidar com o diferente
durante todos estes anos de história, o que contribuiu para
a manutenção da tradição. Assim, cultivam a resistência
buscando o reconhecimento da população em geral. Em
síntese, os Arturos têm muito claro a noção de pertencimento, o que dá direção ao comportamento e modo de
vida da Comunidade. Eles se reconhecem como portadores
de uma história que remete ao passado, aquele momento
em que o negro teve que se fazer forte para não perecer.

Os Ciriacos
Desconhecia a Comunidade dos Ciriacos na região do
Ressaca e obtive, através da Casa da Cultura, a oportunidade
de gravar algumas imagens da festa de São Benedito e Nossa
Senhora do Rosário. Por já conhecer a comunidade dos Arturos e as dimensões de suas terras, fiquei perplexo quando
fui à festividade dos Ciriacos. Cheguei à região do Ressaca,
especificamente no bairro Novo Progresso no endereço determinado, numa casa com uma sacada e somente percebia
o som dos tambores, mas não identificava de onde vinha.
Acessei a casa com dois pavimentos na entrada, passei por

uma garagem que saia em uma área comum e várias outras casas menores que circundavam este espaço. Havia casas de dois
ou três cômodos, semi-acabadas, e do lado direito havia uma
varanda com vários quitutes para a celebração, ao fundo uma
casa com um santuário que identificava e lembrava a tradição
do congado e seus princípios. Ao redor dessas casas existiam
outras bem próximas com até dois andares, o espaço era bem
restrito para a festividade. A sensação era que a cidade grande
estava espremendo aquelas casas menores e o espaço se tornaria cada vez mais restrito, isso me incomodou nesta primeira
hora que assistia à festividade.
Mas logo essa sensação passou e comecei a compreender
o significado de toda a festa. Após a dança, conversei com
algumas pessoas da comunidade dos Ciriacos e compreendi
que muito mais que localização e espaço estavam ali pessoas
que pertenciam a uma família e a uma comunidade, e esses
fortes laços se revelavam nestas conversas informais. A
tradição do congado criara um vínculo e uma identidade que
deixava as pessoas mais próximas, mesmo neste mundo moderno onde a segmentação se perfaz, os Ciriacos mantinham
esta proximidade em prol da tradição cultural. Todos eles tinham como referência o Sr. Antônio Jorge Muniz, que a todo
momento de nossas conversas lembrava-me da importância
da festa, dos significados e de todos os ritos ali presentes.
A importância do culto à Nossa Senhora do Rosário se fazia
presente ali na bandeira que era composta pela foto da
Nossa Senhora e do Menino Jesus, dos papéis coloridos e as
pipocas colados no mastro. A festa neste dia era acompanhada de um almoço para toda a comunidade e do encontro
de outras guardas do estado de Minas Gerais que vinham
celebrar também com toda a comunidade congadeira.
Esse encontro mostrou que as características do congado
entre os Arturos e o Ciriacos eram bem próximas, os relatos
tanto dos Ciriacos quanto dos Arturos somavam e acentuavam
todas as suas trajetórias percorridas até o presente, evidenciando as marcas do tempo, a história, os conflitos, as tradições, as guardas e festas e todos os aspectos que singularizam
a cultura na cidade de Contagem.

Coroação da Rainha Perpétua, set. 2011. Foto: Isabela Oliveira.
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Saudades da Maria-Fumaça
Antônio Faria1

Durante quarenta e cinco anos, de 1918 até 1963,
o trem Subúrbio fez a linha Belo Horizonte – Bernardo Monteiro – Contagem (Sede) – Bernardo Monteiro,
conhecido também por “Maria-Fumaça”, da Estrada
de Ferro Oeste de Minas e, mais tarde, Rede Mineira
de Viação, seguindo então até Betim, Vianópolis,
Juatuba, Mateus Leme e Azurita.
Na Estação de Azurita, havia o entroncamento
para Itaúna e Pará de Minas, lá a composição se dividia em duas partes, seguindo a primeira para Itaúna
e a outra ia até Pará de Minas, ambas consideradas
ponto final do Subúrbio.
Os horários de passagem do trem pelas estações
locais eram, geralmente, momentos de festa, passeio, namoros e flertes. Estes horários seguiam sempre a mesma escala: partia às 17 horas de Belo Horizonte, da Estação Carlos Prates, seguia até a Estação
Bernardo Monteiro e chegava à sede às 18h10min.
Na Estação, moças, rapazes e famílias inteiras, em
trajes de passeio, aguardavam os que desembarcariam, ou se despediam dos que se iam.
Da Sede, a locomotiva empurrava a composição, em marcha a ré, de volta à Bernardo Monteiro,
de onde partia para sua rota final, só retornando à
Estação de Contagem no dia seguinte, às 8h30min e
fazendo as mesmas manobras, retornava à Estação
de Bernardo Monteiro, de onde novamente partia
para os outros destinos. Somente retornando à Belo
Horizonte às 9h30min da mesma manhã.
A viagem possuía também inúmeros atrativos,
como os belos vestidos das damas e o impecável corte dos ternos de última moda masculina. Os senhores
e seus alinhadíssimos chapéus, as damas com seus
elegantes vestidos compridos.
Havia também na composição um vagão exclusivo
para a condução das mercadorias pertencentes aos

chamados “tralheiros”, vendedores que levavam suas
diversas mercadorias para serem vendidas na capital.
Também dentro dos vagões vendiam-se diversos tipos
de coisas, entre elas: verduras, ovos, frutas variadas
mamão, banana, laranja e jabuticabas. Levava-se
diversos utensílios como foices, machados, enxadas, picaretas, cabos para machado e tantos outros.
Curioso, é que também vendiam-se pássaros da fauna
local, entre eles sabiás, pássaros-pretos, pintassilgos,
canários-chapinhas, rolinhas, inhambus, xororós, sem
contar as galinhas, porcos e patos que aprontavam
uma gostosa algazarra no vagão.
Completando a composição, seguiam-se dois carros de segunda classe, onde costumavam viajar estes
vendedores, seguia-se ainda outro vagão, de terceira
classe, onde viajavam mais vendedores e ainda os
viajantes de rotina.
Por fim , dois carros de primeira classe completavam o trem e eram neles que costumava viajar a elite
do município, levando suas famílias a passeio pela
capital. Ali também viajavam as autoridades civis e
religiosas, desfilando garbo e seriedade.
Eram alegres e gostosas aquelas viagens, os “tralheiros” iam comentando entre eles sobre preços e
negócios, gabando a sorte, lamentando prejuízos.
Passageiros contavam “causos”, piadas e comentavam sobre a religião e a política da época.
Durante o início dos anos de 1970, o trem foi
desativado e a Estação acabou demolida. Deu lugar
ao Fórum Dr. Pedro Aleixo. Com ela se foi um tempo
de muitas alegrias e algumas tristezas e, principalmente, grandes esperanças. Foram com ela tradições,
casarões, carros de boi, namoros escondidos. Ficou a
memória pisando numa saudade gostosa.

“Saudades da Maria-Fumaça e outras
tradições que já se foram”.

Nascido em 8 de abril de 1927, Sr. Antônio Faria foi Assistente Técnico e Diretor Interino da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, foi também vereador em Contagem. Faleceu aos 72 anos, em 26 de outubro de 1999.
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Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem, antes da restauração. Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – MHC.

contagem

em memória
Sandra Regina Silva1
Há várias nuances deste município tão diverso e controverso, que se confundem e se entrecortam no tempo e
espaço, do período colonial ao maior arrojo da industrialização planejada no século XX.
Tal memória teima em se manter mesmo ante ao desvario da especulação e do desenvolvimentismo. Persiste
mesmo que como uma amostragem do que foi um dia casarios, construções públicas e privadas, residenciais ou
industriais.
Da pequena sede oriunda do passado colonial, remetendo-nos ao fim do século XVIII e início do século XIX,
se fazendo presente no partido construtivo da Casa da
Cultura Nair Mendes Moreira, desde 2007, Museu Histórico de Contagem; bem como nas Casas Amarela e Rosa
do Centro Cultural, disponibilizando a seus visitantes
e frequentadores, oportunidades ímpares de vislumbrar
janelas construtivas do método pau-a-pique, gaiolas de
1
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madeira com cores vibrantes, que sustentam construções
de uma época que se podia caminhar ao largo vagarosamente , saboreando uma boa prosa ou mesmo degustando um tareco da venda, poucas, que havia ali.
E a Casa Azul com sua fachada eclética interligando
os séculos XIX e XX, como que assinalando a possibilidade de existência do antigo e do moderno em um mesmo
espaço.
Edificações no limiar do arruamento, de um tempo
que se debruçava nas janelas para ver os passantes, os
carroceiros, os cavaleiros e as tropas de mulas. Janelas à
noite entreabertas, olhares furtivos vigiavam as chegadas
das famílias após a missa, ou aquelas outras, tardias, dos
casais enamorados, que rendiam no dia seguinte comentários ao pé do ouvido.
As famílias que aos domingos se destinavam à antiga
Igreja de São Gonçalo, hoje interligada ao Espaço
Popular, somatório de dois tempos e momentos políticos

Professora de História da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. Pós-graduada em História do Brasil. Texto escrito em 29 de Abril de 2011.

