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contagem: nosso lugar, 
nosso patrimônio

O Patrimônio Cultural de uma nação, de uma região ou de uma comuni-
dade é composto de todas as expressões materiais e espirituais que lhe 

constituem, incluindo o meio ambiente natural.

(Declaração de Caracas - 1992) 

O patrimônio cultural pode ser definido como o conjunto de bens materiais e imateriais que con-
tam a história de um povo. No caso de Contagem, uma história de quase 300 anos dos quais 100 
vividos na condição de município. Trata-se, portanto, de um município cujo desenvolvimento passou 
a ser acelerado ainda na aurora do século passado e num período histórico que assentaria as bases 
das profundas transformações a que assistimos hoje: duas grandes guerras mundias; a ascensão e 
queda dos conflitos entre ideologias únicas; extensos processos de urbanização e de afirmação da 
hegemonia das cidades; a globalização e, especialmente, a assim chamada revolução das tecnologias 
da informação que, a cada dia, nos brinda com mais e mais novidades.

Num mundo atual, onde o perene se desvanece na profusão das inovações sem fim, onde, mais 
que nunca, “tudo que é sólido desmancha no ar”, o problema da memória desponta como um 
desafio crucial. Especialmente porque a rapidez das mudanças não coincide com igual celeridade na 
construção de soluções para dramas antigos e necessidades eternamente insatisfeitas. O progresso 
para todos, a justiça social, a igualdade de oportunidades, o fim da pobreza e outras metas abraça-
das pela civilização, permanecem como metas.

Reside nesta dimensão a importância da tarefa de resistir ao olvido. Além de darmos conta dos 
novos problemas que surgem naturalmente na caminhada para a frente, precisamos lembrar das 
dívidas sociais que foram feitas no passado e que não podem ser deixadas à margem da estrada.

Daí a importância de preservar os marcos que contam nossa história. Marcos como a Casa da 
Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, construção do século XVIII que nos 
remonta ao nosso passado colonial e escravagista. As chaminés e o prédio administrativo da antiga 
fábrica de cimentos Portland Itaú que registram a vocação industrial da cidade – mas recordam tam-
bém a resistência dos operários contra a exploração salarial.

Nosso otimismo em relação ao futuro, neste ano de 2011 quando comemoramos nosso cente-
nário, esta assentado na consciência que os erros e acertos do passado são lições. Com elas apren-
demos, nos corrigimos e avançamos. É com esse espírito que entregamos à cidade o 4º número da 
Revista de Educação Patrimonial Por Dentro da História, um desafio e um grande presente para os 
cidadãos contagenses e para a comunidade escolar. A cada número da Revista, ao longo desses qua-
tro anos, fomos sendo surpreendidos por uma Contagem que a cada dia se torna o nosso lugar.
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O quarto número da Revista Por Dentro da História che-
ga no momento em que Contagem comemora cem anos 
de emancipação política. Tendo a data emblemática do 
centenário da cidade como diretriz, partimos para organi-
zação de uma Revista que não tem a intenção de revelar a 
história do município para o leitor, mas provocar um novo 
olhar desse sujeito sobre a cidade.

Nesse sentido, a Revista traz artigos abordando o patri-
mônio cultural como um bem jurídico e seus significados 
para a coletividade. Discute como  narrativas culturais e 
ideológicas que têm por finalidade evidenciar um determi-
nado patrimônio cultural podem colocar em segundo plano 
outras manifestações como ocorrido no caso das africanida-
des no Brasil. Além de refletir sobre os procedimentos para 
preservação dos bens culturais às gerações futuras. Assim, a 
Revista provoca os sujeitos a pensarem as questões relativas 
a cidade com novos parâmetros de análise.

O espaço reservado para os professores permanece e, 
nesse número, os artigos abordam a temática da preser-
vação e da diversidade cultural; a religiosidade popular, 
rico patrimônio imaterial de Contagem e a Educação 

Patrimonial diante dos desafios da prática interdisciplinar 
nas escolas. A cada número são publicados três textos de 
professores da cidade. Vale registrar que a participação   
tem aumentado de forma expressiva o que demonstra a 
consolidação da Revista como espaço de diálogo. 

A Revista dá continuidade à seção “Memórias e histó-
rias de Contagem” narrando as lembranças sobre a Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, demolida em 1973. Tam-
bém apresenta a história da Escola Municipal Dr. Sabino 
Barroso, inaugurada logo após a emancipação política da 
cidade e da Igreja Matriz de são Gonçalo, edificação que 
norteou a ocupação do atual bairro Sede, contemplado 
com um artigo sobre as transformações ocorridas no seu 
casario.

Assim, esperamos contribuir para que os sujeitos 
façam a leitura crítica da cidade que o rodeia, levando-o 
à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. Boa leitura!

Equipe técnica da Diretoria de Memória 
e Patrimônio Cultural

A TuTelA JurídicA do PATrimônio culTurAl
AfricAnidAdes e herAnçA culTurAl euroPeiA
conTAgem
resTAuro
educAção PATrimoniAl em conTAgem
mATeriAlizAção dA devoção PoPulAr conTAgense
PreservAndo e resPeiTAndo A diversidAde
A memóriA não esTá no lugAr
escolA municiPAl dr sABino BArroso
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A TuTelA JurídicA do 
PATrimônio culTurAl

Carlos Magno de Souza Paiva*

Em nossa sociedade brasileira contemporânea, ao tra-
tarmos do tema direito do/ao Patrimônio Cultural, estamos 
acostumados a reproduzir alguns jargões e conceitos de 
maneira acrítica e sem nos preocuparmos efetivamente em 
fazer uma análise reflexiva do que este bem jurídico, de 
natureza material ou imaterial, representa para a coletivi-
dade, ou seja, o seu real valor face outros bens jurídicos 
também relevantes. E essa análise é fundamental para que 
consigamos alocar o Patrimônio Cultural no rol de direitos 
e deveres, mesmo fundamentais, de uma coletividade.

Ao ministrar a disciplina Direito do Patrimônio Cultural, 
para a graduação em Direito, tenho o hábito de questio-
nar os alunos: - Para que e por que proteger o patrimônio 
cultural? Depois de alguns anos percebo que as respostas 
variam muito pouco e já até me adianto sabendo o que 
ouvirei: “por causa do nosso passado”, “para as futuras 
gerações”, “porque ele é parte da nossa cultura”, “parte 
do que nós somos”. Ora, será que tais respostas são sufi-
cientes para dimensionar a importância dos bens culturais 
enquanto objeto da tutela jurídica? E se fizéssemos um 
esforço próprio das crianças em fase de crescimento, em 
seu mais intenso momento de curiosidade, será que não 
poderíamos aprofundar um pouco mais a questão? Afinal, 
mas para que proteger o nosso passado? Por quê deixar 
esses bens para as futuras gerações? Por que e qual a utili-
dade de se proteger parte da nossa cultura?

Uma primeira crítica quanto à postura um tanto 
acomodada e acrítica demonstrada pelos alunos, acaba 
por mitificar os bens culturais como elementos preterita-
mente estigmatizados. Acabamos nos aproximando do 
que sugere a expressão anglo-saxã utilizada para definir o 
patrimônio cultural: cultural heritage ou herança cultural, 
quer dizer, a partir desta perspectiva, os bens culturais 
sujeitos à proteção serão somente aqueles que se referem 

uma proposta pragmática de 
redução da violência nas cidades

ao “antigo”, somente aqueles bens legados a nós pelas 
gerações passadas. Nestes termos, Patrimônio Cultural é o 
que nos foi deixado, sem abrir espaço para a nossa própria 
contribuição. Penso que esta postura é visível muito mais 
no Brasil - com o seu recém histórico de ocupação - onde 
os bens culturais locais são caracterizados dentro de um 
único período mais representativo de determinada locali-
dade/região: seja o ciclo do ouro em Minas ou a expansão 
industrial de São Paulo ou ainda a fundação de Brasília. 
Se considerarmos a Europa, com seus milênios de história, 
não há como fixar a relevância de determinado período 
histórico como sendo unicamente representativo de uma 
sociedade e assim o sendo, mesmo a contemporaneidade 
é vista, também, como parte constitutiva do conjunto de 
bens culturais, tanto que, a título de exemplo, a Constitui-
ção Portuguesa estabelece como direito/dever fundamen-
tal não apenas a fruição, mas também a criação cultural.

Em outros termos: no Brasil, mais das vezes, a relação 
entre Patrimônio Cultural e tempo é concebida de modo 
cronológico e sucedâneo. O passado substitui o presente 
na sua configuração, implicando em uma verdadeira dita-
dura do passado nos dizeres de Henri-Pierre Jeudy (JEUDY, 
2005). No Brasil, temos uma dificuldade em perceber e 
relacionar o tempo kairológico para a definição do patri-
mônio cultural, isso significaria compreender e assegurar 
espaço, inclusive, para que as gerações futuras expressem 
seus modos de agir, pensar e fazer.

Tenho insistido que o Patrimônio Cultural tem uma 
utilidade (e diferentemente do Meio Ambiente Natural 
minha perspectiva é utilitarista sim) que vai muito além 
do que se insiste em reproduzir no cotidiano popular, nos 
convencionalismos surgidos da nossa rotina, conforme 
aponta Anthony Giddens. O Patrimônio Cultural ao con-
trário do Meio Ambiente Natural precisa ter um sentido 
especial para o ser humano. É justamente esse sentido 
valorativo que condiciona e inspira a sociedade a escolher 

* Mestre em Direito Público, Doutorando em Direito Público PUC Minas, Professor de Direito Ambiental e Constitucional, Coor-
denador do Núcleo de Estudos em Direito do Patrimônio Cultural - UFOP.
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quais elementos de sua cultura são os mais significativos e 
representativos.

O que é mais relevante em termos jurídicos? Uma 
onça pintada ou um tamanduá? Um ipê ou um jacaran-
dá? Quais bens naturais devem ser protegidos e quais 
não? Ora, essas perguntas não possuem uma resposta 
à medida que os bens naturais devem ser tutelados de 
modo a assegurar sempre a sua integralidade. Não que os 
bens naturais sejam avalorados, ou seja, desprovidos de 
valor, a situação é a oposta: os bens naturais são invalo-
ráveis, insusceptíveis de hierarquização axiológica, o que 
é totalmente compreensível haja vista a imperiosidade 
de harmonia que deve existir entre os diferentes sistemas 
ecológicos, necessária para a sustentabilidade humana e 
estabilização ecológica.

E em se tratando dos bens culturais? O que é mais 
importante? Um apartamento de 2 quartos dentro de 
um conglomerado urbano na periferia ou um sobrado do 
século XIX? O galpão de uma fábrica de recauchutagem 
de pneus ou as instalações de um parque metalúrgico 
dos anos 50? Ora, ninguém questiona a amplitude do 
conceito de cultura, sendo comum ouvir que se trata de 
um dos conceitos mais genéricos existentes. Praticamente 
tudo que decorre da ação humana possui um significado 
cultural, e isso, por si só, já implica em uma dificuldade 
para o Direito que tem como pressuposto de existência a 
segurança jurídica. Que tipo de segurança pode emergir da 
tutela dos modos de agir, fazer e pensar humanos se todos 
eles forem considerados “bens culturais”? Nestes termos, 
é imperioso sim hierarquizar os bens culturais de modo 
a dizer o que deve ser protegido e o que não deve, além 
de se estabelecer o âmbito de importância e abrangência 
desta proteção.

É de extrema importância destacar que esta hierarqui-
zação não pode implicar em uma eruditação ou elitização 
da cultura. Em momento algum se pretende aqui sugerir 
que determinadas expressões culturais, de determinados 
grupos humanos, se sobrepõem a outros, ou mesmo 
(como é comum no trato da matéria hoje em dia) dizer 
que certo período histórico é mais relevante ou expressi-
vo que outro. Trata-se, na verdade, de se estabelecer um 
constante diálogo democrático, participativo e princi-
palmente inclusivo sobre quais elementos culturais são 
verdadeiramente expressão de uma sociedade e também 
sua boa vontade coletiva em querer proteger tais valores. 
Portanto, para a tutela jurídica de um bem cultural, enten-
do que um binômio fundamental deve ser considerado ao 
se adotar quaisquer das medidas públicas de salvaguarda: 
relevância e reciprocidade coletiva. Dito isto, justamente 
por que o papel do Patrimônio Cultural deveria exercer, 
enquanto elemento reflexivo de um povo, hoje, está subju-
gado pela sua importância tecnocentrista. 

Em dado momento afirmei que a tutela do patrimônio 
cultural deve assumir um caráter utilitarista sim, diferen-
temente do patrimônio natural. Insisto neste ponto para 
fazer compreender que o patrimônio cultural não possui 
valor em si próprio, diferentemente dos bens naturais. Não 
há razão para se proteger determinado elemento da cul-

tura que não tenha significado (ainda que potencial) para 
ninguém. Alguns especialistas na área podem até mesmo 
discordar quando afirmo isso, no entanto, para mim é cla-
ro: determinada construção, por mais antiga que seja, por 
mais história que a envolva não tem que ser preservada se 
isso não motivar ou for vontade de ninguém. Exemplificar 
não é difícil. Pense em um navio negreiro e tudo o que 
ele pode representar em termos históricos. será que sua 
proteção deve ser imposta mesmo diante de uma vonta-
de coletiva que abomina este bem ou até mesmo prefere 
esquecer este capítulo trágico da escravidão dos negros? 
Recentemente se falou sobre a declaração, como Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO, do Campo de Concentração 
Auschwitz. Ora, supondo que a comunidade judaica sinta 
rancor, vergonha ou angústia diante daquela construção, 
será que mesmo assim, em razão do seu aspecto histórico, 
a construção deve ser salvaguardada? Onde estaria o pre-
ceituado princípio da reflexibilidade própria do Patrimônio 
Cultural?

Alexandre Herculano, diante da intensa destruição que 
se deu ao patrimônio monárquico português, por época 
das revoluções liberais do século XIX e XX, se voltou contra 
as práticas destes revolucionários ao dizer que este patri-
mônio era parte da história de Portugal e possuía um valor 
que ia além dos debates políticos relacionados ao mo-
mento de transição da monarquia para a república. Posto 
isto, vemos que a tutela do Patrimônio Cultural também 
deve assumir uma postura contra-majoritária de modo a 
assegurar que as minorias tenham condições de expres-
sar e legar suas expressões culturais. Da mesma forma, é 
importante blindar os bens culturais dos momentos de 
euforia e revolta que acometem o ser humano e que são 
reflexo de um impulso e não uma vontade coletiva cons-
ciente. No entanto, como dito desde o início, a tutela do 
Patrimônio Cultural não pode representar apenas o lado 
tecnicista dos historiadores, antropólogos, arqueólogos. 
A salvaguarda do Patrimônio Cultural tem que decorrer 
da vontade de um povo em querer protegê-lo (ainda que 
potencialmente), do contrário, estaríamos consolidando 
um fake cultural incapaz de traduzir a verdade histórica e 
contrariando o próprio papel do Patrimônio Cultural.

A decisão do Tribunal Constitucional Espanhol que 
considerou ilegais as obras de reconstrução do Anfitea-
tro Romano de sagunto refletem exatamente este nosso 
posicionamento. Insistir na reconstrução de algo que a 
própria história quis que estivesse em ruínas hoje é criar 
uma distorção na História e ainda vulgarizar os elementos 
culturais que se seguiram à ruína deste Anfiteatro.