Vista da Rua Doutor Cassiano, à esquerda, os Casarões que compõem o Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Mattos Filho. Acervo Casa da Cultura
Nair Mendes Moreira – MHC.

diferenciados.
Muito já se perdeu, infelizmente, dessas edificações. Porém a Casa da Cultura, como uma matriarca, detém um espetacular acervo fotográfico que nos possibilita uma viagem a esse tempo, que se num instante nos parece tão longínquo,
para muitos contagenses faz parte das memórias de família, nos almoços de domingo, ou quando visitamos muitas das
quitandeiras, e nos deliciamos com seus bolos e biscoitos devoramos muito mais a simplicidade de suas lembranças.
O patrimônio material e imaterial de Contagem ainda aguarda por ser descoberto e apropriado pelos contagenses,
Arturos, culinárias, costumes... São essas apropriações que podem garantir a preservação da memória e a construção
da identidade, alinhavando aos poucos o mosaico de uma grande colcha de retalhos da composição da população desse
município emancipado em 1911.
Identidade como da Casa dos Cacos de Louça, obra desafiadora que se coloca quanto à sua preservação, porque
quanto à sua importância para a cidade, para o estado e para o país é indiscutível. Em alguns desperta admiração, em
outros espanto, repulsa e por aí segue um rol de adjetivos, contudo o que não se pode negar é sua importância como
obra já integrada à memória do município.
Se estabelecermos um paralelo entre a obra composta, aos poucos, pelo geólogo Carlos Luís de Almeida e a formação de Contagem, verificamos que o mosaico de ambos compõem o todo. Inclusive o mesmo desafio de recuperar a
estrutura da Casa se põe na reorganização de Contagem no cenário das Minas Gerais.
Os desafios são muitos, as possibilidades várias, contudo acredito ser necessário que os contagenses busquem preservar sua memória, ou melhor, dizendo, suas memórias...
Memória da Contagem agrícola abastecedora dos tempos dos séculos XVIII e XIX, com a Capela de São Domingos
de Gusmão, no Bairro Retiro, que do alto de sua colina abençoou aqueles que em suas fazendas produziram, em outros
tempos, e que hoje seus descendentes demonstraram a força de uma comunidade quando se uniram para sua restauração, no início dos anos 2000.
Da Contagem, modernizante, com a primeira cidade industrial planejada da América Latina - Cidade Industrial
Juventino Dias - com seu traçado hexagonal arrojado da década de 40 (século XX), as Chaminés da Antiga Fábrica de
Cimento Portland Itaú permaneceram para que os novos contagenses nunca se esqueçam dessa página tão controversa
de sua memória- desenvolvimento, crescimento, poluição, doenças respiratórias; da Contagem, multieconômica, com
sua complexa rede de serviços e novos parques industriais, Cinco , Cincão, Ressaca....
O povoamento acelerado, não planejado, implicou em demandas que espocaram em problemas desde as décadas
finais do século passado. Problemas ambientais, saneamento básico, segurança pública, educação, especulação imobiliária exacerbada, contudo a cidade mais uma vez vai se recompondo; como um frágil quebra cabeça que se encaixa e se
apresenta como uma grande possibilidade neste novo século.
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hoje é dia de santo reis
Fé e resistência no grupo de folia de reis ”Os Conterrâneos”
“Hoje é o dia de Santo Reis
Anda meio esquecido
Mas é o dia da festa
De Santo Reis”
(Tim Maia)
Carolina Dellamore1
Em Contagem, o dia de “Santo Reis” não anda tão
esquecido como decreta a música de Tim Maia. Mostra
disso é a existência e resistência do grupo de Folia de Reis
“Os Conterrâneos”, atuante na região do bairro Industrial
há mais de trinta anos e organizador do Encontro de Folias
de Reis de Contagem, cuja trajetória será abordada nesse
artigo. Para isso, fizemos uso da metodologia da história
oral. Realizamos entrevista com o Sr. Weimar José da Silva e
o Sr. José Darci Justiniano, o “Seu Zé Goiano” mestres dos
“Conterrâneos” que se num primeiro momento foi utilizada para elaboração da ficha de inventário do grupo, agora
nos propicia fazer uma reflexão, na tentativa de perceber
a maneira de ver e sentir a folia por esses mestres ².Nesse
sentido, o trabalho com a memória torna-se imprescindível,
pois é através dela que se dá a transmissão do saber relativo
à folia.
A Folia é um costume de origem ibérica, trazida pelos
portugueses para o Brasil com a colonização. Foi amplamente utilizada pelos jesuítas na catequização, contudo, a
Folia de Reis se diferenciou da Folia de Portugal devido ao
sincretismo religioso com manifestações de forte cunho
afro. Com ocorrência registrada em todo país, as Folias de
Reis tornaram-se importante referência da cultura popular
no Brasil.
Constituem um autorreligioso que busca re-

memorar a jornada dos Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar a Belém, desde o recebimento do aviso do nascimento
do Messias, até a hora em que encontram o menino Jesus.
Para isso, os foliões, como são chamados os participantes e
devotos que acompanham a Folia de Reis saem em cortejo,
entre 25 de dezembro (Natal) e 06 de janeiro (dia de Reis)3,
revivendo a viagem dos Reis do Oriente para Belém com o
propósito de visitar, adorar e presentear o Menino Jesus,
levando uma mensagem de paz, fraternidade e alegria. De
acordo com Júlia Carolina da Cunha (2008), apesar de não
ser um ato oficial da igreja católica e não fazer parte da sua
liturgia é a história oficial da igreja contada à luz da cultura
popular tradicional.
O grupo de Folia de Reis “Os Conterrâneos”, tem origem
em Contagem e foi criado por pessoas vindas do
interior para trabalhar na Cidade Industrial que desde a
década de 1950 passaria a
crescer vertiginosamente. Atraídos pela
grande oferta
de trabalho

Historiadora da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura de Contagem, especialista em História da Cultura e da Arte pela UFMG, Mestre em Memória Social
pelo PPGMS-Unirio.
A entrevista foi realizada por mim e Adebal de Andre Júnior, em 26 de agosto de 2010. A ficha de invetário está disponível para pesquisa na Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem.
3
Algumas folias se estendem até o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião.
1

2
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GRUPO DE FOLIA DE REIS ” OS CONTERRÂNEOS” REUNIDOS NA CAPELA
DOS TRÊS REIS DO ORIENTE DO BAIRRO INDUSTRIAL - ACERVO DO GRUPO