Espero que todas as colocações feitas até aqui tenham 
contribuído para que o leitor perceba que, apesar do meio 
ambiente cultural significar parte do Meio Ambiente como 
um todo, este possui especificidades próprias que não 
admitem um tratamento jurídico tal como aquele dispen-
sado aos bens naturais. Infortunadamente, em nosso país, 
não são raras as oportunidades e autoridades que insistem 
em estabelecer uma proteção legal nos mesmos termos, 
provocando distorções que acabam por comprometer a 
salvaguarda de ambos os bens jurídicos. Pense no tomba-
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mento, enquanto instrumento de tutela próprio dos bens 
culturais sendo manejado para a proteção de florestas e 
ecossistemas. Pense nos crimes de dano contra o patrimô-
nio cultural fixados na Lei de Crimes Ambientais, pense na 
utilização da Lei de Incentivo à Cultura para a arrecadação 
de fundos para a tutela do meio ambiente natural. Pense 
em um dano ao Patrimônio Cultural que implica em multa 
cujo recurso vai para o Fundo Nacional de Meio Ambiente 
e em seguida aplicado na proteção de determinada espé-
cie animal em extinção.

Mesmo as respostas dos alunos em sala de aula quando 
questionados sobre o porquê de se proteger o Patrimônio 
Cultural reproduzem apenas os jargões difundidos a bem 
mais tempo quando a matéria se refere ao meio ambiente 
natural. 

Certa vez, fui surpreendido com uma resposta in-
comum. Um aluno, questionado sobre se o direito ao 
Patrimônio Cultural era ou não um Direito Fundamental, 
respondeu o seguinte: “Professor, por acaso anjinho 
barroco é fundamental? Igreja antiga, chafariz de pedra, 
museus, isso tudo é fundamental? Fundamental é comi-
da e moradia para mim e minha família”. As colocações 
do aluno, ainda que formuladas de maneira simples e 
informal fazem todo o sentido e realmente nos leva a 
repensar a questão da fundamentalidade do direito ao 
Patrimônio Cultural, até mesmo em termos jurisdicionais. 
Afinal, aceitando que o direito ao Patrimônio Cultural é um 
Direito Fundamental isso significa que a sua “não tutela” 
pode implicar em ações judiciais de caráter urgente e até 
mesmo dispendioso ao erário público como é o caso que 
presenciamos, mais comumente, quando o direito à saúde 
e à liberdade são violados.

Qual é a verdadeira importância/utilidade do Patrimô-
nio Cultural? Por que a tutela deste bem jurídico merece 
ocupar o mesmo espaço que outros direitos fundamentais 
como a saúde, a moradia ou a segurança? Segundo o 
discurso do Presidente Lula em Outubro de 2009 quando 
foi lançado, em Ouro Preto, o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) das Cidades Históricas,

 
de nada adianta recuperar, se você não fizer disso 
um processo de visitação do país e do mundo, para 
que isso gere renda, gere empregos e gere possi-
bilidade de a gente manter outras cidades. A idéia 
deste programa é recuperar o que for possível recu-
perar, mas, sobretudo, fomentar o crescimento da 
economia deste país com a prática do turismo, com 
a geração de empregos e com a possibilidade de a 
gente transformar cada lugar desses em um centro 
de pequenos empreendedores, para que a economia 
sobreviva sozinha. (grifos nossos).

Essa pequena fala do ex-presidente brasileiro ilustra 
bem a mentalidade do administrador público brasileiro 
no trato dos bens culturais quando o aponta, sobretudo, 
como um instrumento de geração de renda e emprego. 
Fiz questão de destacar este trecho para deixar claro que 
esta não é a minha visão ao sugerir e recomendar uma 
perspectiva utilitarista do Patrimônio Cultural. Não penso 
que o mesmo precise se prostituir a tal ponto de modo a, 
finalmente, chamar a atenção e merecer a preocupação do 
Poder Público.

O Patrimônio Cultural consegue estabelecer víncu-
los entre o indivíduo e sua terra. Em um mundo já todo 
globalizado, onde a sensação do “sou apenas mais um” 
é comum em vários ambientes, o descompromisso com a 
coisa pública acontece junto ao desengajamento social. 
Nestes termos, o Patrimônio Cultural assume o papel de 
porto seguro capaz de estabelecer referências e marcos de 
origem em uma realidade completamente massificada. E 
o que isso importa? Importa estabelecer uma identidade 
individual e coletiva, uma decodificação do DNA cultural 
do indivíduo. Em termos práticos, melhorar a relação das 
pessoas com o seu patrimônio significa menos lixo na rua, 
significa uma caminhada mais aprazível pela cidade, signi-
fica uma mudança de comportamento no gasto financeiro 
de cada família quando da reforma de sua casa.

Existe uma galeria de arte viva cotidiana no interior 
de cada localidade. O picar o fumo na praça, o vender o 
acarajé na esquina, o bater o tapete na rua, o tocar violão 
em uma estação de metrô cria os elementos necessários 
para que o sujeito se identifique e passe a apreciar aquilo 
que é próprio seu. Até as relações sociais que comungam 
dessa arte cotidiana comum estão sujeitas a se aproximar. 
A proteção do casarão da esquina ou do coreto da praça 
tem uma força, capaz de aproximar as pessoas, tão forte 
ou ainda maior que a convenção de condomínio estabele-
cida entre vizinhos que vivem no mesmo prédio.

A utilidade do Patrimônio Cultural não está apenas na 
sua capacidade de geração de renda e emprego, mas, so-
bretudo, na sua condição de unir as pessoas de um lugar 
e estabelecer uma identidade própria e uma boa vontade 
comum em favor local. Para tanto, o processo de fruição 
e criação deste Patrimônio precisa ser participativo e prin-
cipalmente inclusivo. Quero dizer com isso que as leis de 
proteção e valorização devem ser feitas em conjunto com 
a população local. Quero dizer ainda que os bens cultu-
rais a serem protegidos devem ser escolhidos junto com a 
população local, e por fim, quero dizer, especialmente, que 
a possibilidade de criação contínua do Patrimônio Cultural 
deve ser estimulada. Como? Deixo para reflexão o debate 
entorno da possibilidade de tombamento da Favela da Ro-
cinha, no Rio de Janeiro, como Patrimônio Nacional e sua 
respectiva inscrição no Livro de Tombo Paisagístico.

RefeRências
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africanidades e herança 
cultural europeia

Erisvaldo Pereira dos Santos*

Este trabalho opera com a compreensão de que nas 
sociedades modernas e tradicionais existem narrativas cul-
turais e ideológicas que têm por finalidade evidenciar um 
determinado patrimônio cultural em detrimento de outros. 
Além dos construtos teóricos que lhe dão materialidade, a 
formação de tais narrativas é constituída de artefatos ma-
teriais, monumentos arquitetônicos, códigos linguísticos, 
aparatos jurídicos e políticos, símbolos, crenças, mitos, ri-
tuais, músicas, festas, registros escritos e orais, que fazem 
parte das referências identitárias dos sujeitos. Em conjun-
to, essas narrativas configuram um modelo de civilização. 
A partir dessa compreensão, o conceito de africanidades 
representará as narrativas culturais e ideológicas de povos 
africanos. Por um lado, a abordagem aqui desenvolvida 
articula a noção de africanidades como patrimônio cultural 
que tem sido invisibilizado na sociedade brasileira. Por 
outro lado, a noção de mestiçagem será enfatizada como 
um construto teórico que vem sendo produzido desde o 
final do século XIX, com o objetivo de evidenciar a mistura 
racial protagonizada pelos portugueses, como a principal 
marca cultural do Brasil. Como responsável pela educação 
das novas gerações, a escola será considerada como lócus 
de elaboração e afirmação, reprodução ou negação de 
narrativas culturais e ideológicas.

Uma reflexão sobre o tema das africanidades no atual 
contexto brasileiro requer, muito mais do que um desen-
volvimento conceitual do termo, mas uma abordagem que 
explicite o significado do patrimônio cultural africano para 
o Brasil. Mesmo porque, do mesmo modo como os termos 

mineiridade e baianidade remetem as coisas de Minas e 
da Bahia, assim também são africanidades com relação às 
coisas da África. Além do fato de que se trata de um con-
tinente distante do continente americano, a principal dife-
rença em relação aos termos, é que não existe uma recusa 
ideológica sobre a valorização dos patrimônios culturais 
desses dois importantes estados brasileiros. Em que pese 
toda ordem de preconceitos e sotaques regionalistas, Mi-
nas Gerais e Bahia têm seu lugar de destaque na paisagem 
histórica e cultural do Brasil. Com efeito, muito embora 
os africanos tenham sido o maior contingente popula-
cional na formação do Brasil, suas heranças, seus aportes 
culturais têm sido silenciados, não apenas em virtude da 
condição infâmia em que foram trazidos para as terras de 
santa Cruz, mas, sobretudo, em razão da hegemonia do 
modelo civilizatório ocidental. 

De certo, se a condição escrava e de dominação política 
fossem empecilhos para a valorização de aportes cultu-
rais, a cultura grega não teria sido valorizada durante o 
domínio do Império Romano. O fato é que o contexto das 
relações de escravidão e dominação europeias no início do 
século XVI coincide com um período de desenvolvimen-
to do capitalismo, efervescência cultural, nascimento da 
ciência moderna e de consolidação dos valores religiosos 
da tradição judaico-cristã. Tanto do ponto de vista cató-
lico quanto do ponto de vista protestante, os valores da 
matriz religiosa judaico-cristã foram fundamentais para 
consolidar um modelo de civilização. Com a justificativa 
de expansão do reino e da fé católica, a Igreja aliou-se aos 

* Doutor em Educação, professor adjunto 3 da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, atualmente realizando Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação Multidis-
ciplinar de Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia-UFBA, é sacerdote de religião de matriz africana no Ilê Axé Ogunfunmilayo em Contagem-MG. 
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tronos português e espanhol, apoiando a escravidão de 
africanos, a fim de colaborar com o desenvolvimento da 
colonização, assumindo as tarefas de cristianizar e civilizar. 
Dessa forma, o catolicismo tornou-se nas palavras de 
Gilberto Freyre, “o cimento de nossa unidade”. (FREYRE, 
1984, p.30).

Os desdobramentos da história que envolve coloni-
zação, catequese e modelo civilizatório são múltiplos, 
sobretudo no campo educacional. As consequências para 
o continente africano ainda estão sendo arroladas pelas 
recentes pesquisas que investigam a diáspora africana. É 
nesse âmbito que se explica o interesse pelos problemas e 
significados da implementação do modelo de civilização 
ocidental para os descendentes de africanos, os quais têm 
sido vítimas de um silêncio sobre suas heranças culturais. 
Vale ressaltar que as estratégias para silenciar e apagar o 
discurso e a memória do patrimônio cultural africano no 
Brasil foram diversificadas. No entanto, nenhuma estraté-
gia tem sido tão exitosa como aquela que a escola desen-
volveu através do currículo e seus dispositivos de poder e 
controle, a fim de preservar nossa ascendência europeia. 
Partindo desse pressuposto, essa reflexão sobre africani-
dades e civilização ocidental compreende a escola 
como sendo agência privilegiada de dissemina-
ção e manutenção das narrativas culturais e 
ideológicas que incutem os valores da civi-
lização ocidental, em detrimento daquelas 
que se referem aos códigos linguísticos 
e culturais africanos. O principal objetivo 
desta reflexão é sensibilizar agentes cultu-
rais e professores/as para uma mudança de 
atitude com relação ao patrimônio cultural 
africano no Brasil. 

Dentre as narrativas culturais e ideológi-
cas que são disseminadas pela escola, a fim 
de produzir um silêncio sobre o patrimônio 
cultural africano, os discursos da mestiçagem 
é o mais contundente. Os enunciados desses 
discursos têm sido apresentados até mesmo no atual 
contexto educacional brasileiro, onde há uma Lei Federal 
(10.639/03) que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura afro-brasileira. seja na Bahia, no Mara-

nhão, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, os discursos 
da mestiçagem têm a mesma finalidade: ressaltar as proe-
zas e a origens europeias do Brasil. (FREYRE, 1984, p.16).

Assim, no discurso da mestiçagem, Minas Gerais é sem-
pre considerado o estado brasileiro que sintetiza riquezas 
e tradições históricas da formação do Brasil, embora tenha 
sido juntamente com a Bahia, o estado em “que mais se 
espalhou o africano”. (ROQUETTE-PINTO. APUD, FREIYRE, 
1984, p. 45). No entanto, a música, as artes plásticas, a 
literatura, a arquitetura, as tradições religiosas, a culinária, 
os causos e os sons de sinos e tambores representam muito 
mais do que o Brasil mestiço, celebrado pelas narrativas de 
uma elite intelectual. Isso porque mestiçagem, bricolagem 
cultural, hibridismo, sincretismo etc. são categorias teóricas 
que podem muito bem atender o afã dessa elite intelectual 
em se impor diante de uma realidade tão diversificada. Tais 
categorias são ferramentas com as quais os produtores de 
conhecimento científico compreendem e explicam aquilo 
que os grupos humanos expressam como produto de sua 
sociabilidade. Porém, como esforço de abstração, elas es-
condem muito mais do que revelam em termos de processo 
e elaboração. Mesmo porque a formulação de categorias 
para compreender realidades, fenômenos, fatos, práticas 
coincide com o apagamento das venturas e desventuras de 
povos e culturas implicados no mundo real.

A mestiçagem, por exemplo, é uma dessas categorias 
em que suas diferentes abordagens, coincidentemente, 
apagam na teoria as expressões da diversidade na vida dos 
povos e culturas que formaram o Brasil. Historicamente, 
o trabalho dos diferentes formuladores dessa categoria, a 
qual foi contraditoriamente pensada como resultado da 
degeneração da raça negra (FREYRE, 1984, p.41) e como 
destino da nação brasileira, foi-se constituindo como 
discursos que apagavam as contribuições civilizatórias dos 
africanos para a sociedade Brasileira. No contexto do deba-
te sobre a mestiçagem, ao final do século XIX, Capistrano 
de Abreu, ressaltando o papel dos índios, afirmava que a 
contribuição do negro fora insignificante para a formação 

do Brasil e que “o brasileiro era figurado no caboclo 
e nunca no negro ou no mulato”. (ABREU, 1969, 

p.107). Na mesma época, Silvio Romero, embora 
defendesse a mestiçagem, considerava as raças 
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negras e indígenas como inferiores. (SCHNEIDER, 2005, p. 
76). No início do século XX, Euclides da Cunha, o escritor 
dos sertões, também considerava o mestiço um desequili-
brado (MUNANGA, 2008, p.57). Dentre os intelectuais que 
se opuseram a esse tipo de interpretação da mestiçagem, 
destaca-se Manuel Bonfim, que considerou as teorias 
raciais do final do século XIX como pseudociência. Através 
de uma nova apropriação da mestiçagem, atribui-se a Gil-
berto Freire a responsabilidade de haver produzido o mito 
da democracia racial, em virtude de sua defesa da mesti-
çagem como uma panaceia para os males da formação do 
Brasil. (FREYRE, 1984, p. IX). 

O fato é que quando alguém resolve abordar a cultura 
brasileira como mestiça de índios, negros e brancos, o faz 
sempre a partir da perspectiva deste último grupo, por 
compreendê-lo não apenas como vitorioso no processo de 
civilização dos trópicos,como fez Gilberto Freyre em Casa 
Grande e senzala (FREYRE, 1984, p. 16), mas sobretudo 
por entender que os outros grupos não têm contribui-
ções civilizatórias que possam agregar valores ao modelo 
proposto pelos brancos europeus. É como se o trabalho 
dos povos indígenas e africanos só tivesse o significado 
material dado pelos brancos colonizadores. No caso dos 
africanos, todos os saberes e tecnologia de cultivo de ervas 
e raízes e exploração mineral trazidos da África não são 
considerados relevantes. Igual sorte tem as expressões cul-
turais, religiosas e artísticas que já existiam em África antes 
da implantação do sistema escravista, que também não 
eram consideradas. No início do século XX, os candomblés 
já foram considerados como “herança suja que nos deixou 
o africanismo dos tempos ominosos da escravidão”. (sAN-
TOS, 2009, p. 122).

Por muito tempo, a escola, como agência privilegiada 
de socialização do saber sistematizado, reproduziu aquilo 
que era considerado valor civilizacional, reportando-se 
aos povos da Grécia clássica, Roma e da Europa ocidental. 
Para representar o lugar da escola em nossa sociedade, 
a República Brasileira construiu prédios suntuosos como 
templos dos saberes civilizacionais. Em Minas Gerais, o 
prédio do Instituto de Educação, localizado no centro de 
Belo Horizonte, representa bem uma escola monumento. A 
arquitetura do Instituto de Educação é um ícone na paisa-
gem dos equipamentos culturais das cidades modernas do 
Brasil, onde museus, monumentos históricos, bibliotecas, 
arquivos públicos, jardins botânicos, hortos florestais etc, 
corroboram com o trabalho da escola, representando o 
patrimônio cultural desse modelo de civilização, a partir 
dos códigos linguísticos estabelecidos por um tipo de epis-
temologia aristocrática. A classificação do que representa 
o limpo, o puro, o bom, o belo, o certo e o verdadeiro é 
tarefa dessa epistemologia. 

Mesmo depois do advento da Lei 10.639/03, nos 
saberes e conhecimentos que a escola elabora e transmite 
ainda há uma grande predominância daqueles que repre-
sentam os feitos das elites colonizadoras: suas histórias, 

suas conquistas, suas obras, seus códigos linguís-
ticos, seu modo de ser e viver. Dessa maneira, a 

escola retroalimenta a manutenção dos grupos 

que detêm o poder econômico e político. Os conteúdos 
científicos e culturais ainda são socializados com o objetivo 
claro de formar as novas gerações nos mesmos cânones 
representativos de nossa ascendência europeia, conforme 
as concepções educacionais da década de 1930. Naquela 
época, o que não fazia parte dos parâmetros da normati-
vidade cultural ocidental era considerado popular, folclore, 
superstições, manifestações culturais do povo. Portanto, 
eram conteúdos que representavam muito pouco no 
processo de formação intelectual, moral e profissional das 
novas gerações. 

Por sua vez, o acesso da população negra à escola era 
regulado por uma prática que produzia o abandono da sala 
de aula após o ensino elementar, fenômeno este que passou 
a ser estudado sob perspectiva da evasão escolar. A expli-
cação plausível para a evasão escolar indicava a luta pela 
sobrevivência como uma escolha. Sendo a inserção prema-
tura no mercado de trabalho, um destino compulsório dos/
as filhos/as de trabalhadores. Com efeito, as baixas taxas de 
escolarização e as dificuldades de apreensão dos códigos 
culturais da escola entre a população negra são explicadas 
como efeitos das desigualdades raciais. Mesmo porque 
a escola da República foi concebida para atribuir “Diplo-
ma de Brancura”. (DÁVILA, 2006). sua arquitetura, sua 
organização, seu currículo e seus conteúdos culturais foram 
estabelecidos para produzir uma seleção social e racial na 
sociedade brasileira. Até a década de 1980, quando a crítica 
dos intelectuais do movimento negro tornou-se mais forte, 
as referências ao negro e ao africano nos livros de história 
eram restritas ao sistema escravista e ao folclore. 

Todavia, à margem das grandes agências de influência 
sociocultural e poder, os descendentes de africanos con-
tinuaram a transmitir o legado ancestral, muito mais por 
um sentido de obrigação ritual do que por uma compre-
ensão racional. Isso porque esse é um modus operandis do 
ocidente moderno que só recentemente tem sido apropria-
do por um número maior de descendentes de africanos. 
Ainda assim, trata-se de um tipo de apropriação muito 
limitada, pois o modo de vida dos africanos e afrodes-
cendentes, suas lutas, suas crenças, suas práticas rituais, 
suas músicas, seus ritmos e sons, bem como todos os 
saberes tradicionais não estão escolarizados no currículo. 
No decorrer do século XX, a escola refletia sobre alguns 
desses conteúdos apenas no mês destinado ao folclore, 
quando alunos faziam algumas apresentações e grupos 
eram convidados para demonstrações da cultura negra. 
No entanto, nem as apresentações nem as demonstrações 
eram tratadas como africanidades, construto conceitual e 
dispositivo de autoestima para negros e negras que assis-
tiam e assistem tais apresentações, muitas vezes, sob os 
olhares de indiferença, intolerância e discriminação racial 
que persistem na sociedade brasileira.

Uma roda de capoeira, uma demonstração de congado, 
uma encenação de dança dos orixás, um samba de roda 
ou dança de batuque, a apresentação de um conto afro-
brasileiro ou africano por uma contadora de história, ao 
sabor de comidas típicas da culinária afro-brasileira, tudo 
termina como se fossem apenas manifestações culturais que 
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podem ser vistas. Pouco importa a relação que guardam 
com a África, já são consideradas afro-brasileiras. As histó-
rias e memórias dos sujeitos sobre essas manifestações têm 
pouca importância nas aulas de literatura, redação, história, 
geografia, ensino religioso, etc. seja porque a seleção dos 
conteúdos está sujeita à lógica do modelo de civilização he-
gemônico ou em decorrência do fato de que o/a professor/a 
não foi formado para abordar tais temáticas com a com-
preensão de que representam patrimônio cultural. Isso 
torna difícil uma redefinição do currículo entorno de valores 
tradicionais africanos como oralidade, ancestralidade.

O fato é que para enfrentar o silêncio sobre as heran-
ças e o patrimônio cultural africanos, algumas práticas re-
ligiosas cristãs foram apropriadas para serem celebradas 
ao modo dos africanos, com cantos rememorando a Áfri-
ca, expressando saudades e invocando as forças sagradas 
africanas. Assim, quando os congadeiros percutem suas 
caixas e gungas para celebrar Nossa Senhora do Rosário, 
o fazem de um modo africano, com danças e rituais que 
rememoram os ancestrais. Dessa forma, a lacuna de nar-
rativas sobre as heranças africanas é preenchida com os 
sons, ritmos e movimentos corporais, em clima de festa e 
alegria. Nessas práticas culturais, há uma força vital que 
faz transbordar um sentido de felicidade compartilhada. 
Aquilo que produz força vital não é exclusivo de uma 
tradição ou matriz religiosa. Isso explica também como 
Santa Bárbara, Santo Antônio, São Jorge e outros santos 
da igreja Católica são celebrados por comunidades reli-
giosas de matriz africana como Iansã, Ogum, Exu, Oxossi. 
No Congado, no Candomblé e na Umbanda essas práticas 
configuram africanidades, pois guardam possibilidades 
de relações rituais que conferem energia, força e vitória 
nas labutas e disputas cotidianas. Nesse sentido, o que 
se busca no culto aos santos católicos é o mesmo que se 
busca através dos rituais realizados para cumprir obriga-
ções que reforçam os laços entre as divindades e os seres 
humanos.

No Brasil, não tem sido fácil romper com o entendi-
mento e a mentalidade sobre heranças culturais africanas. 
Isso porque tais conteúdos quando não foram classificados 
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como “herança suja”, foram invisibilizados como agrega-
dores de valor. Diante dessa realidade, fora a ação histórica 
dos militantes do movimento negro contra o racismo e a 
favor da valorização do patrimônio cultural africano, não há 
outros atores sócio-políticos que tenham empunhado essa 
bandeira e forçado o Estado Brasileiro a rever sua posição. 
Dentre os militantes, merece destaque uma personalidade 
emblemática como o ex-senador Abdias Nascimento (1914-
2011), recentemente falecido, com uma longa história de 
luta contra a discriminação racial e em favor da valorização 
de nossas heranças africanas.

O fato é que ainda hoje, em 2011, entre as comunida-
des tradicionais que vivenciam e preservam heranças dos 
antepassados africanos ainda persistem os efeitos de sen-
tido dos discursos do passado recente que consideravam 
as manifestações culturais e religiosas da população negra 
como expressão de primitivismo, atraso cultural, “herança 
suja”. A ação desses discursos produziu sentimento de 
baixa autoestima nos adolescentes e jovens que ainda têm 
de enfrentar a não aceitação dos seus conteúdos culturais 
no contexto escolar. Mesmo porque, para quem é cristão, 
vinculado às igrejas e grupos neo-pentecostais, o conga-
do, a umbanda, o candomblé, a capoeira é tudo coisa do 
demônio. Em salvador, o acarajé, comida votiva de um 
divindade africana vendida pelas baianas, passou a ser 
vendido em alguns lugares como “Acarajé de Jesus”, a fim 
de exorcizar o mal presente no alimento. 

Na região metropolitana de Belo Horizonte, as comu-
nidades tradicionais de matriz africana, dentre as quais se 
encontram as Irmandades do Rosário, Guardas de Congo 
e Moçambique, os Terreiros de Candomblés e Umbanda 
ainda ressentem-se de um equipamento cultural, como um 
museu, que apresente outras narrativas históricas do negro 
no Brasil e em Minas Gerais. Embora essas comunidades 
sejam guardiãs do patrimônio cultural e religioso africano 
reinterpretado no Brasil, elas ainda não recebem a atenção 
que mereceria por parte do Poder Público. Isso ocorre por-
que o Poder Público, tal como a escola, ainda é bastante 
afetado pelo discurso da mestiçagem, o qual começou a se 
impor a partir da segunda década do século XX.

Foto: Cristina CésarGuarda de Congo dos Arturos, 2008.



REVIsTA POR DENTRO DA HIsTóRIA - 2011 - Nº 4

12

conTAgem
As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos.

(Ítalo Calvino)

Miguel Ponsá Bonada*

Os processos históricos são produto de diversas causas 
que, longe de eliminar-se umas das outras, se complemen-
tam. Porém, geralmente prevalecem umas causas sobre as 
outras, segundo as tendências determinadas por grupos 
interessados em proveito próprio, ou muitas vezes, por 
desconhecer a dinâmica e a evolução de ditos processos.

A concepção do termo História é muito complexa e 
variada. Há correntes que assumem diferentes posições, fi-
losóficas, teóricas, epistemológicas, políticas e outras mais, 
acerca da disciplina História. Por ser este um trabalho feito 
num sentido específico, simples e informativo, é adotada a 

concepção que define História, como sendo estudo cientí-
fico das sociedades humanas no tempo.

Nestes dias do mês de agosto do ano 2011, quando 
se celebra o Centenário da emancipação do Município de 
Contagem, torna-se o momento adequado para um repen-
sar da importância daquilo que a cidade tem de positivo, 
de conscientizar-se de suas potencialidades, assim como 
de suas carências e necessidades e promover uma supera-
ção que determine os caminhos a serem trilhados para ser 
o lugar ideal almejado pelos seus habitantes.

Cem anos da emancipação são comemorados. Mas 

Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC

Vista aérea da Cidade Industrial. 
Segunda metade do século XX. 
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Contagem é bem mais antiga, de história são quase 300 
anos. surgiu quando na instalação de um Registro Fiscal 
na antiga Região das Abóboras, e faz parte de um conjun-
to de cidades coloniais de Minas Gerais, que na primeira 
década do ano 2000 completaram três séculos de existên-
cia: Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Serro, entre outras.

O início do povoamento da Região de Contagem, 
ocorreu entre os últimos anos do século XVII e princípios 
do século XVIII, quando as primeiras bandeiras paulistas, 
e principalmente a de Fernão Dias, na busca de ouro e 
pedras preciosas, penetraram em território ainda desco-
nhecido da colônia portuguesa, que futuramente viria a se 
chamar Minas Gerais. 

Essas bandeiras criaram uma rota, que se tornaria, 
durante algum tempo, o caminho obrigatório entre a 
Capitania de São Paulo e a Serra do Espinhaço, local onde 
em suas margens foram descobertas as principais minas 
de ouro e onde, consequentemente, nasceriam as primei-
ras cidades mineiras acima citadas. Pela necessidade de 
melhorar o abastecimento da região, assim como poder 
comunicar-se com outras regiões da Colônia, surgiram ou-
tras duas rotas, uma que comunicava com o Rio de Janeiro 
e outra com os sertões da Bahia, as quais viriam a facilitar 
a chegada para as Minas, de aventureiros, mercadorias, 
escravos e gado, etc. Essas três rotas se cruzavam nessa 
região conhecida como Abóboras, ou Abobras, que tem o 
mesmo significado no português arcaico. Há documentos 
no Arquivo Público Mineiro onde se encontram referencias 
à encruzilhada das Abóboras já no ano de 1710. 

Dita região fez parte do grande Município de sabará, 
Comarca do Rio das Velhas, e teve desde o início da desco-
berta do ouro, no final do século XVII, importância consi-
derável na ocupação das Minas Gerais. sua localização foi 
essencial para o início da construção do que seria um dos 
Estados mais promissores do Brasil e no qual, com grande 
vitalidade criadora, surgiria uma plêiade de grandes valo-
res culturais que enriqueceriam a nação brasileira.

Desconhece-se a origem ou a causa do nome Abóbo-
ras. Surgiu logo da chegada dos primeiros bandeiran-
tes. Inúmeros relatos, documentos e mapas da época 
comprovam e descrevem a existência das Abóboras, não 
como um local urbano e sim, como uma extensa área 
onde se cruzavam as três rotas, ponto de comercialização 
e distribuição de mercadorias, alimentos e bens destina-
dos à zona mineradora.

São infundados e não devem merecer crédito as versões 
sobre uma suposta família Abóboras que aqui se tivesse ins-
talado. Há de se retirar, também, a infinidade de pretensos 
fundadores de Contagem. Ela não teve fundador; é oriunda 
do pequeno povoamento esparso surgido nos contornos da 
encruzilhada dos novos caminhos, de lento crescimento e 
composto de pequenos ranchos e simples moradias de tro-
peiros, de pequenos comerciantes, de faiscadores que sem 
condições de explorar a extração de ouro nas zonas mais 
ricas se aventuraram a encontrá-lo nos pequenos córregos 
da região, assim como também de gente pobre que oferecia 
sua mão de obra a troco de poder sobreviver.

O desenvolvimento da história de Contagem divide-se 
em três etapas, nas quais, em cada uma delas, houve mar-
cante predomínio de um sistema econômico específico.