e pela promessa de realização nesse novo cenário que surgia em Minas, conforme afirma Magda de Almeida Neves (1995),
muitos migrantes ali começam a chegar vindos de diversas regiões do interior mineiro e até de outros estados.
O Grupo, então, por ter seus fundadores vindos da mesma cidade, Itaguara/MG, para Contagem e depois se juntarem a
outros da mesma região, Bonfim, Piracema, Crucilândia, Piedade dos Gerais, foi batizado de Folia de Reis “Os Conterrâneos”,
como explica o senhor Weimar, “são todos conterrâneos, por isso é que surgiu de colocar o nome de conterrâneos”. Dessa
forma, a história dos “Conterrâneos” é uma história marcada pela migração, onde pessoas trocaram sua vida no interior em
busca de oportunidades e melhores condições na cidade grande. Entretanto, os foliões trouxeram consigo essa herança cultural recebida de pais e avós e a reproduziram nesse novo cenário.
Segundo Wagner Neves Chaves (2002), a Folia de Reis revela-se em um contexto urbano, onde se deparam com uma
situação de pobreza e marginalidade, como um dos únicos espaços nos quais os migrantes podem expressar os princípios da
“solidariedade” e “obrigações mútuas”, definidores da base ética do catolicismo popular. “Nesse ambiente hostil, as atividades da folia têm produzido um meio de criação e sustentação da rede de auxílio mútuo”. (p.434).
O grupo é formado por dezoito integrantes. No início, contava com a participação de cinco mulheres. Atualmente, é composto apenas por homens, as mulheres, principalmente D.Delfina, esposa do Zé Goiano, participam ajudando na cozinha no
dia do Encontro de Folias e são elas as responsáveis por garantir a fartura e o sabor na mesa dos foliões e devotos.
Participam do grupo, integrantes de outras cidades da região metropolitana como Mário Campos e Igarapé. Quando tem
alguma viagem ou visita para fazer, é o senhor Weimar que avisa a todos. Sua casa é considerada a sede do grupo, é o ponto
de encontro, onde guardam os instrumentos, uniformes e bandeiras.
Nós participamos de encontros, recebemos convite, a nossa sede é aqui na casa dele (referindo-se a Weimar), aí ele liga
pra uma parte eu ligo pra outra, e fala: ‘- oh tal data assim assim nós vamos pra tal lugar, o convite que nós recebemos,
nisso a gente junta tudo aqui’. (Zé Goiano).
Para manter-se e poder viajar para participar dos festivais de Folia de Minas Gerais, o grupo, conta com a ajuda financeira
de políticos e com recursos próprios, o que muitas vezes dificulta a participação. Outro ponto importante levantado pelos
mestres diz respeito à continuidade da Folia de Reis, pois seus filhos, ao contrário desses foliões que receberam a folia do avô,
pai ou irmão e deram continuidade, não seguem essa tradição. Os filhos de Zé Goiano, por exemplo, ajudam na organização
do Encontro de Folias, mas não participam efetivamente dos “Conterrâneos”. Os mestres afirmam que já tentaram ensinar e
levar alguns meninos entre sete e dez anos, mas que não deu certo.
Na folia, a figura do mestre é extremamente importante. Segundo “seu” Weima, nos “Conterrâneos” são quatro os mestres que cantam e se organizam em dupla. Os mestres são definidos como “os que entende do nascimento” e esse entendimento do sagrado se dá através do processo de iniciação.
... o mestre da Folia faz um percurso entre o desconhecimento e o domínio dos mistérios do ritual. Ele tem que conhecer o segredo da Folia, aprender a lição dos mestres antigos. Dele depende a força do grupo e é seu conhecimento que
garantirá a boa acolhida nas casas por onde a Folia passar. (GOMES; PEREIRA, 1995, p.69).
O mestre é responsável pela força e coesão do grupo e por passar os conhecimentos, aquilo que é permitido, aos foliões,
“detém o conhecimento da mitologia na qual se baseia o ritual: ele é o guardião do sagrado”. (GOMES; PEREIRA, 1995, p.71).
É o mestre quem sabe onde e como vai cantar, uma mudança em seu tom durante a cantoria, um olhar ou um aceno avisa à
folia da necessidade de cantar em outra toada ou sinaliza a forma como será tocada a bateria e demais instrumentos, se de
forma mais lenta ou mais rápida e o que vai ser cantado. Dessa forma, os mestres ao explicarem o papel de cada um na folia,
evidenciam uma diferença entre saber e entender. Os foliões sabem, os mestres entendem.
Nesse sentido, os mestres Weimar e Zé Goiano explicam que um folião, em sua maioria, sabe o que o outro sabe. Sabe da
anunciação, do nascimento, da viagem dos três reis, da viagem de São José e Nossa Senhora à Belém, do desvio dos três Reis,
que alertados por um anjo em sonho, passam por outro caminho e se mascaram para não ser reconhecidos pelos soldados de
Herodes. Daí vem, inclusive a presença dos palhaços em algumas folias, o que não é o caso dos “Conterrâneos”. Em Conta-
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gem, é interessante observar que somente os Arturos mantiveram a figura dos palhaços na folia. Percebe-se assim que a
folia sofreu adaptações ao longo do tempo e de acordo com
o grupo e o local de ocorrência. Conforme explicam Núbia
Gomes e Edmilson Pereira (1995),
Cada folia recriou o evento mítico segundo a situação
vivencial do agrupamento: com os acréscimos ocorridos no tempo modificou-se essencialmente a fundamentação simbólica e hoje temos processos rituais
diversos – como resultantes de crenças que se geraram
em diferentes situações sociais. A Folia se concretizou
em Folias. (p.67).
O grupo não ensaia, e Sr. Weimar revela que levou muitos anos para o grupo chegar onde está:
-Fomos fazer uma participação no canal 19, aí no final
eles me chamaram: “-Qual que é o nome do senhor?”
“- Weimar”. “- Weimar, pra botar uma turma alcançar isso afinadinho igual ocês canta, quanto tempo
levou?” “- Aí eu falei: ah, na base de uns vinte anos”.
Ele falou: “-não é possível”. Eu falei: “-é”.

FOTOS ACIMA: GRUPO DE FOLIA DE REIS ” OS CONTERRÂNEOS” REUNIDOS NA
CAPELA DOS TRÊS REIS DO ORIENTE DO BAIRRO INDUSTRIAL - ACERVO DO GRUPO

Os mestres Zé Goiano e Weimar, identificam que quando
o grupo começou era muito difícil. “Tinha um que cantava
de um jeito, outro cantava de outro” (Zé Goiano). O maior
problema enfrentado era o desafino e falta de habilidade
com os instrumentos: “Tinha gente desafinada demais.
Gente que não sabia direito tocar instrumento. Era um tal
de arrebentar corda dos instrumentos, até que nós fomos
dispensando e trazendo outras pessoas para o grupo”. (Sr.
Weimar). O Senhor Zé Goiano aponta que é por isso que os
“Conterrâneos” ganhou a importância que tem atualmente
em Minas Gerais:
os Conterrâneos se tornou hoje, assim um grupo que
todo mundo aplaude e gosta de ver apresentar, por
quê? Porque graças a Deus, na medida do possível, nós
fizemos uma coisa bonita, apresentação bonita. Então
se chega um lá, se chega ele, se chega eu, chega outro:
“- Ah! Cadê os Conterrâneos?”. O pessoal fica satisfeito
sabe, porque a apresentação é muito bonita.

FOTO: A ESQUERDA “SEU ZÉ GOIANO” E A DIREITA “SEU WEIMAR”, MESTRES
DO GRUPO. - FOTO ADEBAL DE ANDRADE JÚNIOR

30

A Folia dos “Conterrâneos” conta com violões, violas,
chocalho, pandeiro, melê (confeccionado pelo próprio
Weimar), sanfonas, bateria, caixa ou tambor. “Na roça a
gente falava caixa, mas aqui não, aqui eles falam tambor”
(Sr. Weimar). Utilizam uniformes que mudam a cada ano,
cuidadosamente pensados por eles. Faz parte também da
Folia, a figura do bandeireiro que é quem recebe a esmola
e dá sinal para que a folia cante em agradecimento pela
oferta recebida. Nas visitas que representam a jornada, os

foliões vão passando de casa em casa pedindo em cantoria,
para que o dono da casa “também” seja solidário com Jesus
Menino, oferecendo, através da Folia seus presentes (ofertas, por alguns chamados de esmola).
“A bandeira funciona como guia, representa o presépio”, diz o mestre Zé Goiano, pois nela estão todos os
elementos para fazer a adoração: a estrela, os três reis, o
menino Jesus, São José e Nossa Senhora, os animais. Se
na casa ou igreja que estiverem visitando não tiver um
presépio, não tem problema, pois a bandeira possui todos
os elementos, ela o substitui: “nós cantamos em cima da
bandeira, porque pra nós é o presépio. A Folia de Reis
sem bandeira, não é folia de reis”. Em última instância, “A
bandeira é o símbolo que faz a mediação entre o plano humano e o sobrenatural. É por meio dela que os devotos se
comunicam, pagam suas promessas e recebem as bênçãos
dos Santos Reis”. (CHAVES, 2003, p.57).
As fitas coloridas também são importantes na Folia,
como elementos estéticos e simbólicos elas enfeitam a
bandeira e os instrumentos. Alguns devotos escrevem seus
pedidos e promessas nas fitas.
Sr. Weimar e Sr. Zé Goiano apontam várias mudanças
na folia em função de estarem em uma cidade grande. Explicam por exemplo, que no interior, eles tinham que anotar
o nome e o número do documento dos foliões e levar até
a delegacia para pegar uma autorização para sair com a
folia e que aqui em Contagem, nunca precisaram fazer isso.
Outra coisa levantada por eles, é que no interior a folia saía
no dia 31 de dezembro, chegava no dia 5 de tarde, para dia
6 terminar na praça do povoado e voltar para casa.
Aí, a porta lá de casa ficava igual a uma festa. Tinha
gente, aquilo era assim, aquele festão! Aqui não, aqui
a gente não faz isso, a gente sai um dia, dois, quando é
na época mesmo do dia primeiro até o dia 6, a gente sai
os dia tudo, mas só na parte da tarde, né? (Sr. Weimar).
Entretanto, em Contagem, em função de sua dinâmica e
também pelo fato dos foliões serem trabalhadores, tornou-se difícil manter essa estrutura da Folia. Eles tiveram de se
adaptar, e passaram a realizar a jornada nos finais de semana. A criação do Encontro de Folias, por exemplo, se deve a
necessidade de pensar uma nova dinâmica, pois aos poucos
foi tornando-se inviável realizar a “chegada da bandeira”,
como eles chamam, no meio de semana.
Então, quando é no segundo domingo de janeiro é
a nossa festa aqui, nós consideramos a chegada da
bandeira. Foi aonde deu na cabeça -essa ideia foi