PRimeiRo PeRíodo: economia meRcantil
A atividade econômica da região contagense se assen-

tou no comércio destinado ao abastecimento das zonas 
mineradoras. Na encruzilhada das Abóboras chegavam 
constantemente tropas de carga com todo tipo de mer-
cadoria, de secos e molhados vindos de todos os cantos 
do Brasil e até do exterior, assim como de vendedores de 
escravos e de gado. Compradores, prepostos e negocian-
tes de outras bandas, tropeiros que levariam cargas para 
serem vendidas em outros lugares, carregadores e pes-
soas interessadas, aguardavam a chegada dos viajantes 
e tropeiros com ansiedade. As mercadorias, os escravos 
e o gado seriam entregues sob encomenda ou vendidos 
em Sabará, Curral Del Rey, Congonhas do Sabará e outras 
localidades dedicadas à extração do ouro.

A região das Abóboras e as atividades comerciais 
cresceram. Viajantes e tropeiros levantaram uma capela 
dedicada a são Gonçalo, padroeiro de todos aqueles que 
iam e vinham pelos caminhos tortuosos e perigosos. Foi 
formando-se o núcleo urbano para o atendimento geral. 

As autoridades da Colônia cientes da movimentação 
instalaram um registro fiscal com a finalidade de cobrar 
impostos das mercadorias. Seu funcionamento iniciou no 
ano de 1716. Gado, escravos, mercadorias em geral, tudo 
era contado e taxado, e a partir desse momento o local 
passou a se chamar, oficialmente, Registro das Abóboras. 
Mas, como tudo era contado, os usuários, tropeiros e via-
jantes passaram a dar-lhe o nome de “lugar da contagem”. 
Esse nome se popularizou e a região tomou o nome de 
Contagem das Abóboras. Já, a partir da metade do século 
XIX simplificou-se para Contagem.

Outra função importante do Registro era a troca de 
ouro em pó por ouro já quintado. O proprietário do ouro 
em pó o entregava aos funcionários da Coroa e em troca 
recebia barras de ouro fundido e timbrado, sendo-lhe, no 
ato, descontada a quinta parte, considerada de proprieda-
de do rei de Portugal. Era rigorosamente proibido transitar 
com o ouro em pó fora do local da extração ou do cami-
nho da fundição ou do lugar de troca, sob pena de sofrer 
duras punições como prisão ou deportação para colônias 
portuguesas na Ásia.

Por volta do ano de 1759, o posto fiscal do Registro das 
Abóboras ou de Contagem das Abóboras foi desativado. 
O surgimento de novas rotas entre os centros minerado-
res e os locais de fornecimento de tudo àquilo que era 
necessário, motivou a instalação de outros registros. Isto 
reduziu o fluxo de pessoas e mercadorias em Contagem e 
consequentemente a queda dos rendimentos e da impor-
tância de sua função arrecadadora. Contagem entrou em 
decadência e muita gente a abandonou. Embora sentindo 
o reflexo da desativação, o arraial seguiu sua trajetória 
entorno da Capela de São Gonçalo procurando nas ativida-
des agropastoris sua sobrevivência.
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Os novos fazendeiros transferiram seus escravos para 
as novas atividades e outros foram adquiridos nos postos 
de venda.

Por algum tempo o crescimento de Contagem foi lento, 
mas constante por muitos anos. Surgiram lideranças po-
líticas compostas por membros das famílias dominantes, 
quase todas aparentadas. Os remanescentes dos antigos 
moradores do período mercantil, se integraram, como 
complementares, às necessidades das elites: ferreiros, car-
pinteiros, latoeiros, fiandeiras e outras muitas ocupações.

Após a Independência do Brasil o governo imperial 
sentiu a necessidade de ter um conhecimento da realidade 
social, política e econômica da Nação e a primeira atitude 
foi fazer um recenseamento geral. Em atendimento à 
solicitação do governo da província de Minas , em 1831, 
foi feito o censo em Contagem cujos números dão-nos o 
retrato de como era composta sua estrutura social.

cor

Brancos 394

Crioulos (pretos brasileiros) 537

Pretos (africanos) 364

Pardos 859

Não declarado 1

condição

Livres 1.327

Cativos 762

Libertos 66

População total 2.155
 
FONSECA, Geraldo. Contagem perante a história. Contagem: Prefeitura de 
Contagem, 1978. p.128.

No ano de 1834, uma empresa inglesa adquire a Mina 
do Morro Velho, Nova Lima, fato que afetaria a economia 
de Contagem, pois essa companhia passa a alugar escra-
vos para trabalhar em suas minas. Contagem forneceu 
grande número deles. Ao todo, não há informações de 
quantos foram, mas há referências de que haveria cerca 
de 2 mil escravos alugados trabalhando nelas. Era para os 
fazendeiros mas interessante alugá-los, pois toda a respon-
sabilidade de alimentá-los e tratá-los era da empresa e, se 

segundo PeRíodo: economia agRícola 
e PastoRil
Antes de fazer referência à nova situação é conve-

niente apresentar breve quadro sobre Contagem. sem 
estrutura adequada para agricultura, com a saída de mui-
tos habitantes e suas famílias para outras regiões mais 
promissoras e sem lideranças que orientassem os poucos 
que ficaram, a região empobreceu. A lavoura seria a 
solução, já que a pecuária e a economia extrativa, vegetal 
ou mineral, não eram os elementos mais apreciáveis, pois 
não havia condições financeiras para tanto. Havia terras, 
não havia braços, não havia dinheiro. A solução, lutar 
pela sobrevivência e esperar. 

Porém, entorno do ano de 1780, um novo fato viria 
a modificar a estrutura social, econômica e política da 
Província de Minas Gerais. O ouro de aluvião, aquele que 
estava depositado na flor da terra e nas águas dos córre-
gos e riachos acabou. O ouro e as pedras preciosas foram 
o cuidado da metrópole, mas enquanto fora causa da 
riqueza que advinha ao tesouro português, pela cobrança 
dos impostos devidos.

Essa crise fez que os concessionários de datas (lotes que 
se adquiriam em leilões, feitos pelas autoridades, nos quais 
se permitia a exploração e extração do ouro) procurassem 
outras formas e outras atividades econômicas, tanto como 
uma opção circunstancial quanto para dar ocupação à 
mão-de-obra escrava. A solução mais lógica foi a da ativi-
dade agropastoril. Com a decadência, impunham-se novos 
misteres. Lavoura e pecuária adquiriram relevo.

Contagem, junto com outras cidades vizinhas, foi um 
dos lugares mais procurados por aqueles que estavam em 
busca de um novo modo de vida. Terra não era o proble-
ma, havia muita, baratas umas, abandonadas outras, di-
visões de antigas sesmarias, que nunca produziram nada, 
estavam a mercê de quem quisesse, e sua localização era 
espetacular, perto daqueles núcleos que cresceram com a 
mineração. 

Neste momento e devido às circunstâncias, chegaram 
à Contagem membros das principais famílias tradicionais: 
Diniz, Macedo, Gonçalves Lima, silva, Costa, Rocha e ou-
tras, que adquiriram ou se apossaram de terras. Tempo de-
pois chegaram, também os Camargos e os Mattos. Pouco 
tempo depois afloraram os nomes das fazendas iniciantes: 
Madeira, Morro Redondo, Serra Negra, Abóboras, Riacho 
das Pedras, Pintados, Vista Alegre, Confisco, etc.
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morria algum, recebiam indenização. Os pobres escravos 
trabalhavam 12 horas por dia em condições deploráveis 
e a alimentação era deficiente, motivos principais que os 
induziram a fugir na primeira oportunidade. 

Ao mesmo tempo, a Companhia comprava madeira em 
grande quantidade. O desmatamento em Contagem foi 
enorme e nunca se conseguiu recuperar.

Com a assinatura da Lei Áurea, muitos escravos resol-
veram permanecer em seus lugares pela incerteza do seu 
futuro. Futuro que viria com a construção da nova capital 
de Minas, no vizinho Distrito Curral Del Rey, já com o 
nome de Belo Horizonte. Ali se assentaram grande número 
de escravos vindos das cidades vizinhas, porém, sem 
condições adequadas de trabalho e moradia, a solução foi 
criar favelas. Continuaram os sofrimentos, mas a liberdade 
era esperança de um futuro melhor.

Após a proclamação da República, em 1888, uma mu-
dança política se espalhou pelo Brasil e consequentemente 
por Minas Gerais e suas cidades. A reestruturação territo-
rial de Minas era importante porque grandes municípios 
seriam divididos. Do grande município de Sabará a luta 
dos distritos para conseguir sua emancipação foi ferrenha. 
Os novos políticos mineiros procuravam apadrinhar os 
prováveis núcleos de sua futura influência.

Contagem estava politicamente órfã nos primeiros mo-
mentos. Famosa por sua histórica posição monarquista e 
conservadora estava sendo olhada com desconfiança pelas 
lideranças republicanas. 

Essa posição contagense deveu-se a grande influência e 
força política que teve em quase todo o século XIX, o Co-
mendador Manoel Alves de Macedo Brochado. Juiz de Paz, 
escolhido em eleições constantes, por quase 50 anos, Dele-
gado, Juiz Almotacé, vereador representando Contagem na 
Câmara Municipal de Sabará e agraciado pelo Imperador 
com a Comenda da Rosa. suas tendências políticas influen-
ciavam os contagenses. Convocou e armou gente para 
defender os legalistas na Revolução de 1842 nos combates 
em santa Luzia contra os liberais de Teófilo Otoni.

A nova elite, ainda que grande parte já comungava as 
ideias republicanas, não tivera tempo de apagar o conceito 
que pairava sobre Contagem.

Concluída a nova divisão política em 1901, Contagem 
foi designada distrito pertencente ao recém criado Municí-
pio de Esmeraldas (antiga cidade de Santa Quitéria, reduto 
liberal e republicano).

Nessa situação, os contagenses não estavam confor-

mados. Houve uma conscientização de que a luta pela 
emancipação teria que continuar. Novas lideranças surgi-
ram. Nomes como Augusto Teixeira Camargos, Antônio 
Benjamim Camargos, Francisco Firmo de Mattos, Manoel 
de Mattos Pinho, Dr. Cassiano Nunes Moreira, lideraram 
a população nessa campanha na qual o principal anseio e 
objetivo era a emancipação de Contagem. As dificuldades 
eram imensas, os adversários, na Capital, eram poderosos. 
A perseverança e a paciência eram armas poderosas que os 
contagenses usavam. Conquistaram-se aliados.

A vitória chegou. Pela Lei nº 556 de 30 de agosto de 
1911, assinada pelo Presidente de Minas Gerais, Dr. Júlio 
Bueno Brandão, foi criado o Município de Contagem, 
composto pelos distritos da sede, Campanha, Vera Cruz e 
Vargem de Pantana.

Alegria em todo o município, festas e comemorações 
nos lugarejos e vilas. 

Felizes e orgulhosos de sua terra, os contagenses não 
aceitaram mudar o nome de sua cidade. O governo repu-
blicano criou uma campanha na qual qualquer cidade do 
País poderia dar outro nome ao seu município ou cidade. 
As cidades vizinhas a Contagem usaram o direito de trocar. 
Santa Quitéria para Esmeraldas, Capela Nova para Betim, 
Congonhas do sabará para Nova Lima, Curral Del Rey já 
havia mudado para Belo Horizonte. 

Porém, essa alegria não durou muito. As dificuldades 
para a instalação do novo governo municipal foram enor-
mes. Contagem que se havia empobrecido muito e teria 
que construir os edifícios necessários para a administração: 
Prefeitura, Câmara Municipal, Delegacia e Cadeia e a refor-
ma da Escola e dos Correios.

Com muito custo conseguiu cumprir com as obrigações 
e o Município foi instalado oficialmente no dia 1º de junho 
de 1912.

As atribulações dos contagenses não tiveram fim. Não 
havia boa vontade por parte de alguns setores adminis-
trativos estaduais em colaborar com a cidade que ainda 
tinha muitos inimigos infiltrados em órgãos públicos. As 
antigas tendências monarquistas de Contagem começaram 
a aparecer. 

Comenta-se que ano de 1938, chegaram ao ouvido 
do então governador do Estado, Dr Benedito Valada-
res determinadas informações a respeito de Contagem, 
desconfiado por natureza, e conhecedor das tendências 
oposicionistas contra a república e acreditando que o 
povo contagense não apoiava o governo nem a política do 
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Estado Novo imposta por Getúlio Vargas, esperava uma 
oportunidade para desfazer-se dessa preocupação. Não 
via, também, com bons olhos que parte da população de 
Contagem, principalmente gente jovem, se transferisse 
para a capital com o intuito de estudar ou encontrar traba-
lho, pois suspeitava que envenenassem o povo de Belo Ho-
rizonte com ideias oposicionistas ao novo regime. Assim, 
aproveitando de uma viagem feita pela Rede Mineira de 
Viação, para visitar várias localidades da periferia da Capi-
tal, ao parar na Estação de Bernardo Monteiro, em Conta-
gem, ficou frustrado de não haver ninguém aguardando 
sua chegada. O trem partiu para Betim, a estação repleta 
de gente, adultos e crianças homenageando o ilustre 
visitante, banda de música, discursos, pedidos e principal-
mente um abaixo assinado pelo povo betinense desejando 
que sua cidade, naquele então distrito de Esmeraldas, 
fosse transferido para Contagem. O Governador nada disse 
no momento. No dia seguinte foi criado o Município de 
Betim, tendo Contagem como seu distrito. Nesse mesmo 
ano Contagem perdeu sua autonomia. Voltou a tristeza.

teRceiRo PeRíodo: economia industRial.
No ano de 1941, através do Decreto-Lei Nº 770 de 

20 de março de 1941, o governo mineiro declarava de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, área de 
270 hectares na localidade de Ferrugem, a 9 km do centro 
de Belo Horizonte, com a finalidade de construir a Cidade 
Industrial, que era o cerne do projeto de recuperação eco-
nômica de Minas Gerais. 

Como a planta da Capital não comportava o uso de um 
espaço no qual se podia destinar o parque industrial nas 
dimensões cogitadas, a solução estava fora do município 
de Belo Horizonte, o que obedecia a outra razão, o forne-
cimento de energia elétrica teria que ser abastecida pela 
recém criada Cemig, já que a concessionária, Ligth, não 
estava preparada para atender a demanda necessária. 

Outra decisão foi a de voltar a emancipação de Conta-
gem, nessa ocasião ainda distrito de Betim, pois a maior 
parte da área delimitada se localizava em território conta-
gense. Em 1948, Contagem recuperou sua autonomia e foi 
criada a Cidade Industrial. Uma nova esperança surgia às 
vistas de sua população.

Entre 1941 e 1949, já funcionavam onze empresas, 
empregando cinco mil operários. Até 1960 se verificou um 

grande salto, passando a existir quarenta e uma empresas 
com mais de treze mil e trezentos funcionários.

Esse processo de industrialização seria responsável por 
uma situação nada esperada: a explosão demográfica. Mi-
lhares de pessoas acudiram de todas as partes do Estado 
e do País em busca de trabalho e melhores condições de 
vida. O Município não possuía as condições básicas ne-
cessárias para atender essa nova população. As condições 
urbanas eram críticas, não havia moradias, sistemas de 
transportes, e eram grandes as deficiências de atendimen-
to à educação e à saúde.

Mas, a cidade enfrentou esses primeiros desafios. A 
cidade cresceu e evoluiu. Tornou-se o segundo município 
de Minas Gerais. 

Nos anos de 1960 foi criado o Cinco (Centro Industrial 
de Contagem). Empresas se instalaram em vários pontos 
do município. Novos centros foram criados, o Cinco e o 
Cincão, assim como a transformação de Contagem em 
centro das atividades de serviço, como transportes, comér-
cio atacadista, shoppings, etc.

Importante, também, foi a implantação do Centro de 
Abastecimento (Ceasa) que atende a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

É clara a percepção de que a Cidade, atualmente, se 
encontra num período de transição que pode transformar-
se num momento importante de sua história; o momento 
de afirmação como núcleo exemplar de uma profunda 
integração com seus habitantes. Os caminhos a serem 
percorridos são muitos, o desenvolvimento econômico, 
as mudanças sociais e, principalmente, a priorização da 
Educação, o mais importante componente não-material 
para a realização dos desejos de atingir altos níveis de 
higiene e melhores padrões sociais. Outro fator importante 
é a preservação e valorização da memória e da cultura. 
A natureza humana se democratiza pela cultura. É a isso 
que chamamos de civilização. Caminhos infindáveis, mas 
que precisam ser percorridos para a consolidação de uma 
cidade como um espaço de convivência ideal, mas real.

“E qual é a cidade que pode satisfazer o nosso sonho 
de cidade?.

Aquela em que a convivência pacífica de todas as 
contradições leve à concretização e consolidação da cidade 
sonhada”.
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restauro
Algumas considerações sobre procedimentos de conservação 
e restauro em edificações de interesse cultural

Floriana de Fátima Gaspar*

Para garantir a preservação dos bens culturais para as 
gerações vindouras, três tipos de ações são permitidas: 
a manutenção, a conservação e o restauro. As ações de 
manutenção são aquelas que fazem parte do cotidiano e 
dizem respeito às condições mínimas de habitabilidade do 
edifício, como limpezas em geral, etc. As ações de conser-
vação são medidas periódicas ou permanentes que visam 
conter, logo em seu início, as deteriorações a que os edi-
fícios estão sujeitos. Já as ações de restauro são definidas 
como intervenções que buscam assegurar, de forma eficaz, 

a permanência de um produto da atividade humana.
Os procedimentos, normas e conceitos balizadores da 

prática de conservação e restauro estão reunidos nas Cartas 
Patrimoniais. Estes documentos são, de maneira geral, o re-
sultado de eventos promovidos por instituições internacionais 
de preservação que agregam os mais destacados especialistas 
da área. Embora sejam seguidas pelos profissionais do res-
tauro, as cartas patrimoniais não constituem normas técnicas 
e não são de aplicação obrigatória. E não raro, os conceitos 
contidos nestes documentos tornam-se obsoletos, pois a 

*Arquiteta e Urbanista da Prefeitura Municipal de Contagem.

Foto: Alexandra PonsáInício da restauração do Parque Gentil Diniz.
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preservação é uma atividade que exige constante revisão, em 
especial nos critérios de intervenção e nos juízos de valor, que 
se alteram com as mudanças histórico-sociais.

Antes da publicação da primeira Carta Patrimonial – a 
Carta de Atenas - em 1931, as discussões sobre os critérios 
de intervenção em bens culturais giravam entorno de duas 
correntes: a anti-intervencionista, que predominou na 
Inglaterra por boa parte do século XIX e a intervencionista, 
que conquistou adeptos em toda a Europa durante este 
mesmo período. A primeira tinha como principal repre-
sentante o inglês John Ruskin, quem defendia a tese que 
“não se tinha o direito de tocar nos monumentos antigos, 
que pertenciam, em parte, àqueles que os edificaram e, 
também, às gerações futuras”. (RUsKIN, 2008, p.46 ). Para 
os anti-intervencionistas, “a restauração era impossível e 
absurda, pois equivaleria a ressuscitar um morto” (RUsKIN, 
2008, p.46 ), aceitavam, porém, a possibilidade de ações 
de manutenção, desde que imperceptíveis.

Os intervencionistas, representados principalmente pelo 
francês Eugene Viollet-Le-Duc, consideravam que restaurar 
um edifício significava “restituí-lo a um estado completo, 
que poderia nunca ter existido”. (CHOAY, 2006, p.156). 
Sendo assim, se um edifício não continha todos os elemen-
tos necessários para compor um estilo, estes deveriam ser 
acrescentados no processo de restauração. As ações de 
restauro que seguiram a corrente intervencionista foram 
posteriormente criticadas, por gerarem resultados que 
muitas vezes destoavam da construção original.

No final do século XIX, Camillo Boito em sua obra Os 
Restauradores (1884), defendeu ser legítima a interven-
ção em monumentos arquitetônicos, por acreditar que 
o presente tem prioridade sobre o passado, mas rejeita 
a restauração como entendida pelos intervencionistas 
que visavam dar a obra um estado de perfeição que ela 
poderia nunca ter tido. A obra de Camillo Boito teve forte 
influência acerca das discussões sobre as intervenções no 
Patrimônio Histórico e Cultural, que culminaram na Carta 
de Atenas, em 1931. Esta Carta ressaltou a importância da 
utilização do edifício, respeitando seu caráter histórico e 
artístico como forma de manutenção de sua vida. Propôs 

ainda, que uso de tecnologia moderna seria permitido, 
desde que não distoasse do conjunto, mas que ainda 
assim fosse claramente distinta das partes originais. No 
caso de edifícios em ruínas apresentou como alternativas 
possíveis: a) a consolidação da estrutura ou b) a anastilose, 
técnica que envolve a reintegração de elementos originais 
desagregados, com o intuito de manter a unidade estética 
do objeto.

Desde a publicação da primeira Carta Patrimonial, 
diversos encontros culminaram na publicação de novas 
cartas e na evolução do entendimento quanto as ações de 
conservação e restauro. 

os PRincíPios BÁsicos da RestauRaÇÃo
Para as ações de restauro não existem fórmulas, haja 

vista a diversidade do patrimônio existente no Brasil e 
o contexto no qual cada bem cultural se insere. Porém, 
alguns princípios básicos devem orientar as intervenções. 
Esses princípios estão contidos nas Cartas Patrimoniais.

Das Cartas Patrimoniais, a Carta de Veneza (1964) é a 
que exerce maior influência sobre as ações de conservação 
e restauro. De acordo com a Carta de Veneza, é conside-
rada uma boa ação de restauro aquela que garante às ge-
rações futuras a fruição do objeto, sem lhe tirar as marcas 
que a idade lhe imprimiu. Essas ações devem seguir, entre 
outros, a três princípios básicos: a integridade, a autentici-
dade e a reversibilidade. 

A integridade diz respeito à forma como o objeto é 
percebido pelo espectador. Para que o mesmo perceba o 
objeto tal como ele foi concebido é preciso que se garanta 
a manutenção de suas características básicas. É necessário 
ainda que se mantenham os aspectos capazes de retratar 
como aquela edificação comportava as atividades que ali 
se desenvolviam, relatando assim os hábitos de uma época 
e atribuindo ao bem cultural valor documental.

A autenticidade é a manutenção dos atributos que lhe 
são originais, como por exemplo os materiais empregados 
em sua construção e, quando necessária a recomposição 
de suas partes, a intervenção deve ser feita com materiais 
compatíveis. Por outro lado, sempre que a manutenção 

Processo de restauração do Casarão do Parque Gentil Diniz. 

Fotos: Adebal de Andrade Júnior
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destes elementos não for possível, é necessário deixar claro 
que aquela é uma intervenção contemporânea, de forma 
que um leigo ao observar o objeto não acredite erronea-
mente que se trata de características originais. 

Por fim, a reversibilidade é o que permite que qualquer 
ação tomada sobre o objeto possa ser revertida ao seu esta-
do original no futuro. Esse cuidado deve ser tomado por se 
entender que, se hoje existem técnicas de restauro bastante 
avançadas, amanhã novas técnicas poderão se apresentar 
mais adequadas, facilitando assim intervenções futuras.

Além de seguir aos princípios citados, uma ação de res-
tauro responsável exige uma equipe multidisciplinar e deve 
seguir algumas etapas, que podem variar de acordo com a 
proporção da obra de restauro, a saber : pesquisa histó-
rica, concepção e desenvolvimento, realização da obra, 
documentação da execução, divulgação e difusão.

A pesquisa histórica compreende o estudo das fon-
tes documentais e do objeto da intervenção, minucioso 
levantamento métrico e fotográfico do edifício, identifica-
ção das técnicas e materiais utilizados em sua construção, 
bem como das intervenções sofridas ao longo do tempo 
e identificação das patologias que se manifestam no 
edifício. A concepção e desenvolvimento compreendem 
as etapas em que, com base na pesquisa histórica, serão 
definidos os critérios de intervenção, as soluções técnicas 
e os materiais a serem empregados. A realização da obra 
deve ser totalmente documentada, permitindo no futuro a 
identificação das intervenções realizadas, dos procedimen-
tos empregados, bem como de toda a rotina da obra. As 
ações de divulgação e difusão têm por objetivo efetivar a 
apropriação social do bem cultural restaurado.

Todos estes processos envolvem profissionais das mais 
diversas áreas. Entre eles, estão os profissionais da área 
de história, passando pelo próprio arquiteto restaurador, 
engenheiros civis, além de químicos e biólogos que irão 

ajudar na identificação dos materiais usados, através de 
análises químicas e também na identificação de agentes 
biológicos que por ventura possam causar danos ao obje-
to. A equipe pode demandar ainda de arqueólogos, que 
devem ser convocados quando são identificados no edifí-
cio sinais de construções anteriores ou mesmo elementos 
que ajudem a reconstruir o modo de vida das pessoas que 
ocuparam aquele espaço, tais como urnas funerárias e 
artefatos cotidianos.

Há de se lembrar ainda que um Bem Cultural estará 
tanto mais protegido, quanto mais próximo estiver da co-
munidade, e, para tanto, é importante garantir-lhe um uso 
que lhe seja adequado e possível de adaptá-lo sem danos 
aos princípios já citados. 

Após a publicação da Carta de Veneza, outras cartas 
patrimoniais foram publicadas, consolidando e atualizan-
do as discussões sobre o patrimônio cultural e as ações 
de conservação e restauro. Hoje estes documentos ainda 
permanecem distantes de se tornarem objeto de amplo co-
nhecimento público e, apesar dos esforços, as ações sobre 
o Patrimônio Cultural aconteceram e ainda acontecem de 
forma bastante empírica em muitos casos. 

o infeRno e as Boas intenÇÕes
Ao longo dos tempos, muitas cidades brasileiras, entre 

elas Contagem, assistiram o seu patrimônio histórico ser 
dilapidado pela necessidade de modernização dos seus 
núcleos urbanos. Capelas centenárias vieram a baixo, para 
dar lugar a matrizes maiores e mais modernas, ou tiveram 
pisos e forros originais substituídos para atender a modis-
mos de época. Importantes construções foram demolidas 
ora para dar lugar a vias e a arranha-céus, ora pelo receio 
de seus proprietários que preferiram um terreno vazio, a 
terem seus imóveis tombados. 

Durante décadas, os próprios órgãos de preservação 
atuantes no Brasil, foram responsáveis por grandes perdas. 

Praça Presidente Tancredo Neves restaurada.

Fotos: Adebal de Andrade Júnior
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Exemplo disso são intervenções em monumentos históricos 
que tiveram como princípio a retirada de toda a argamas-
sa de revestimento das alvenarias, o reboco, de forma a 
tornar possível um conhecimento profundo das técnicas 
construtivas e estruturais aplicadas nos edifícios. O resulta-
do foi a perda de pinturas parietais, mosaicos e elementos 
artísticos aplicados. Atualmente, entende-se que o próprio 
reboco que reveste as alvenarias é um elemento que confe-
re autenticidade ao edifício e, portanto, também deve ser 
recuperado e mantido sempre que possível.

Também ações de iniciativa da própria comunidade, por 
vezes, resultam na descaracterização do patrimônio cultural. 
Exemplo disso são reformas que adotam materiais e técni-
cas inadequados, ou a substituição de elementos importan-
tes para a manutenção da integridade do bem cultural, até 
pela falta de recursos para sua recuperação e manutenção. 

Desde 1995, o Estado de Minas Gerais adota uma lei 
de municipalização das políticas culturais, incentivando os 
municípios a criar os Conselhos de Proteção do Patrimônio 
Cultural e a desenvolver trabalhos de identificação de seu 
patrimônio e implementação de ações de salvaguarda. 
Este tipo de iniciativa tem demonstrado que, quando a co-
munidade reconhece e se apropria de seus bens culturais, 
as ações de degradação são menos comuns e recebem 
respostas rápidas, por iniciativa da própria comunidade. 
No caso das intervenções em bens culturais tombados ou 
inventariados estes Conselhos têm o importante papel de 
garantir que as ações sejam balizadas pelas orientações 
contidas nas Cartas Patrimoniais e que atendam aos an-
seios da comunidade quanto a manutenção das caracte-
rísticas essenciais que tornam possível a sua identificação 
como bem cultural.

o desafio das inteRVenÇÕes em Bens 
cultuRais em contagem
Em Contagem, dois imóveis foram objeto de interven-

ções: a Praça Tancredo Neves e a Casa do Parque Gentil 
Diniz.

No primeiro caso, a Praça Tancredo Neves, o desafio foi 
desenvolver um projeto que respeitasse o desenho original da 
Praça - objeto de tombamento em 2005, juntamente com o 
Palácio do Registro e a Capela de santa Helena – e que fosse 
ainda capaz de abrigar as atividades de lazer e manifestações 
culturais que um espaço público deve comportar.

A casa do Parque Gentil Diniz, tombada desde 1998, 
consiste em um casarão em estilo colonial do século XIX, 
com estrutura autônoma de madeira, que se apresenta 
bastante danificada pelo sobrepeso adicionado à estrutura 
através da substituição das telhas originais, ocorridas na 
última reforma e também pelo ataque de insetos xilófagos. 
O grande desafio desta obra, em andamento, está na rea-
bilitação da estrutura de madeira, bem como das vedações 
em pau-a-pique, sem que isso implique na perda da autenti-
cidade dos materiais.

Em todos estes casos, a garantia de um bom resultado 
está na delegação deste trabalho a uma equipe de profis-
sionais qualificados e principalmente na participação da 
comunidade que elegeu estes bens como representativos 
de sua memória e de sua cultura. Neste sentido, um bom 
trabalho de restauro está sempre aliado a ações de educa-
ção patrimonial, pois somente envolvendo a comunidade 
no delicado e meticuloso trabalho que é o restauro, bem 
como nas decisões que o mesmo requer, é que se poderá 
conduzir a comunidade à categoria de verdadeiros guardi-
ões de seu Patrimônio Cultural.
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Fonte da Praça Presidente Tancredo Neves durante a restauração (esq) e finalizada.
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Uma abordagem a partir do conceito de Inter-Poli-Transdisciplinaridade de Edgar Morin

educação patrimonial 
em contagem

Bruno Luciano de Paiva Silva*

A educação patrimonial em Contagem enfrenta, atual-
mente, um grave problema: o risco de um ensino hiperes-
pecializado. O patrimônio cultural de Contagem tem sido 
abordado nas escolas da rede de uma maneira compartimen-
tada, ou seja, tem sido trabalhado apenas por uma disciplina 
e não a partir de um trabalho interdisciplinar. Assim, é preciso 
refletir sobre a noção de educação patrimonial a partir de 
um novo viés: o conceito de inter-poli-transdisciplinaridade 
de Edgar Morin. Com isso, propomos uma reflexão sobre os 
rumos e desafios da educação patrimonial em Contagem.