minha- de criar esse encontro aí, porque aqui num tem
como você fazer um encerramento de folia, né? Aqui é
cidade grande, num tem jeito. Então, esse encontro aí
foi justamente por isso. (Zé Goiano).
O Encontro de Folia de Reis, realizado anualmente no
segundo domingo do mês de janeiro, na Escola Municipal Maria do Amparo, no Bairro Industrial, completou 30
anos. Reúne cerca de trinta grupos de folia de reis de todo
o estado de Minas Gerais e tornou-se uma referência para
Contagem, passando a fazer parte do calendário oficial da
cidade a partir de 20084.
Outra questão que eles apontam é que atualmente não
são todas as casas que recebem a folia,
tem que saber a casa que a gente vai, por causa que
não é todo mundo que prestigia, hoje em dia. Quando
a gente veio praqui não, a maioria, todo mundo recebia, mas hoje tá muito diferente. (…) hoje tem folião
que passou pra evangélico, uai, quê mais? (Weimar).
Nesse caso, o bandeireiro tem um papel importante também, pois é ele quem faz a mediação entre a folia e a casa,
é ele quem abre caminho para a folia passar, por isso, como
ressalta Chaves (2003), deve sempre andar na frente do
grupo e é recomendado que ninguém da equipe o ultrapasse
durante a caminhada. O bandeireiro é o primeiro a entrar nas
casas e o último a sair, sempre tendo em suas mãos a guia da
Folia, ou seja, a bandeira.
No dia primeiro de janeiro, “dia de ano”, como ele chama, é o dia de sair com a bandeira, para isso eles fazem uma
agenda com o nome das pessoas e os lugares que pediram a
visita da folia e que vão oferecer a “janta”. A visita não tem
hora para terminar, muitas vezes quando estão se preparando para ir embora, alguém faz um convite de última hora
para ir até a casa e eles não podem recusar. “A gente sempre
brinca assim, que a folia de reis sabe a hora que sai, mas
num sabe a hora que chega”. (Sr. Weimar).
É nessa jornada que todos os anos a fé dos “Conterrâneos”
se renova, os mestres apesar de ressaltarem a todo tempo as
dificuldades para manterem-se, falam do orgulho de pertencer
ao grupo e à folia, e na fé aos Três Reis que é o que os fazem
continuar. A Folia de Reis se coloca como uma parada na vida
cotidiana, momento de fé e reflexão para esses devotos, e
assim os “Conterrâneos” resistem às alterações da vida social e
cultural e buscam incansavelmente manter viva essa tradição e
a memória da Folia em Contagem.

Lei 4.187 de 10 de setembro de 2008. Mais informações sobre o Encontro de Folia de Reis ver: CONTAGEM. Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural. Inventário de Proteção do Acervo Cultural - Bem Imaterial. Encontro de Folia de Reis do Bairro Industrial. Contagem, 2009.
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Alexandra Ponsá1 / Alexandra Sales1
Eu nasci aqui nessa casa.
Tá tudo a mesma coisa, igualzinho antes.
Eu dormia nesse quarto aqui.
Entrava na sala e era esse mesmo.
Senhor Antônio Varella
(neto de Peregrino Varela e primo do Sr. Gentil Diniz)
No Primeiro Registro de Terras de Contagem, segundo
Geraldo Fonseca (1978), realizado em 1854 e 1856, pelo vigário
Antônio de Souza Camargos, encontra-se uma chácara de três
alqueires pertencente a Peregrino de Paula Varella. Esta chácara
fazia divisa com Jacintho Ferreira da Silva, Silvério de Souza Arruda, Manoel Alves de Macedo e Silva e com a Rua da Formiga.
De acordo com documentos cartoriais, presentes no
levantamento feito para o Dossiê de Tombameto do Parque
Gentil Diniz. (CONTAGEM, 1998), a família de Peregrino de
Paula Varella sempre foi a proprietária da chácara. Em 1945,
os herdeiros venderam a propriedade para o também herdeiro, senhor Gentil Diniz, neto de Peregrino de Paula Ferreira e
Herculina Ferreira da Luz,
Quando... Nós fomos para Santa Bárbara, papai era
comerciante. Quando nós viemos para aqui, em 40, meus
tios estavam querendo vender porque se sentiam muito
isolados lá. E papai falou: “Eu tenho preferência sobre a
melhor oferta que vocês tiverem...” e comprou lá. (Ignês
Diniz Esteves, 2012).
Esse fato pode ser comprovado na Escritura de compra e
venda, datada de 07 de julho de 1945, no Cartório Ferreira
de Carvalho, que situava-se à Avenida Afonso Pena, em Belo
Horizonte, lavrada entre o senhor Peregrino de Paula Ferreira

Demerval Ferreira de Carvalho, tabelião do 3º ofício
do Notas deste Termo e Comarca de Belo Horizonte, em pleno exercício na forma da Lei:Certifica que
revendo em Cartório o livro de notas número 103,
às folhas 28 consta a escritura do teor seguinte:
Escritura de compra e venda que fazem, entre si, Peregrino de Paula Ferreira s/m. e outros e Gentil Diniz e s/
filhos no valor de CR$40.000.00 (...) no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos
e quarenta e cinco, aos sete (7) dias do mez de Junho,
nesta cidade de Belo Horizonte(...) (1945).
Ainda segundo documentação cartorial, que consta no
Dossiê de Tombamento (CONTAGEM, 1998),
as benfeitorias existentes neste terreno constam de casa
de moradia, engenho e moinhos velhos, aguada, açude,
pomar, terreno e benfeitorias essas que os vendedores
- Peregrino de Paula Ferreira houveram por herança de
seus pais, avós e irmãos, Peregrino de Paula Varela, D.
Herculina Ferreira da Luz e Francisco Ferreira Varela.
A chácara pertenceu ao Senhor Gentil Diniz e família
até setembro de 1989, e era chamada carinhosamente de
“sítio” pelos seus moradores.
... Aquilo foi um canto da família... da minha mocidade,
papai presava tanto o sítio, porque ele foi criado lá. Ele
perdeu o pai muito cedo e a minha vó voltou para a
casa dos pais dela, que era o Peregrino, aquele que está
lá na fotografia. Ela voltou para criar os filhos lá, porque

Geógrafa da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem.
Estagiária de Arquitetura da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem.
Entrevista realizada com a senhora Ignês Rocha Diniz Esteves, filha de Gentil Diniz e Maria do Carmo Rocha Diniz, por Alexandra Ponsá e Júlia Carolina da Cunha, em 14 de
junho de 2012.
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e o senhor Gentil Diniz e filhos,

Casarão do Parque Gentil Diniz Restaurado. Foto: Alexandra Ponsá

as mulheres não tinham como, né? Ela tinha até uma
fazenda, mas ela não teve como continuar a vida dela na
fazenda e voltou para a casa dos pais. E papai foi criado
lá, então ele tinha amor, verdadeiro amor pelo sítio. Nós
falamos: o sítio. (Ignês Rocha Diniz Esteves,2012).
A família do Senhor Gentil durante anos vinha para o Sítio
nos finais de semana e as férias, conforme relembra José
Rocha Diniz:
… Ah, a saudade monta, né? Saudade monta na gente.
Porque isso daqui para nós era uma expansão, nós
morávamos em cidade, mas a gente não tinha flexibilidade, não saía com tanta facilidade como a gente saía
aqui. Aqui a gente saía cada um por si e ia até a rua, até
a Igreja lá, andava por ali, fazia amizade lá e voltava mais
tarde e não tinha problema nenhum, a gente gostava
demais disso, era uma felicidade completa. E a gente
aqui passou épocas muito boas, né? Muito boas, tudo
muito feliz. Nem doença não tinha, as vezes meu pai
ficava em casa reclamando de dor de cabeça, porque
ele fumava, aqui eu nunca vi ele reclamando de dor de
cabeça, ou gripe ou qualquer coisa parecida. Aqui não
tinha, nunca teve, né?...Se ele pudesse vir aqui hoje ele
ia falar contigo aquilo que eu falei: arranja um quartinho
pra mim que eu não vou mais morar em Belo Horizonte,
vou morar aqui.” (José Rocha Diniz 2012)4
Uma área aprazível com uma casa de pau-a-pique com cômodos pequenos, sendo cinco quartos, uma sala e uma alcova todas
com tabuamento em madeira, a cozinha com piso atijolado, dois
fogões à lenha e um tradicional, e outro menor e mais baixo,
com uma boca, usado para fazer doce no tacho, estrategicamen-