Desse modo, o artigo está dividido em três momentos: 
1) Apresentaremos o problema de um ensino hiperespecia-
lizado do patrimônio cultural de Contagem; 2) Em seguida, 
abordaremos o conceito de inter-poli-transdisciplinaridade 
de E. Morin, que será a base teórica para pensarmos uma 
nova concepção de educação patrimonial para Contagem; 
3) E, por último, apresentaremos a ideia de educação 
patrimonial a partir do conceito moriniano. 

1 - o ensino do PatRimônio cultuRal em 
contagem: o Risco da hiPeResPecializaÇÃo
O maior problema que as escolas de Contagem enfren-

* Mestrando em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE). Especialista em Ciências 
da Religião (IsTA), em Filosofia (UFMG) e graduado em Filosofia (PUC-MG). Professor de Ensino Religioso 
na E.M. Cel. Antônio Augusto Diniz Costa - Contagem. Contato: blphilos@oi.com.br 

tam é de superar uma abordagem hiperespecializada do 
patrimônio cultural da cidade, isto é, uma abordagem que 
“impede de ver o global (que ela fragmenta em parcelas), 
bem como o essencial (que ela dilui)”.1 Percebemos esta 
abordagem hiperespecializada, nas escolas, quando são 
tratadas apenas por uma única disciplina. Com isso, os 
projetos são elaborados, frequentemente, sem nenhuma 
preocupação com os aspectos interdisciplinares.

Abordar o patrimônio cultural de modo especializado, 
compartimentado, significa:

... um risco de “coisificação” do objeto estudado, do 
qual se corre o risco de esquecer que é destacado 
ou construído. O objeto da disciplina será percebido, 
então, como uma coisa auto-suficiente; as ligações 
e solidariedade desse objeto com outros objetos 
estudados por outras disciplinas serão negligen-
ciadas, assim como as ligações e solidariedades com 
o universo do qual ele faz parte.2 

1 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamen-
to. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 13.
2 MORIN, Edgar. 2003. p. 106.
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Por isso, é preciso propor uma nova ideia de edu-
cação patrimonial, que permitirá a construção de uma 
visão global do patrimônio cultural de Contagem. Assim, 
possibilitará ao educando a construção de uma identidade 
cultural com a cidade. A construção da nova concepção de 
educação patrimonial ligada com o conceito de inter-poli-
transdiciplinaridade de Morin.

2 - o conceito moRiniano de inteR-Poli-
tRansdiciPlinaRidade: a Base teóRica 
PaRa a noVa ideia de educaÇÃo PatRimonial

se o atual ensino nas escolas de Contagem conduz a 
construção, no educando, de uma visão hiperespecializada 
do patrimônio cultural da cidade, é preciso, então, superar 
esta visão compartimentada. Por isso, recorremos como 
pressuposto teórico ao conceito de inter-poli-transdicipli-
naridade de E. Morin. Assim, será possível construir uma 
nova ideia de educação patrimonial.

O conceito de inter-poli-transdiciplinaridade, segundo 
Morin, é de difícil definição por ser polissêmico. Contudo, 
podemos entender o conceito como a ruptura do isola-
mento entre as disciplinas. A interdisciplinaridade significa 
a troca e a cooperação entre as diversas disciplinas. Já a 
polidisciplinaridade é a completa interação das disciplinas 
entorno de um objeto ou de um projeto. E, por último, a 
transdisciplinaridade “trata-se frequentemente de esque-
mas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, às 
vezes com tal virulência, que as deixam em transe”.3 

A partir desse conceito podemos propor uma nova ideia 
de educação patrimonial para Contagem: uma educação 
patrimonial que leve em consideração um olhar extradis-
ciplinar, ou seja, que o patrimônio cultural de Contagem 
possa ser estudado não apenas por um olhar, mas por 
diversos olhares.

3 - PoR uma noVa concePÇÃo de educaÇÃo 
PatRimonial em contagem
A ideia de educação patrimonial, fundamentada no con-

ceito moriniano de inter-poli-transdiciplinaridade, permite 
ampliar a noção de patrimônio cultural, isto é, patrimônio 
não são apenas as edificações históricas, mas são os costu-
mes, os sonhos, o suor, a espiritualidade das pessoas.

O patrimônio cultural pode ser entendido como um con-

3 MORIN, Edgar. 2003, p. 115.

junto de coisas de seres humanos. Coisas de gente, criadas 
para facilitar a vivência em grupo e a sobrevivência nos espa-
ços que lhes foram destinados. Pode ser entendido também, 
como produto de uma construção coletiva, dinâmica e viva, 
produzida ao longo do tempo em um espaço definido.4 

Somente um ensino interdisciplinar do patrimônio 
cultural, ligado ao global e ao essencial, permite desvelar 
toda a complexidade do patrimônio cultural da cidade de 
Contagem. Assim, a educação patrimonial se torna um

...processo de autoeducação e sensibilização que, 
utilizando o acervo cultural, visa eliminar a miopia 
cultural, despertando sentimentos e conhecimentos 
adormecidos que fortalecerão o senso de pertenci-
mento, de compreensão, de responsabilidade dos 
sujeitos como elementos de um grupo, de uma 
sociedade, de uma comunidade, de um lugar.5 

Assim, a nova concepção de educação patrimonial 
permitirá orientar a elaboração de projetos inter-
disciplinares. Além disso, permitirá ao educando 
desenvolver uma identidade cultural com a cidade, 
que resultará na conscientização da importância de 
respeitar, valorizar e preservar o patrimônio cultural 
da cidade de Contagem.

conclusÃo
Vimos, inicialmente, que a educação patrimonial está 

sob o risco da hiperespecialização, que impede que os 
educandos percebam o global e o essencial no patrimô-
nio cultural. Com isso, recorremos como base teórica ao 
conceito moriniano de inter-poli-transdisciplinaridade para 
a elaboração de uma nova ideia de educação patrimonial. 
Assim, no terceiro e último momento apresentamos a nova 
concepção de educação patrimonial que possibilitou, com 
efeito, a ampliação da noção de patrimônio cultural.

A maior conquista de uma abordagem interdisciplinar 
do patrimônio cultural de Contagem está na construção de 
uma cabeça bem-feita, isto é, uma cabeça que seja capaz 
de respeitar, valorizar e preservar o patrimônio cultural e, 
com isso, criar uma identidade cultural com a cidade. Esse 
é o primeiro passo para construir uma cidade mais limpa, 
valorizada e preservada.

4 RANGEL, Carlos Henrique. O papel da Educação Patrimonial. Por Dentro da História. 
Revista de Educação Patrimonial, ano 2, número 3, agosto 2010, Contagem/MG, p. 9.
5 RANGEL, Carlos Henrique, 2010, p. 10.
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Mais vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça cheia.
(Montaigne)
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Materialização da 
devoção popular 
Contagense

Inês Cristina de Lima*

Até a primeira metade do século XIX predominava no 
Brasil o catolicismo popular ou colonial caracterizado por 
uma devoção variada e sociabilizante. As práticas católicas 
eram marcadas por manifestações de fé visíveis nas missas, 
nos corais, nas procissões – caminho do devoto à casa do 
Pai, repletos de alegria e nas festas com músicas, danças, 
comidas, bebidas, fogos de artifício. 

A pesquisa realizada por Vera Irene Jurkerics (2005) so-
bre a construção da identidade dos participantes da Folia 
de Reis, da festa do Divino Espírito Santo e do Círio de Na-
zaré, aponta para os universos das práticas religiosas e sua 
representação do Sagrado. Nessas manifestações religiosas 
existe um imenso trânsito entre o sagrado e o profano, nas 
festas, essa circularidade é contínua e de grande visibilida-
de. Fazem parte as que a Igreja conceitua de religiosidade 

popular, uma vez que são prescritas pela 
liturgia, mas são celebradas através de ritos, 
objetivando o encontro dos homens com o 
mundo espiritual e sagrado.

Para compreender a religiosidade popular 
Contagense, como também para reconhecer 
a identidade cultural construída por essas 

 * Pós-graduanda em História e Cultura Afro-brasileira (PUCMinas) e professo-
ra de História da Escola Municipal Giovanini Chiodi.

Igreja do Rosário.

Imagem de Nossa 
Senhora do 

Rosário.

Foto: Cristina César

Foto: Wanderson Ka



REVIsTA POR DENTRO DA HIsTóRIA - 2011 - Nº 4

24

manifestações de fé popular, foram analisados alguns 
aspectos religiosos destacando o culto a São Gonçalo e a 
festa do Rosário. 

a ViVência do sagRado em contagem
As manifestações de fé popular observadas nas festas 

religiosas, missas e procissões são parte de uma herança 
religiosa colonial. Essas cerimônias e rituais faziam parte 
da cultura religiosa em Portugal. 

Segundo Carla Anastasia e Adalgisa Arantes (1991) uma 
devoção extremamente popular na religiosidade portugue-
sa foi o culto a São Gonçalo. Um culto alegre com um rito 
específico, a dança de são Gonçalo, com participantes de 
várias classes sociais.

Nessa manifestação, fidalgos, padres, escravos e tam-
bém mulheres dançavam na nave da Sé, os dançarinos 
retiravam a imagem do Santo do altar para dançar com ela 
gritando “sam Gonçallinho”.

Na capitania de Minas a devoção a São Gonçalo foi 
fervorosa, inúmeras povoações receberam a denominação 
de são Gonçalo, dentre elas podemos citar “sam Gonçalo 
da Contage do Riberão Abóboras”, “da Contage” porque 
ficava próximo ao registro e das abóboras em razão do 
ribeirão local.

A devoção a São Gonçalo era uma possibilidade de 
proteção para a povoação situada às margens de um rio e 
de um caminho, exposta as dificuldades do meio natural, o 
santo com o cajado de prata simboliza a ordem.

Apesar de ser essencialmente escravista, a sociedade Con-
tagense não deixou traços de diferenças nos costumes. No 
culto a São Gonçalo não havia distinções de classe e idade.

A história de Contagem apresenta versões diversifica-
das, segundo a tradição oral os Senhores Abóboras cons-
truíram uma capela de taipa no século XVIII. Foram ainda 
esses senhores que obtiveram da santa sé em 1808 o 
pontifico para criar o Jubileu de Nossa senhora das Dores, 
padroeira da cidade.

A popularidade de São Gonçalo estava ligada a inexis-
tência de outra irmandade para preencher as necessida-
des religiosas da comunidade. Ela se manteve até 1840, 
provável data da edificação da capelinha de Nossa senhora 
do Rosário.

Notamos que até a primeira metade do séc. XIX, a igre-
ja no Brasil não era institucionalmente organizada, essa 
ausência contribuía para o vigor do catolicismo popular. 
Uma das expressões mais típicas do catolicismo colonial 
foram as confrarias organizadas por leigos. Estas congre-
gações religiosas seguiam suas próprias regras, tinham 
autonomia dentro da Igreja, propiciavam uma devoção 
variada e sociabilizante.

Em Minas Gerais, uma das primeiras irmandades 
criadas nas vilas foram as irmandades de Nossa Senho-
ra do Rosário que inicialmente congregaram escravos e 
posteriormente forros e também descendentes crioulos 
(brasileiros).

A devoção à Nossa senhora do Rosário era uma possibi-
lidade de salvação eterna e libertação do cativeiro terreno. 
Essa busca de liberdade seria materializada na libertação 
da alma a partir dos preceitos do catolicismo. 

Nas Minas setecentistas havia presença de tradições 
variadas – portuguesa, africana e a indígena. Gerou uma 
religiosidade particular em que a espiritualidade estava 
distante da ortodoxa romana.

O negro assimilou, a duras penas, a religião dominante, 
só que à sua maneira, e o resultado foi um catolicismo 
reinterpretado, adaptado, fundido. A religiosidade do ho-
mem negro foi vista como magia, superstição, crendice.

As Irmandades possibilitaram ao negro a oportunidade 
de filiar-se aos seus irmãos de raça e condição social. Umas 
das características das Irmandades de negros era a eleição 
de reis e rainhas como forma de manutenção das antigas 
tradições culturais africanas.

No Brasil, a festa de Nossa Senhora do Rosário está liga-
da a grupos negros que realizam manifestações populares 
conhecidas pelos nomes Congada, Congado ou Congos, 
também evidenciam a reverência a São Benedito e a Santa 
Efigênia.

Na cidade de Contagem, o legado da cultura afro-
brasileira é vivenciado nos Congados através do grupo da 
Comunidade dos Arturos, o Congado do Bairro Retiro, os 
Ciriacos, no Bairro Novo Progresso, e o Congado do Bairro 
Jardim Industrial.

Para os congadeiros um dos símbolos que estabelece um 
elo de interação dos fiéis com Nossa senhora são os tambo-
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res “Ngoma” (LUCAs; LUZ, 2006) que significa tambor em 
várias línguas banto, pode se referir às ocasiões e rituais que 
envolvem dança e música entorno dos tambores.

Segundo análise de François Laplantine e Liana Trindade 
(2003), os ornamentos e relíquias são interpretados como 
presença da divindade no convívio dos homens. Neste 
sentido, os objetos sacralizados consistem na consubstan-
ciação das entidades místicas e não somente em alegorias. 

Os autores destacam ainda que a identificação com os 
objetos depende da intencionalidade dos atores em uma 
dada situação sócio-cultural no interior da qual as imagens 
operam.

Na comunidade Negra dos Arturos, formada pelo negro 
Arthur Camilo Silvério e sua esposa Carmelinda Maria Silva 
e seus descendentes, a Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário e, principalmente, a festa do Rosário tem uma 
importância na vida da comunidade.

Nessa manifestação religiosa há dois grupos: a guarda 
de Congo e a de Moçambique que possuem elementos 
distintos de dança, linguagem dos cantos e instrumen-
tos. Segundo a fundamentação mítica, as guardas se 
formaram na África. Quando a imagem de Nossa Senhora 
do Rosário apareceu no mar, o congo tocou seus instru-
mentos, mas não conseguiu que a imagem se movesse. 
somente com os negros moçambiqueiros, batendo 
tambores recobertos com folhas de inhame e seus cantos 
a imagem veio até a praia.

A função das guardas é abrir caminhos, puxar os 
dançantes. Os moçambiqueiros usam azul e branco, as 
cores de Nossa Senhora, e os congos vestem rosa e verde 
representando galhos e flores no caminho para Nossa 
Senhora passar.

Quanto aos símbolos condutores, o Moçambique utiliza 
bastão, índice de poder por ter conseguido o resgate da 
imagem, já o Congo, se arma pela espada para abrir ca-
minhos e conduz o tamboril, símbolo do instrumento que 
moveu a imagem da santa.

Um dos elementos de força do mito está na dança 
e nos cantos. No Moçambique a linguagem dos cantos 
é mais antiga, cantam a memória da África, dos ante-
passados, além de recriar cantos e improvisações. Já a 
linguagem do congo expressa a religiosidade da vida mais 
recente do grupo.

Aquilo que toca o homem incondicionalmente precisa 
ser expresso por meio de símbolos, porque apenas a lin-
guagem simbólica consegue expressar o incondicional.