3
4

te ao lado da janela, onde a esposa do senhor Gentil se sentava
para mexer os doces que ela tanto adorava fazer.
“... mamãe adorava fazer doces, ela se sentava na
janela e ficava ali mexendo o doce com uma grande
colher de pau, às vezes a gente ajudava...E eu era o
que ajudava ela. Você também né Zé? Apanhava as
goiabas para a mamãe, colhia no dia... E tinha que ser
assim: colher no dia. E a mamãe falava assim: Agora
vocês escolhem as mais bonitas para poder enfeitar.
Você lembra Inês? (Raimundo Rocha Diniz, 2012)
Ao lado da cozinha, havia uma pequena despensa onde
eram acondicionados os alimentos. Saindo da cozinha, em
uma área encontra-se um forno à lenha feito de tijolos. Era
lá que dona Herculina Ferreira da Luz fazia bolos, broas,
pães e biscoitos para serem vendidos pelo seu neto, menino
Gentil Diniz, para ajudar no sustento da casa.
... a vó era dona Herculina. Que era muito conhecida
em Contagem. A dona Herculina fazia biscoito para
vender, porque naquele tempo não havia padaria e
papai mesmo vendia o biscoito na rua para ela. Ele era
menino, e um modo de ganhar dinheiro, porque era
muito difícil a vida. Ela gostava muito de papai, porque
papai era muito certinho, ia e vendia tudo certinho, não
vendia fiado, papai sempre falou (risos da entrevistada).
Quando ele voltava, algumas vezes, o cesto era coberto
com uma toalha muito branquinha e ele costumava...
vendia tudo, porque era uma delícia... ele punha capim
no cesto e cobria e chegava lá e falava: ‘- Vó não vendi
nada”. Então ela ria e falava: ‘Confiado...’ (risos).
(Ignês Rocha Diniz Esteves, 2012).

Depoimento do senhor José Rocha Diniz, filho de Gentil Diniz e Maria do Carmo Rocha Diniz, em visita ao Parque Gentil Diniz, no dia 20 de junho de 2012.
Depoimento do senhor Raymundo Rocha Diniz, filho de Gentil Diniz e Maria do Carmo Rocha Diniz, em visita ao Parque Gentil Diniz, no dia 20 de junho de 2012.
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Nos fundos da casa existiam dois galinheiros e uma casa
de força que servia para abrigar um transformador de energia,
que o filho José Rocha Diniz (2012) lembra com orgulho: “...
Meu pai instalou o transformador ali naquela casinha...”.
A edificação que se localiza no centro da área com aproximadamente 24 mil m², possui 80 jabuticabeiras - árvore
símbolo da cidade, mangueiras centenárias, espécies de
vegetação do cerrado, algumas árvores remanescentes da
mata atlântica, um lago artificial construído no local onde
antes existia um açude, soterrado pelo senhor Gentil Diniz
em função de afogamentos no local.
Morreu um rapazinho afogado e a população ficou
um pouco revoltada e.. como que a gente pode dizer...
acabaram com o açude... arrombaram... chama arrombar,
não é? Meu pai ficou muito triste, mas não teve como e
com todo a razão, né? E realmente não podia fazer nada.
E realmente é perigoso mesmo, não é? Para a mocidade,
mas meus irmãos nadaram muito lá, mas graças a Deus
nunca teve nada (…). (Ignês Rocha Diniz Esteves, 2012).
A área do sítio da família era bem maior do que a do
Parque Gentil Diniz atualmente. Parte do terreno foi loteado em 1953, dando origem ao bairro Nossa Senhora do
Carmo, sendo preservado a parte central do terreno onde
ficava a casa do sítio.
Era maior, o sítio era até o Fonte Grande e em cima até
ali no Santa Helena... Bem grande, mas papai, em 53,
estava achando o sítio muito grande e loteou e deixou
como ele falava, um miolo, que era a casa e aquele...
envolta. (Ignês Rocha Diniz Esteves, 2012).
Uma das riquezas do parque é a existência de nascentes.
A abundância de água na região, segundo Fonseca (1978),
permitiu o abastecimento de água do Grupo Escolar Dr.
Sabino Barroso, logo após a sua inauguração em 1914 .
Em 20 de setembro de 1989, o prefeito municipal de
Contagem, através do decreto 3277, declarou de utilidade
pública para fins de desapropriação amigável, a área da
chácara pertencente ao Sr. Gentil Diniz, com terreno circundado pelas ruas Santa Helena, das Acácias, Francisco Varela
e Augusto Camargos, do bairro Nossa Senhora do Carmo,
compreendida pelos lotes nº1(um) a 20 (vinte), destinada ao
uso coletivo da população com a função de Parque Botânico
ou de Sítio Ecológico e de Lazer e Cultura.
Após a desapropriação, a casa de estrutura autônoma
em madeira, estilo colonial, referencial simbólico da vida
agropastoril de Contagem até meados do século XX, passou
por um processo de restauração, sendo mantidas suas
características do estilo colonial. E toda área passou por um
projeto de revitalização, sendo construídos um teatro de
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arena, dois banheiros, masculino e feminino, instalação de
bebedouros, construção de parque infantil, a restauração do
paiol e a formação do lago artificial, tudo isto para propiciar
conforto aos visitantes, principalmente ao público escolar.
Finalizada a restauração da casa e a revitalização de toda
área, foi inaugurado, em 05 de junho de 1991, o Parque Municipal Gentil Diniz e a partir daí passou a receber visitantes e
alunos das escolas públicas e particulares do Município. Várias
atividades pedagógicas foram realizadas, como o projeto
“Trilhando o Parque”, quando os alunos faziam a trilha pelo
parque acompanhados de professores; conheciam as espécies
da vegetação, preparavam a terra para o plantio de sementes,
conheciam o minhocário, a importância do adubo orgânico e
participavam de oficinas de educação patrimonial. Para a comunidade eram oferecidas oficinas de culinária como o “jabuticurso”, onde se aprendia a fazer geleias, licores, vinho e vinagre
de jabuticaba. Durante as oficinas, eram realizados trabalhos
de memória, trazendo à tona fragmentos da história da cidade,
das festas e as tradições. Também era oferecida atividade de
estudo de plantas medicinais pelo grupo de moradoras do
bairro Lindéia, onde as plantas eram identificadas, estudadas e
anotados o seu valor como medicação alternativa.
Em 16 de dezembro de 1992, pela Lei nº 2438, o prefeito
municipal autorizou o poder executivo a proceder o tombamento do Parque Gentil Diniz, “de modo a assegurar a
sua perenidade como fator de atração turística, botânica e
ecológica do Município”. O tombamento aconteceu de fato
em 31 de março de 1998, através do decreto de nº 9886, e
no mesmo ano foi assinada a Lei nº 3.095/98 de criação do
Parque Municipal Gentil Diniz .
Durante alguns anos a gestão do parque era compartilhada pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de
Educação e Cultura. A partir de 2007, a gestão ficou a cargo
da Conparq (Fundação de Parques e Jardins).
A Prefeitura Municipal, atenta à necessidade de restauro do
Parque, e através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
estabeleceu junto a uma empresa que nos últimos anos tem
implantado diversos empreendimentos em Contagem, que
ocasionam impactos urbanos os mais variados, uma medida
compensatória cujo objeto foi a restauração da edificação e
a revitalização da área verde do Parque Gentil Diniz. E essa
empresa contratou especialistas na área de restauração de
patrimônio cultural para a elaboração do projeto de restauro.
O projeto foi aprovado pelo Compac (Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de
Contagem) e a obra teve acompanhamento dos técnicos da
Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural do município
juntamente com a Gerência do Parque.
Em 04 de julho de 2012, o Parque Municipal Gentil Diniz
foi reinaugurado e devolvido à população de Contagem.
Esta área é de extremo valor para a região, pois, além da sua
importância histórica, é uma das poucas áreas verdes existentes
no Município. A preservação deste lugar permitirá a ampliação
do espaço cultural e educacional e conservará para o futuro as
características arquitetônicas do casario colonial, referendando
também o modo de vida da Contagem agropastoril.

Todos esses documentos constam no Dossiê de Tombamento do Parque Gentil Diniz, disponível para pesquisa na Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem.