Essa vivência do sagrado é uma identidade religiosa 
fundamentada na resistência dos ancestrais que não se 
deixaram vencer pela imposição dos valores religiosos de 
dominação e controle das pessoas. Algumas manifestações 
permanecem na comunidade dos Arturos, um grupo que 
preserva com firmeza as heranças dos antepassados.
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Imagem de São Gonçalo, 
sino da Igreja Matriz e Altar 
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Memórias e histórias
de Contagem

Igreja do Rosário

centro arquitetônico de todo o adro. Eram quatro 
olhos, dois de cada lado, abrindo a visão do mundo 
para o menino deus pintado no altar mor, lá no fundo.

Eu era quase menino, e achava muitas coisas, achava 
que a velha igreja barroca, guardava em si, mais fantas-
mas do que santos e que o piso de tijolos gastos, que já 
era quase branco, durante todas as horas de cada dia, 
eram repisados por calejados pés pretos e descalços 
de fantasmas de escravos que, há mais de cem anos, 
como contavam os mais velhos, haviam-na construído 
e, que agora, cansados também na morte, gastavam a 
poeira dos tijolos, arrastando pesadas correntes presas 
ao tornozelo. 

Eu pensava ainda que, na noite alta, nas altas 
janelas laterais da igreja, também de madeira azul, de 
bandeiras sempre abertas, com vidraças na forma de 
pequenos quadrados de vidro translúcido, quase todos 
quebrados, passasse sempre a luz clara da lua de inte-
rior mineiro, para iluminar atentos olhos arregalados, 
de quem já se fora para o outro mundo e tentavam 
afugentar os que quisessem roubar-lhes o sossego de 
mortos antigos.

Eu ainda era menino, já quase moço e guardava 
mais receio, do que respeito católico por aquele altar 
vazio, reclamando triste a ausência de seus santos e 
cruzes, sobretudo a imagem de Nossa senhora do Rosá-
rio, que dali saíra, indo para a igreja matriz donde só 
voltava para a festa do 13 de maio, quando os pretos 
da cidade, quase todos pobres, vinham, vestidos de 
branco, louvá-la.

Lembro-me que todas as paredes, todas as janelas e 
até a sacristia abandonada por detrás do altar, enchiam-
me de curiosidade nova, tristeza santa e medo pagão.

Era sombria e ao mesmo tempo linda, aquela centa-
nária senhora amarela e católica, que compunha com 
traços marcantes a tela quase vazia de uma Contagem 
pequena e feliz daqueles tempos.

Texto: Nélio Murilo Sanches*  
Pesquisa histórica: Antônio Faria**

A Igreja do Rosário foi construída em 1869. Seu 
estilo era semelhante ao da antiga Igreja da Matriz 
de São Gonçalo.
A Igreja do Rosário sempre foi utlizada para as cele-
brações das festas de Nossa Senhora do Rosário, São 
Benedito e Santa Efigênia. Santos venerados pela 
Comunidade Negra dos Arturos que ali celebravam 
também a festa da abolição da escravatura do dia 
13 de maio.
Nos dias santos eram celebradas as Missas Congas. 
Os vigários de então demonstravam uma certa restri-
ção ao congado, levados a estes cultos pela tradição 
africana.
Nas semanas santas, a Igreja do Rosário era um dos 
templos religiosos utilizados para a celebração da 
paixão de Cristo, cerimônia de grande importância 
para a comunidade católica. O adro era transforma-
do em Calvário simbólico, onde eram erguidas três 
cruzes, ao meio a de Jesus crucificado.
Em 1974, a Igreja do Rosário foi totalmente demo-
lida, ato até hoje lamentado e tido como de total 
descaso do poder público local para com o patrimô-
neo histórico municipal e nacional.

Lá estava ela, a Igreja do Rosário, dos pretos de Conta-
gem, dos pretos do mundo. Eram amarelas suas paredes e 
azuis suas janelas, o tempo as descorou. Em alguns luga-
res, manchas negras na pintura, ali cravadas pelas águas 
das chuvas de tantos anos, eram como rugas que colocam 
sobriedade no rosto dos anciãos. 

Tijolos de barro, aparentes nos cantos em que o reboco 
cedera às intempéries, funcionavam como radiografias da-
quelas paredes, provando aos olhos dos homens a solidez 
de suas entranhas.

Duas torres, uma de cada lado, pareciam querer cercar 
a fuga da antiga faxada barroca. Quatro janelas, duas de 
cada lado, ao alto, tomando a porta larga e azul, como 
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* Professor de Portugês da Rede Municipal de Ensino e da Funec, atualmente exerce a função de 
assessor na Prefeitura Municipal de Contagem
** Foi assistente Técnico e Diretor Interino da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira. Faleceu aos 72 
anos, em 26 de outubro de 1999. Em sua homenagem, a Biblioteca da Casa recebeu seu nome.
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preservando 
e respeitando 
a diversidade

Mônica Alves Vieira*

Pode-se dizer que a questão da preservação do Pa-
trimônio Cultural material e imaterial ainda não recebe 
merecida importância, o que se vê são ações isoladas, mas 
muito significativas, de alguns segmentos na tentativa de 
se manter viva a história local. Há de se considerar que 
é preciso avançar muito. Um caminho adequado para 
atingirmos o sucesso em relação à questão seria através 
do instrumento escola, que é um espaço de convivência 
privilegiado por contemplar histórias próprias.

Para Vygotsky (1995), os princípios do desenvolvimento 
humano são os mesmos para todos os sujeitos. Todo ser 
humano é educável. Todas as crianças devem ser educa-
das. Sendo assim, elas também devem ser educadas sob 
a perspectiva de saber preservar o seu Patrimônio Cultural 
material e imaterial. 

Havendo uma preocupação mundial em preservar o pa-
trimônio histórico da humanidade, através de leis de pro-
teção e restaurações que possibilitam a manutenção das 
características originais, cabe à escola encarar mais este 
desafio, entendendo que é fundamental que todos que 
nela atuam participem de atividades afins e de projetos 
envolvendo a temática e, assim, promover uma educação 
verdadeiramente de qualidade.

Portanto, há de se criar ações dentro da escola que 
garanta a participação responsável de todos nas práticas 
pedagógicas, a fim de se conhecer os avanços e as dificul-
dades dos sujeitos no contexto escolar, isto implica tam-
bém levar as questões relacionadas ao Patrimônio Cultural 
material e imaterial para dentro da sala de aula.

* Pedagoga, Especialista em Educação Inclusiva e Diretora da Escola Municipal Maria do Carmo Orechio.

É preciso incentivar cada vez mais a escola a acolher, 
respeitar e promover de maneira fraterna a diversidade e 
as manifestações culturais trazidas pelos estudantes para o 
cotidiano escolar. 

O exemplo disso é o papel que a Casa da Cultura Nair 
Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem vem 
desempenhando ao promover a divulgação da história de 
Contagem através de projetos como a revista “Por Dentro 
da História”, “Casa Aberta”, “Turma do Contagito” e, ao 
mesmo tempo, trabalhar com veemência para garantir o 
tombamento de alguns bens com a finalidade de preservar 
a identidade do Município. 

A escola não pode ficar de fora deste movimento, ela 
também precisa colaborar, incluindo em sua Proposta 
Pedagógica trabalhos escolares que tratem da memória da 
cidade e que valorizem a importância da preservação do 
Patrimônio Cultural do município. Com isso, a escola estará 
estabelecendo uma transição do conhecimento e integran-
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do em seu currículo questões sobre a história 
contada e passada de geração em geração.

No cotidiano das escolas fala-se muito em 
projetos de trabalho, projetos que deveriam 
também contemplar questões relacionadas à 
memória da cidade. Se o educador elabora, 
juntamente com o estudante, projetos que 
aguçam a curiosidade, ele promove assim um 
aprendizado dinâmico, criativo e significativo.

Como bem fala a pedagoga da E.M. Maria 
do Carmo Orechio, Rosália Lima, a escola tem 
que se tornar um lugar de criação cultural e 
não somente de divulgação de saberes, por-
tanto conhecer a história de Contagem e do 
seu Patrimônio Cultural traz grande contribui-
ção para a aprendizagem das crianças. 

A Lei n° 10.639/03 que torna obrigatório 
o ensino da História e Cultura afro-brasileira 
garante que a questão étnico racial seja tra-
balhada na escola. Este ensino pode se tornar 
bastante rico e prazeroso se utilizarmos como 
exemplo a história da Comunidade dos Artu-
ros. Conhecendo a história viva os estudantes 
podem perceber a importância desta questão 
e como ainda são mantidas vivas tradições ne-
gras no Brasil. A Comunidade que é composta 
por descendentes de Artur Camilo Silvério, 
nascido em 1885, e de sua esposa Carmelinda 
Maria da silva formam os Arturos. Hoje, filhos, 
netos, bisnetos e tataranetos constituem 
uma grande família, que pode ser comparada 
a uma grande árvore que foi crescendo ao 
longo dos anos e cada vez mais é sustentada 
pela raiz inicial. são negros e preocupam-se 
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em divulgar as suas tradições, através da música e danças 
religiosas de origem africana e que guardam, ainda, a 
pureza de seus antigos.

A grande diversidade do Patrimônio Cultural material 
e imaterial de Contagem não para por aqui, a escola 
pode ainda realizar um “tour” com os estudantes e 
trabalhar com a interdisciplinaridade, onde estes pode-
rão conhecer alguns pontos turísticos, aprender sobre 
preservação, cultura, memória da cidade, espaço, tempo 
e se divertirem muito. 

Outro instrumento valioso é o Atlas Escolar, Histórico, 
Geográfico e Cultural do Município de Contagem que pos-
sibilita aos educadores e estudantes uma visão ampla da 
cidade e, ao mesmo tempo, aponta suas especificidades. A 
Secretaria de Educação e Cultura investe neste material di-
dático e o distribui a todas as escolas, com isso trata para 
que a memória do município não seja esquecida. 

A escola pode associar-se à Casa da Cultura Nair 
Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem procu-
rando incentivar os cidadãos de Contagem a conhecer sua 
origem e os processos que levaram esta cidade a ser tão 
grandiosa como é hoje. 

Na verdade a escola também é responsável pela trans-
formação da sociedade e através dela é que os cidadãos 
contagenses irão conhecer a importância de se preservar 
e defender o belíssimo patrimônio aqui deixado pelos 
tropeiros, os negros, funcionários da Coroa, bandeirantes 
e outros que participaram da história do município. 

Enfim, existe um vasto e valioso Patrimônio Cultural 
material e imaterial a ser explorado pelo estudante de Con-
tagem e com certeza muitas descobertas serão realizadas, 
afinal já se passaram mais de cem anos e muitas histórias 
foram concebidas aqui.

Fotos: Adebal de Andrade Júnior

Foto: Juliana Colen Ações do Programa 
Por Dentro da 
História
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a MeMória não 

Adebal de Andrade Júnior*

A história de ocupação do território que hoje forma 
a cidade de Contagem/MG tem início, provavelmente, 
no princípio do século XVIII, quando da instalação do 
posto fiscal (Registro) da coroa portuguesa na região. A 
sua edificação provocou o povoamento da área no seu 
entorno, formando um pequeno arraial. Entretanto, com 
a escassez do ouro a partir da segunda metade do século 
XVIII o Registro foi fechado e o arraial entrou em decadên-

Hoje o mundo inteiro ou vive na cidade ou está a caminho da cidade; então, se 
estudarmos as cidades, poderemos compreender o que se passa no mundo.

(Robert E. Park)

cia. simultâneo ao processo que resultou na extinção do 
arraial, posteriormente conhecido como “Contage Velha”, 
desenvolveu-se a povoação de “sam Gonçallo da Conta-
gem das Abóboras”, no entorno da capela erguida em 
homenagem a São Gonçalo do Amarante, padroeiro dos 
viajantes e tropeiros que cortavam essa região em direção 
as cidades de Ouro Preto, Sabará e outras de economia 
baseada na mineração.

1 - Este artigo é uma adaptação do trabalho apresentado no IX Encontro Regional sudeste de História Oral “Diversidade e Diálogo”, 
realizado na UsP em agosto de 2011.
* Historiador da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem, Mestrando em Ciências Sociais 
(PUC Minas) e Especialista em História e Cultura Mineira (FCHPL).

história dos moradores de um Bairro em traNsformação¹

está no lugar
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“sam Gonçallo da Contagem das Abóboras” mesmo 
não apresentando um crescimento vertiginoso, desen-
volveu-se e manteve funções comercial e agro-pastoril, 
durante os séculos XVIII, XIX, até a primeira metade do 
XX. (CAMPOs; ANAsTAsIA, 1991). O povoado surgiu da 
vontade natural do povo e sem o controle régio. Formava 
um núcleo urbano comportando uma arquitetura, normas 
de se viver, vida social, religiosa e comercial.

Sua origem e organização ocorreram como a 
maioria dos núcleos setecentistas, isto é, entorno 
de uma pracinha, onde se localizava a capela do 
santo padroeiro. Com a expansão urbana, motivada 
pela posição estratégica “de caminho”, da função 
agro-pastorial/comercial, passou a ter, no século 
XIX, uma outra praça – a do Rosário. Entorno desses 
dois largos, casas na maioria de um só pavimento, 
em lotes profundos e profundamente arborizados, 
davam uma feição aprazível à povoação. (CAMPOS; 
ANASTASIA, 1991, p. 66).

Em 1911, quando Contagem emancipava-se de santa 
Quitéria o antigo povoado de “sam Gonçallo da Conta-
gem” torna-se um dos distritos que compõem a cida-
de, passando a chamar-se sede. Naquela época, ainda 
mantinha muito das suas características originais como 
a paisagem urbana e residencial. Somente na década de 
1940 começam as grandes transformações arquitetônicas 
e urbanísticas na região. Em parte, devido ao surto mo-
dernizador que avançava pelo país e foi caracterizado em 
Contagem pela implantação da Cidade Industrial Juven-
tino Dias, nos limites com a capital de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. Face à modernização trazida pela implantação 
da Cidade Industrial a “sam Gonçallo”, agora um Bairro 
de Contagem, denominado Sede ou Centro, começa a 
perder as suas casas alinhadas na margem dos logradou-
ros e sem garagem, para dar lugar a edificações dentro 
dos padrões da época, bem como ganha seus primeiros 
edifícios. As ruas também começam a receber cobertu-
ra asfáltica e perdem seu calçamento original. Sobre as 
transformações ocorridas na Sede Adalgisa Arantes e 
Carla Anastasia (1991) afirmam:

Na arquitetura residencial as demolições foram 
igualmente violentas. Da Contagem colonial deno-
minada atualmente Contagem - Sede, segundo o 
“Levantamento das Edificações de Interesse Histórico-
PLAMBEL/1976” restavam 27 monumentos, entre 
residências e fazendas, provenientes dos séculos XVIII 
e XIX. Em 1984, o “Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural/IEPHA” constava 7 demolições ali ocorridas. 
Em vistoriada realizada em abril de 1991, acrescentá-
vamos mais 6, restando, portanto, apenas 14 daque-
las edificações. (CAMPOS; ANASTASIA, 1991, p. 127). 

Portanto, podemos perceber que os ventos moderni-
zadores sobre Contagem não trouxeram um sentimento 
de preservação dos elementos simbólicos da sua origem 

colonial. Os grandes lotes e quintais com pomar cedem 
à pressão das imobiliárias e construtoras interessadas 
em erguer edifícios de apartamentos que, no século XX, 
transformaram-se no padrão das residências e invadiu o 
espaço urbano transformando a paisagem das cidades. Na 
Sede, essas novas construções resultaram na destruição de 
um significativo patrimônio cultural.