A CASA DO PARQUE
A casa, sede da chácara, é um exemplar típico das construções rurais mineiras dos séculos XVIII e XIX, construída em
estrutura autônoma de madeira com paredes de pau-a-pique. A
estrutura é considerada autônoma porque primeiro se construía uma armação de madeira, que em Minas foi denominada
de “gaiola”, com peças verticais, os esteios fincados no chão,
nos quais se fixavam as peças horizontais de sustentação das
paredes e pisos e montava-se a estrutura do telhado. Pronta
essa armação, prendiam-se as armações das janelas e então se
faziam as paredes de pau-a-pique, que funcionavam apenas
como painéis de vedação, (CONTAGEM, 1998). As janelas são de
folhas cegas de madeira, a cobertura é feita com telhas de barro
do tipo capa e bica, também conhecidas como coloniais e o forro
do teto é de esteira de palha.
O Casarão tem na entrada uma escadaria de pedras, dando
acesso à sala que já teve seu tabuamento original trocado. Esta
dá acesso a três cômodos distintos, um cômodo central, um para
a esquerda e outro para a direita. As portas são originais e há
cinco janelas de pequeno porte, sendo três janelas frontais, e nos
cômodos interligados à sala, uma janela em cada um deles. Um
corredor faz a ligação ao interior da casa, tendo ao lado esquerdo
a antiga alcova que onde, na década de cinquenta do século XX,
foi adaptado um banheiro e colocada uma banheira de ágata.
Ao lado direito, dois pequenos quartos, com janelas para o lado
direito, de onde se vê o teatro de arena. O forro do teto é feito
em esteiras, com exceção da cozinha que é sem forro. O piso da
cozinha é de ladrilho de barro (argamassa de terra) e abriga dois
fogões à lenha, um de tamanho normal e estilo tradicional e o outro lateral, pequeno e mais baixo. Ao lado uma pequena despensa

onde eram acondicionados os alimentos. Saindo da cozinha,
encontra-se uma área onde tem um forno de tijolos aquecido à
lenha. A porta de saída para o terreiro é de uma folha só, presa
nos marcos, tendo como rejunte cachimbos. A saída da porta dá
para uma pequena cobertura, com vãos abertos, suspensos por
barrotes em madeira maciça, toscamente trabalhados por enxó.
Nos fundos, onde existiam dois galinheiros foi feita uma adaptação transformando-os em banheiros e área com bebedouros.
Em 2001, o telhado do Casarão foi refeito, telhas antigas
foram trocadas por novas, de maior densidade, e o madeiramento foi instalado sobre a estrutura de madeira que já se encontrava bastante danificada. Com a troca houve um aumento
de carga sobre o conjunto da estrutura, forçando a gaiola e as
paredes de pau-a-pique, causando novas rachaduras.A fachada
do Casarão não suportou o peso, e ficou durante algum tempo
sendo sustentada à base de escoras.
Em 2011, começou o processo de restauro do Casarão do
Parque Gentil Diniz, e no primeiro semestre de 2012 as obras
foram finalizadas.
O principal objetivo do restauro é de preservar as características originais da edificação e proporcionar o uso e
apropriação do patrimônio pela comunidade, bem como
atividades educativas e culturais aos visitantes.
No projeto de restauro do Casarão, foram mantidos
originalmente, a estrutura autônoma em madeira, a vedação em pau-a-pique, as portas e janelas. O telhado foi todo
trocado, solucionando agora o problema de sobrecarga. O
tabuamento em madeira foi trocado e os forros do teto em
esteira foram recuperados. O piso da cozinha também foi
recuperado. A pintura foi toda refeita. Na cozinha, o fogão à
lenha foi mantido, o piso de ladrilho de barro é o original, e
foi construída uma cozinha industrial, na qual o piso é de lajota. Ao lado da cozinha industrial, onde era a alcova, agora,
encontra-se uma despensa para acondicionar os alimentos. O
forno à lenha que fica na saída da cozinha foi mantido.
O anexo foi completamente reformado, agora possui dois
pavimentos. No 1º pavimento, os banheiros foram reformados,
foi feita uma rampa que dá acesso a um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais.
Foram construídos também banheiros para funcionários e no
subsolo salas para uso
administrativo e
depósito.
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ÁREA VERDE
A área externa, também foi toda recuperada,
incluindo a varanda e o teatro de arena. Passeios em
concreto foram colocados para promover a acessibilidade. As trilhas foram sinalizadas e colocados guarda-corpos. O paisagismo no entorno do Casarão foi todo
refeito, dando um visual bem aconchegante.
A vegetação possui características do Cerrado e
da Mata Atlântica, e em todo o parque, as árvores
centenárias de várias espécies estão sendo preservadas e conservadas. Inúmeras jabuticabeiras que são
protegidas por lei e mangueiras centenárias formam
um pomar em volta da casa. Há também jambeiro,
marmeleiro, jatobás, ipês, mogno, corticeiras, pau-jacaré, entre outras espécies que se espalham por
toda área. Foi construído também um orquidário, que
foi uma reivindicação da Associação de Orquidófilos de
Contagem que se reúnem no parque.
No parque, encontramos várias nascentes que deságuam no Córrego das Acácias, que fica nos fundos do
terreno, e que é afluente da Vargem das Flores. Uma
das nascentes foi represada formando um pequeno
lago.
Em toda a área, constatamos a presença de pequenas espécies silvestres, como micos e caxinguelês, além
de pássaros como sabiás e bem-te-vis, a área funciona
como refúgio urbano para estes animais.
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Jogos infantis nas décadas de 60 e 70 do século
XX, em Contagem: brincando com as memórias

Júlia Carolina da Cunha 1

“Com um galho de bambu verde
E dois ramos de palmeira
Eu hei de fazer um dia o meu cavalo- com asas!
Subirei nele, com o vento, lá bem alto,
De carreira,
Por sobre o arvoredo e as casas.
Voarei, roçando o mato,
As copas em flor das árvores
Como se cruzasse o mar...
E até sobre o mar de fato
Passarei nas nuvens pálidas
Muito acima das montanhas, das cidades, das cachoeiras,
Mais alto que a chuva, no ar!
E irei até as estrelas,
Ilhas dos rios de além,
De ribeiras diamantinas
Com palmas, conchas, coquinhos nas suas praias também...
Praias de pérolas e de ouro
Onde nunca foi ninguém...”
(Murilo Araújo)
A cidade de Contagem, nas décadas de 60 e 70 do século
XX, era calma como todas as cidades do interior, com sua economia voltada para a agricultura, onde fazendas de edificações
em estilo colonial rodeavam a Sede, também com seu casario
em estilo colonial, centro administrativo do lugar.
Neste núcleo citadino, com seus casarões, a vida concentrava-se em sua tranquilidade, já que o processo industrial
iniciava-se devagar, na região conhecida hoje como Cidade Industrial Juventino Dias e CINCO-Centro Industrial de Contagem.
Trabalhadores de todos os lugares chegavam para estas regiões,
forjando seu espaço de moradia, saneamento básico, escolas,
enfim, a urbanização incipiente cavada “à unha”.
A região do Eldorado, ainda calma, permitia toda espécie
de brincadeiras de rua e a criançada, longe dos brinquedos
industrializados, se fartava de alegria pelas ruas.
O bairro Sede, com seus fartos quintais frutíferos e
arbóreos, permitiu às crianças e adolescentes, uma vida livre
e tranquila, quando as brincadeiras eram variadas, criadas a
partir da imaginação fértil da meninada...
Carrinhos de rolimã, descidas distraídas pelas enxurradas,
nadar em córregos, antes despoluídos, farra coletiva dos seminaristas na piscina do colégio, saltos em grupo na piscina
do clube Yucca, descer pirambeira abaixo na barroca do bairro São Gonçalo e, de quebra, colocar fogo nas bananeiras.
Desligar o relógio de luz do senhor Jaime Rocha enquanto as

partidas de “truco” corriam a solta, era uma farra... correr da
braveza dos truqueiros também.
Nesse sentido, segundo Eclea Bosi (2009),
“(…) a lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano,
aflora a consciência na forma de imagens-lembrança. A
sua forma pura seria a imagem presente nos sonhos e
nos devaneios. [...] A memória do indivíduo depende do
seu relacionamento com a família, com a classe social,
com a escola, com a Igreja, com a profissão, enfim, com
os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. (BOSI, 2009, p.53).
O objetivo desse artigo é registrar, através de depoimentos, as experiências e memórias dos atores que viveram este
período. Esperamos que a memória nos faça reviver aquela
bela experiência juvenil. Que possamos estar lendo um livro
remanejado: nosso espírito mais atento a passagens que nos
tinham impressionado ou comovido.
Tudo se passa como se o objeto fosse visto sob um ângulo diferente e iluminado de outra forma: a distribuição nova
das sombras e da luz muda a tal ponto os valores das partes
que, embora reconhecendo-as, não podemos dizer que elas
tenham permanecido o que eram antes. (BOSI, 2009, p.57).
Não ousarei interferir nas histórias contadas a mim pelos
personagens, muito menos repetir as experiências já registradas em livros por contagenses de gerações anteriores. Terei
como suporte o depoimento de pessoas que se prontificaram a viajar pelo tempo e, num “cavalo alado” trazer para o
presente suas memórias, suas histórias...
Os colaboradores encontram-se cada um em lugares
diferentes e a internet me possibilitou reunir todas essas memórias: Agnes Belém, mora em Madrid; Josias Belém Neto,
neto do senhor Josias Belém, antigo proprietário do casarão
que abriga a Casa da Cultura Nair Mendes Moreira-Museu
Histórico de Contagem, tem sua residência e trabalho em
Londres; Elizabete Castro Pinheiro, vive na Flórida, EUA; André Luiz Costa, mora em Belo Horizonte, mas continua com
seu “umbigo” aqui: sua família encontra-se em Contagem
e ele trabalha na Indústria Vilma Alimentos e Maria Cristina
de Faria César, historiadora, atualmente licenciada do Museu
Histórico de Contagem é moradora do seu “ belo Eldorado”.
O artigo tomou uma característica diferente: formou-se
uma “colcha de retalhos”, cada uma trazendo em sua cor,
faceta diferenciada de um trecho da cidade. E vamos nós...
cada colaborador com lembranças que formam a memória
de um lugar, mosaico fascinante de uma vida.

Historiadora da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem, Especialista em História do Brasil (PUCMINAS) e Gestão da Memória,
Arquivo, Patrimônio e Museu (UEMG).
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Casa Velha
Josias Belém Neto e Agnes Laerts Belém
Tia Terezinha, nossa grande mestra, que nos ensinou
tantas coisas maravilhosas e não poderia ser diferente com
as nossas brincadeiras na “Casa Velha”.
Naquele quintal da velha casa, faltando partes do reboco, o pau-a-pique já mostrava a real identidade daquele
lugar secular, a avó da arquitetura da “Contagem das Abóboras”. Baixo a paineira da despensa lá do fundo, temos as
mais belas memórias da nossa infância. Pular corda feita de
cabresto usado, usar o giz da professora tia Terezinha para
marcar a amarelinha. Pegador, bolinha de gude, pião ou
peteca, foram tantos os passatempos dos nossos primeiros
dias. E quando a casa estava cheia, ficávamos tontos de
tanto brincar de roda. Adorávamos esconde-esconde, mas
depois da hora da Ave Maria era perigoso porque as cobras
saíam das tocas.
O nosso querido pé de goiaba tinha não só as mais
deliciosas frutas, mas também a nossa gangorra. Ah!
Quase decolávamos com aquele impulso que pegávamos.
E quando ainda existia o curral e éramos muito pequenos
a brincadeira era colocar o arreio na porteira e brincar de
montar a cavalo; ainda podemos sentir o cheiro de couro
que ele liberava.
Nas tardes secas e de céu azul do inverno, o vento nos
ajudava a levantar aqueles papagaios bem lá no alto da
nossa querida cidade. Queríamos estar como as nuvens,
voar com as painas e ver a São Gonçalo lá do alto. Construir aquelas máquinas voadoras em si já era um processo
divertidíssimo, com o bambu do mato e com as sacolas da
venda da esquina.
No terreiro de chão batido, com nossos primos, a brincadeira favorita era a corrida de tampinha. Entre as bananeiras e os pés de laranja, contruíamos as mais intrincadas e
enormes estradas! Mas claro, se era época de chuva, a Casa
Velha não nos deixava sair. Nos sentávamos na mesa da
cozinha, aquela mesa longa e irregular, feita de uma antiga
porta, também de um outro casarão vizinho e jogávamos
baralho, de preferência burro e para os dias mais instrospectivos, um alto castelo de cartas. “- Fecha a janela!” eu pedia
à tia Terezinha que cantava o Magnificat para espantar os
relâmpagos que nos ensurdeciam. Aquelas tempestades
trazíam rajadas de vento que chegavam a todos as esquinas
da casa, e claro derrubavam a nossa mágica contrução.
Às vezes também brincávamos de cavalo de pau pela
casa afora, mas com cuidado, sem fazer muito barulho. As
tábuas de madeira rangiam se corríamos muito rápido e a
Cuca dormia lá no porão, ai que medo se ela acordasse!
E para os fins de semana, aquelas tardes de domingo
que ninguém gostava, naquela mesma longa mesa, entre
tias e primos, cantávamos bingo. Quantas exclamações de
emoções, por aquelas simples prendas que enrolávamos
num jornal usado. Quanta inocência, nostalgia, quanta
saudade desses momentos que existem, e existirão, senão,
em nós.
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Bola de meia, bola de gude
André Luiz Costa
“Há um menino, há um moleque, morando sempre no
meu coração, toda vez que o adulto balança ele vem prá
me dar a mão... Bola de meia, bola de gude ...”
Quem que, escutando esta música não volta ao tempos
em que brincar era brincar?
Que brincar era pura diversão e não motivo de stress e doenças como as causadas pela tecnologia e seus games atuais.
Brincar era sinônimo não só de bola de meia e bola de
gude, mas também de tapão, finca e garrafão. Brincar de
“mãe da rua” até que sua mãe, esta de verdade, lhe chamasse avisando que já estava tarde e no dia seguinte seria
dia de aula no grupo escolar. Quem se importava de interromper a brincadeira, se no dia seguinte, após as aulas e
algumas obrigações domésticas, tudo começava de novo?
No dia seguinte, alguém sugeria que ao invés de brincar de mãe da rua, devia-se brincar de “polícia-ladrão”.
Polícia-ladrão era uma das brincadeiras favoritas, quando a
turminha se dividia em duas, e como o nome da brincadeira sugere, um grupo seria os policias e outro os ladrões a
prender. Com um pequeno detalhe! O grupo dos policiais
dispunha da Diana, cadela mais do que dócil e mansa que
sempre entrava na brincadeira. Diversão na certa!
Tinha ainda as competições com bolas: futebol, queimada, bente-altas!
Pregos, madeiras, arames e latas viravam carros e
tratores! Rolamentos se transformavam em rodas para os
possantes carrinhos de guia, que a própria molecada sabia
montar usando as ferramentas e materiais do senhor Antônio Inácio. E lá iam todos, ladeira acima, levando nas costas
os seus possantes. Lá do topo, desciam em algazarra, como
se não bastasse o barulho das rolimãs no asfalto, cada um
querendo chegar ao fim do morro primeiro e se considerar
o campeão daquela disputa.
Rodar pneu então! Brincadeira que pode parecer super
estranha à meninada de hoje, mas que era o máximo no
passado. Cada um queria ter o seu próprio pneu, que
ganhávamos quando os pais tinham que dar manutenção
no carro. Existiam uns que possuíam uma faixa branca –
acho que hoje nem existem mais – e que eram o pneu dos
sonhos de todos. Os pneus eram rodados, tratados como
carros e motos, de acordo com o gosto de seu dono.
Brincava-se nas ruas com os colegas de infância, sem
grandes preocupações e com muita alegria. Os dias pareciam infindáveis, como se fossem emendados uns nos
outros. Parecia que estávamos sempre em férias com a
turminha sempre junta – de vez em quando ocorriam algumas brigas, claro! Mas tudo era alegria e felicidade, com a
inocência e a simplicidade imperando.

Lúcidas memórias
Maria Cristina de Faria César
Percebi que o tempo, esse velho e bom amigo, ele
fica mesmo, é na memória. Que elucida fatos, histórias e
cheiros, luas cheias, luz de lamparina, água de cisterna,
cantorias do meu pai, ruas de terra e grama, quiabo com
angu em dias de chuva, serenatas, biscoito frito, pegador
de esconder no mato, ir às lagoas do Eldorado catar piaba,
plantar flores, ver o pôr do sol na Fazenda dos Camargos,
hoje via Expressa.
A base que tivemos, em tudo, eu e meus sete irmãos,
foi calcada em Contagem. Irmã de cinco meninos mais velhos, só brinquei de tudo que eles brincavam. De futebol a
todos os jogos de bola e baralho, bolinha de gude, artista
de “far west”, queimada, mãe da rua, pula toco, piorra,
espada e de papagaio, que empino até hoje.
Marcas de finca na cabeça, de tombos de bicicleta
emprestada, de carrinho de rolimã, essas ficaram no corpo,
para a memória não esquecer como foi aprender a cair.
É latente em mim perceber como eu e a cidade crescemos e desenvolvemos!
Sou parte dela.... Eu, brinquei até crescer. E ela, não
para de crescer, sem brincar...
Sempre morei no Novo Eldorado, e desconheço nome
mais feliz para um lugar. O pôr do sol ainda é lindo aqui.
Realmente foi o El Dorado da minha vida. Foi aqui que tivemos nossa primeira casa própria, que todos trabalhamos,
estudamos, vivemos.
A rua era continuação da nossa casa, o nosso quintal
maior, onde todos brincavam juntos, meninos e meninas,
pais, amigos, numa celebração sem fim, de tudo, partilhando momentos, casos, brincadeiras, jogos, livros, discos,
revistas, informações e curiosidades. Na rua, todo mundo
era igual. Ela acolhia a todos, sem carros, sem pressa, pois
nossos deveres já estavam prontos e podíamos brincar de
verdade até a noite, para esperar o dia seguinte, onde certamente outras casas seriam construídas em outras ruas.
O CINCO, a Avenida João César, a rede de água e
esgoto do Eldorado, o asfalto, o comércio, as indústrias, a
Itaú, o Colégio Municipal, tantos amigos e descobertas...
tudo foi se erguendo à minha frente. A cada dia. E crescia,
crescia mais que eu...
O contexto histórico, em que crescemos deixou cicatrizes profundas. Somos fruto de uma geração que tudo
viveu e revolucionou. Que contestou, se impôs e transformou conceitos, linguagens, imagens e pessoas. Que fez
diferença.
Somos aquilo em que nos transformamos ao longo de
todo contexto vivido nas décadas seguintes ao pós guerra
mundial.
Contagem, em meio às greves operárias e movimentos
de base, fervilhava de jovens que pediam justiça, paz e
amor. E ao mesmo tempo que inventavam brincadeiras,

conviviam com as mudanças políticas e sociais provocadas
por esses movimentos e pela dinâmica própria de uma
cidade que se consolidava. Expostos às influências da
vivência dos pais e irmãos, às notícias manipuladas pela
ditadura militar nas rádios e tvs; às contradições do capitalismo, do jornais, do “O Pasquim.”
Nas músicas encontrávamos refúgio ideológico, que
permitiam as trocas de ideias, que nos faziam ter consciência da realidade. Isso nos inquietava, fazia-nos brincar de uma realidade desconhecida, que precisávamos
enfrentar e dar conta dela. Assim, como ter que perceber
e se identificar com os novos paradigmas que a história
apresentava, era possível manter a ternura, a inocência de
ser criança e saber brincar e crescer.
E o tempo, que não corre ao sabor de nossa pressa,
transformava a paisagem urbana e humana da cidade.
que cresceu em nós, ou que crescemos nela. Lúcidas
memórias...

Memórias de infância
Elizabeth Castro Pinheiro
Desconheço as razões que levaram minha família a se
mudar, em 1958, do bairro Nova Suiça, em Belo Horizonte, razoavelmente urbanizado naquela época, para
o bairro Cidade Jardim Eldorado, em Contagem, onde
serviços básicos como água e luz só se tornaram disponíveis mais de um ano depois. Uma “jardineira” que passava
três vezes ao dia ligava Contagem a Belo Horizonte. A
Igreja e o campo de futebol, onde hoje é o shopping, a
lagoa e grandes áreas destinadas a “jardins” faziam parte
do projeto urbanístico. O bairro abrigava pouquíssimos
moradores. Minha casa ficava de frente para o campo.
O Eldorado era uma imensa área desabitada e para
nosso deleite, o mais fantástico play ground.
Uma das nossas brincadeiras preferidas era descer
os três lances da av. Norte Sul em carrinhos de rolimã,
de fabricação doméstica, alguns bem sofisticados que
comportavam colocar os menores na “buleia” como dizia
meu irmão. Era uma aventura perigosa. Aconteceu muitas
vezes do carrinho “derrapar” e virar; aí, ia embora a pele
do joelho, do cotovelo ou um tampão do dedão do pé.
Vivíamos descalços. Guardo marcas desse tempo.
A parte difícil era ter de subir de volta todo os três
lances arrastando o carrinho de volta, mas ficávamos
envolvidos nessa função o dia todo, sem cansar.
Vivíamos disputando campeonatos. De bentealtas, de
finca, de bolinha de gude. Finca era uma brincadeira interessante e consistia em ir de um ponto chamado “casa”
e retornar a ele perfurando o solo com golpes certeiros
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no chão, macio, depois da chuva. Lembro pouco das
regras…
Jogávamos bola no campo em frente de casa. Todos
os meninos na linha, eu, a única garota, ficava no gol.
O campo nos dava oportunidade pra outra brincadeira.
Descer a rampa dentro de caixas de leite ninho. Uma
versão bem caipira de tobogãs. Ao fazer a terraplanagem
pro campo de futebol sobraram duas rampas nas laterais
e a cada “festival”, uma patrola da Prefeitura ia lá limpar
o campo. Ah... isso era uma maravilha! A terra soltinha...
fazia a caixa de leite ninho deslizar rampa abaixo na
maior velocidade; absolutamente fantástico.
Havia uns arbustos no quintal de nossa casa... acho
que eram goiabeiras. Maleáveis, mas resistentes serviam
perfeitamente para uma brincadeira ótima. Eram ônibus
de viagem ou carros. Cada um de nós se empoleirava
em um galho e com sons característicos de carros feitos
com a boca... dirigíamos os galhos movimentando-os, pra
frente, pra trás, para parecer que se moviam. Se eram
ônibus, havia a simulação de paradas, o motorista avisava
a hora da parada e quando retornava.
O advento da televisão no início dos anos 60 alterou
pouco as brincadeiras, vez que a programação só come-

çava às 6 da tarde.
Contudo, a TV e os seriados americanos introduziram elementos novos no imaginário. Certa vez meus
irmãos brincavam de cawboy: de cima do terraço sobre a
garagem, um deles tinha certeza que o tiro fictício havia
acertado um deles, que se recusava a morrer. Então começou a discussão. “- O Flávio matou o Fábio..., “- não! não
matou não...”, “- matou sim...!”, “- o Fábio está morto!”.
Minha mãe que estava dentro de casa, foi alertada pela
discussão. Ela só ouviu o que diziam: morreu. “- Morreu
sim. O Fábio está morto”. Minha mãe saiu correndo e
apavorada, mas se deu conta que não era mais que uma
brincadeira. Irritada com o susto que tinha passado, ela
pegou o chinelo e distribuiu umas chineladas na turma
toda que ficou sem entender o que estava acontecendo.
Morri de ri, desta vez eu não estava no meio da confusão.
A puberdade me afastou dos meninos. Nunca entendi
direito se eu os deixei ou se eles me rejeitaram. O fato
é que as brincadeiras acabaram por essa época e eu me
voltei para os livros.
O Eldorado cresceu também e se transformou… minha
casa hoje é um bar com nome de Estado Americano e o
campo de futebol, o Big Shopping.

Memórias se afastam vertiginosamente com a parafernália eletrônica que desenha a contemporaneidade: ipads, iphones, computadores, livros eletrônicos, tudo que nos afasta cada vez mais da rua, antes democrática, onde todo mundo era
parcialmente igual.
Não refutamos a pós-modernidade. Mas nos perguntamos que herança cultural imaterial deixaremos aos nossos filhos,
se o diálogo é cada vez mais contido. Qual o significado “paterno” que permanecerá na memória ou se estaremos todos
perdidos no espaço, todos como “blade runners”, humanos robotizados pela etérea volátil solidão.
Não podemos afirmar a respeito de uma democratização real das ruas que guardam nossas memórias. Nem poderíamos
desejar que a cidade interrompesse seu crescimento. As ruas, hoje, guardam em seu chão nossas histórias, nossas memórias que ajudam na formação de nossas identidades.
Identidades trazidas pelos trabalhadores, em suas várias condições; trabalhadores estes que, enquanto construíam a
cidade e deixavam marcas em seu crescimento, nós, crianças no momento, desenhávamos amarelinha, traçados de um
presente que desfrutamos hoje.
Não seremos “Blade Runners”. Nossas memórias serão sumarizadas no presente, e são elas que ajudarão o projeto do
futuro. Volátil solidão? Não... Maravilhas: sete ou setenta? Não importa. O que nos marca a ferro é o amor incondicional
por Contagem.

Referências
BOSI, Eclea. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das letras, 2009.

40

Postes do Teleférico
da antiga Fábrica
de Cimento
Portland Itaú
A Companhia de Cimento Portland Itaú foi uma das primeiras indústrias a
ser instalada na Cidade Industrial, começando sua construção na década de
1940. Para o transporte do calcário, matéria-prima para a produção de cimento, foi instalado um teleférico de São José da Lapa, onde ficava a jazida da
fábrica, à Contagem. O teleférico era composto de postes onde eram instalados cabos de aço para caçambas corrediças que além do calcário, transportava
alimentos e, algumas vezes serviam de carona para os trabalhadores da fábrica
e crianças. Com o fechamento da Itaú, o teleférico foi desativado e alguns
postes foram demolidos.
Em 2011, o GETEC - Grupo de Estudo e Trabalho em Educação Comunitária
solicitou à Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural, o inventário dos postes
da Avenida Teleférico no bairro Água Branca, pois o vai-e-vem das caçambas
fazem parte da história do processo de industrialização de Contagem.
Em visita a campo partindo da Avenida Teleférico, no bairro Água Branca e
pelos bairros Laguna, Arvoredo, Nacional, Estrela Dalva, Xangrilá, até a divisa
com o município de Belo Horizonte, encontramos cinquenta e dois postes do
antigo teleférico.
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