O Senhor Décio Constant de Oliveira1, morador da Sede 
há mais de cinquenta anos, lembra bem das demolições do 
casario colonial na Praça silviano Brandão que fica no entor-
no da Igreja Matriz de são Gonçalo e concentra edificações 
significativas da história da cidade como o Grupo Escolar Dr. 
Sabino Barroso, inaugurado em 1915, para cumprir as exi-
gências impostas pela emancipação política, e o Cine Teatro 
Municipal, obra de um grupo de jovens.  

Muitas casas, muitas casas, uma série... Na praça ha-
via duas casas grandes... Só coisa dos velhos tempos 
que foram demolidas, todas elas. Hoje funciona lá a 
Caixa Econômica Federal. A outra virou uma pracinha 
e o prédio da antiga câmara, onde hoje é o Juizado 
da Juventude. O Sabino Barroso, era um grupo velho 
na época, foi todo modificado. O cinema? Era um 
fechado só e mais nada. Esse mudou muita coisa.

 
As mudanças ocorridas no cenário da Sede provo-

cam, hoje, nos moradores que passaram por todas essas 
transformações, recordações e um sentimento de saudade. 
Maria do Carmo Costa Diniz2 nasceu e vive há mais de 40 
anos naquela que era a rua da direita da “sam Gonçallo 
da Contagem”, atualmente, Rua Bernardo Monteiro. Via 
repleta de estabelecimentos comerciais, próxima à Igreja 
Matriz e onde várias edificações foram demolidas, como a 
Capelinha dos Passos. Sobre as transformações urbanas da 
Sede ela nos conta:

Aqui do lado era o açougue. Tinha... A casa velha 
que era aqui, não, era ali do lado. Essa Senhora, o 
casarão da Rozilda... É o casarão da Rozilda, onde 
estão às lojas novas era o casarão. Embaixo era 
todo de pedra, lindo, todo de pedra com as janelas 
todas de frente para a rua, a entrada era na lateral, 
o terreno todo cheio de jabuticabas, mangueiras, 
entendeu? Aqui na frente onde hoje é o CENTEC era 
a casa da Dona Kete, uma alemã que morava aqui, 
que a casa era a coisa mais linda. Do lado tinha uma 
igrejinha, entendeu? Do lado da câmara. Aquele 
espaço ali todo era dela. Ela criava cachorro e tal... 
Tinha uma vida tranquila... A casa era uma delícia. O 
resto do terreno, a gente via quando chegava na va-
randa toda de vidro. Eles cimentaram, assim, e quan-
do a gente chegava no bambuzal, a gente brincava 
muito lá. Nossa infância aqui era tranquila, a gente 
jogava bolinha de gude nessa rua (risos).

1  Entrevista realizada por Adebal de Andrade Júnior e Alexandra Ponsá, em 
Contagem/MG, no dia 01/07/2011. 
2  Entrevista realizada por Adebal de Andrade Júnior e Carolina Dellamore, em 
Contagem/MG, no dia 01/07/2011.
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O desenvolvimento da economia de Contagem com 
a industrialização trouxe mudanças, fazendo com que a 
população adotasse, em curto espaço de tempo, uma nova 
dinâmica de vida, bem diferente daquela de anos passados 
que havia sido expressada, de certo modo, na arquitetura, 
nos hábitos e tradições da população. Assim, a vida lenta, 
marcada pela proximidade entre os sujeitos, foi sendo 
substituída por um cotidiano mais impessoal.

(...) em parte em virtude do direito à desconfiança 
que temos perante os elementos da vida na cidade 
grande, que passa por nós em um contato fugaz, 
somos coagidos àquela reserva, em virtude da qual 
mal conhecemos os vizinhos que temos por muitos 
anos e que nos faz frequentemente parecer, ao habi-
tante da cidade pequena, como frios e sem ânimo. 
(SIMMEL, 2005, p. 582-583).

José Henrique Diniz (2001), contagense, que viveu na 
cidade por muitos anos e escreveu parte das suas memó-
rias sobre a vida em Contagem, principalmente na Sede, 
comentou sobre o assunto no livro “Pelas trilhas da vida”:

Hoje, no entardecer da vida, recordo-me dos verdes 
anos e infância. Tudo mudou muito. Mudamos todos 
nós de minha geração. Os amigos dos tempos de 
menino estão espalhados por este mundo de Deus. 
Da maioria nem se tem mais notícia. Muitos prospe-
ram, ou simplesmente mudaram de vida compulsiva-
mente. Trocaram a existência simples e bucólica de 
outrora pela agitação da sociedade de consumo dos 
nossos dias. (DINIZ, 2001, p. 57).

Maria Elisabete Costa Diniz3, também aponta mudanças 
nos hábitos e formas de relacionamento dos contagenses 
da Sede com as mudanças provocadas pelo crescimento 
econômico: “A gente tinha muita reunião de família, a 
gente tinha muitos primos. Ou a gente tava brincando na 
rua, ou no quintal em cima de árvore. Chupava jabuticaba 
o dia inteiro ou vendia”. Maria do Carmo completa: 

Aqui na esquina tinha a Dona Dulce, os meninos dela 
foram criados aqui em casa e a gente foi criada lá. 
Ela ficou viúva, com muitos filhos, a gente sempre... 
A mamãe e o papai sempre ajudaram. Então, assim, 
era uma convivência muito boa, entendeu? A Dona 
Maria Macedo, por exemplo, lá em cimão, né! Mãe da 
Adelaide e da Andréia Macedo, muitos filhos também. 
A gente tinha uma concentração aqui, por exemplo, 
quando a gente foi ficando jovem, era muito grande, 
era uma turma enorme. Sentava todo mundo na porta 
da loja e ficava conversando. Quer dizer, a distração 
daquela época era isso. Vim pra cá, sentar e conversar.

Décio Constant, também demonstrava as transforma-
ções nos hábitos das pessoas quando dizia: “A vida era 

3  Entrevista realizada por Adebal de Andrade Júnior e Carolina Dellamore em 
Contagem/MG, no dia 01/07/2011.

melhor, era melhor mesmo. (...) Hoje não tem amizade, 
não existe! Aí, a gente ia lá pra praça (referindo-se à Praça 
silviano Brandão, no entorno da Igreja Matriz de são Gon-
çalo), à noite, todo mundo, e ficava todo mundo lá. Era 
aquela brincadeira gostosa, sadia”. O saudosismo é muito 
presente na fala dos moradores.

Analisando as narrativas dos moradores da Sede, en-
trevistados para esse artigo, podemos perceber que havia 
uma sociabilidade movida pelo simples desejo de conviver 
com o outro. Nesse caso, cada indivíduo oferece alegria, 
bom papo e prazer compatíveis com os que recebiam das 
outras pessoas. Entretanto, segundo Georg Simmel (1983, 
p. 172) “esse caráter democrático só pode se realizar no 
interior de um dado estrato social: sociabilidade entre 
membros de classes sociais muito diferentes é amiúde 
inconsistente e dolorosa”.

Nos depoimentos também fica claro que a comunidade 
da Sede era formada por iguais. Muitos eram parentes ou 
conhecidos de longa data. “Aqui todo mundo conhecia 
todo mundo, a maioria era parente, se não era conhecia 
todo mundo. Era a rua da direita, a rua da outra banda, a 
rua da formiga e a rua dos altos. Pronto, acabou isso era 
Contagem, não tinha mais nada”. Afirma o senhor Expedi-
to Augusto Diniz4, contagense, que vive na cidade há mais 
de cinquenta anos. A condição financeira não parecia ser 
um elemento de diferenciação dos membros da comunida-

4  Entrevista realizada por Adebal de Andrade Júnior e Júlia Carolina, em Conta-
gem/MG, no dia 01/07/2011.

Vista aérea do Cine Teatro e Praça Silviano Brandão. Década de 1970.

Foto: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC
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Eu penso que tinha que acontecer mesmo, como 
o lugar ia crescer desse jeito, não tinha condi-
ções, tinha condições? Onde pode construir um 
prédio, fica uma casa antiga de séculos e séculos, 
não tem condição. O lugar não vai pra frente 
não. Fica travando, trava o progresso. 

Mesmo quando falamos sobre a demolição de edifi-
cações que provocaram a insatisfação e um sentimento 
de perda na comunidade, como a Igreja do Rosário, 
demolida na década de 1970, logo surgem falas que 
justificam, com base no desenvolvimento e no pro-
gresso, a sua derrubada. O Senhor Expedito também 
comentou sobre o assunto: “agora, hoje, aquela igreja 
não podia ficar onde estava. Não tem cabimento, 
no meio da Praça”. O senhor Décio afirmou sobre o 
assunto: “lembro bastante, aquilo foi um crime. sim-
plesmente demoliu. (...) A população foi contra. (...) Foi 
muito difícil aceitar”. Mas, logo comenta que “gosta de 
coisa moderna” e que “preservar todas as casas antigas 
não seria o ideal, talvez uma, duas ou três”. Maria do 
Carmo Costa Diniz afirma: “foi uma tristeza, Contagem 
veio a baixo, todo mundo ficou numa tristeza, mas nin-
guém fez nada. Aquela igreja tinha que ser preservada 
sim”. Maria Elisabete Costa Diniz comenta: 

Falando agora, relembrando tudo isso... Que a 
gente... As coisas vão acontecendo tão rapida-
mente que você acaba... Pronto já acostumei com 
tudo que aconteceu aqui, com essas reformas 
todas. A gente vai adaptando mesmo, né? É uma 
saudade danada que dá. (risos) Era muito bom! 

Maria do Carmo Costa Diniz completa: 

Acho muito difícil preservar. (...) Eu acho que fica 
assim... Fica uma coisa assim, um aqui outro ali... 
Não sei se vale à pena, entendeu? Seria baca-
na se pudesse ter sido tudo, mas não foi. Quer 
dizer... Foi difícil, quando se acordo pra isso já... 
Muita coisa tinha ido embora. 

Percebemos que há um saudosismo do tempo que 
passou, mas, talvez em função da velocidade com a qual 

de. Tudo isso contribuía para os momentos de sociabilida-
de vividos pela população. 

Na década de 1990, medidas tomadas pelo executi-
vo local sinalizavam para a preservação do patrimônio 
cultural edificado da sede. Inicialmente foram declaradas 
de utilidade pública as construções que hoje abrigam: 
a Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histó-
rico de Contagem5, o Centro Cultural Prefeito Francisco 
Firmo de Mattos Filho6 e o Parque Municipal Gentil Diniz7, 
sendo, posteriormente, tombadas pelo município. Essas 
ações foram possíveis após a criação da lei de proteção do 
patrimônio na cidade, em 1996, e a criação do Conselho 
Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural 
de Contagem – COMPAC8. Em 2000, foi tombado o Espaço 
Popular, um teatro ao ar livre, inaugurado em 1985 e, 
portanto, um bem que não remete a “sam Gonçallo da 
Contagem das Abóboras”. Além da Igreja Matriz de são 
Gonçalo, demolida, parcialmente, na década de 1960 
e reconstruída com dimensões maiores, mas mantendo 
características da estrutura original.

Em 2006, a lei complementar nº 033 instituiu o Plano 
Diretor de Contagem9, onde define a região da sede como 
parte da Área de Especial Interesse Urbanístico (AIURB-3) 
e, portanto, devendo seguir parâmetros específicos de-
terminados pelo COMPAC para uso e ocupação do solo. 
Assim, a administração pública demonstrou reconhecer a 
importância cultural da Sede. 

Entretanto, alguns entrevistados mostraram uma posição 
surpreendente ao que era esperado. Vários afirmaram que 
não há como preservar o casario, isso atrasaria o “progres-
so”. Muitos disseram que talvez fosse importante “preser-
var alguma coisa”, mas não tudo, pois o desenvolvimento 
econômico não conviveria com uma estrutura de séculos 
passados. O senhor Expedito Augusto Diniz fala sobre isso: 

5  A Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem, 
edificação do século XVIII com tipologia colonial, é associada, pela tradição oral, 
ao Registro da coroa portuguesa, entretanto, a Casa foi sede de uma fazenda que 
pertenceu, curiosamente, a um mesmo núcleo familiar desde a sua construção até 
1991.
6  O Centro Cultural é formado por três edificações de tipologia colonial e eclética 
erguidas entre o século XVIII e XIX, mas com alterações sofridas no XX.
7  O Parque Gentil Diniz é uma construção em estilo colonial do século XIX. Esse 
patrimônio foi reconhecido pelo poder público municipal e tombado no ano de 
1998.
8  A lei n° 2842 de 29 de abril de 1996 estabelece a proteção do patrimônio 
cultural e ambiental de Contagem, enquanto a lei nº 2961 de 11 de julho de 1997 
cria o COMPAC. Medidas diretamente relacionadas às exigências para adesão do 
município à política estadual de repasse de verbas chamada ICMs Cultural. 
9  A lei complementar nº 033/2006 pode ser encontrada no sítio www.contagem.
mg.gov.br. 

Vista aérea da Outra Banda. Início do século XX. 

Foto: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC
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a Sede foi mudando, as pessoas logo se adaptaram e ini-
ciaram uma nova rotina de vida sem perceber o que estava 
ocorrendo. “As cidades modernas sempre surpreenderam 
por suas constantes transformações e consequente des-
truição dos marcos da tradição e do passado”. (ANDRADE, 
2004, p. 52). Alguns entrevistados demonstram compre-
ender e aceitar as demolições ocorridas ao longo dos anos. 
Outros apontam como o inevitável e, portanto, algo que 
deve ser aceito pela população diante de uma nova dinâmi-
ca econômica e social.

Nesse sentido, a aceleração da vida cotidiana em razão 
de um novo contexto econômico e social, sinaliza para o 
desaparecimento de referenciais culturais locais. Esse pro-
cesso pode provocar um crescente aumento no interesse 
pelo passado, sua preservação e frequente recuperação, 
viabilizando um incremento no campo dos elementos a se-
rem preservados. Para Pierre Nora (1995) a consciência da 
ruptura com o passado que se confunde com o esfacela-
mento da memória provoca o surgimento de vários lugares 
de memória. Estes podem ser lugares materiais, simbólicos 
ou funcionais, onde o passado é continuamente recriado 
conforme as preocupações sociais, econômicas e políticas 
do momento. 

A memória é o elemento capaz de colocar no presente 
o que está vivo do passado. Entretanto, toda memória 
é uma reconstrução e não uma recordação, ou seja, o 
indivíduo recebe novas informações ao longo do tempo 
que vão dando novas formas, contornos e cores para suas 
memórias. 

Devido às constantes transformações, o habitante da 
Sede convive com a perda e destruição das referências 
físicas, sociais e afetivas. A especulação imobiliária, as 

reformas urbanas que destruíram os antigos marcos do 
Bairro, somadas a maior mobilidade social e o distancia-
mento entre amigos e parentes, são fatores que contri-
buem para a perda das referências. Consequentemente 
os sujeitos se distanciam e ficam alheios ao seu passado 
histórico, às suas raízes, origens e especificidades cultu-
rais locais. (ANICO, 2005). Assim, são construídos sujeitos 
descentrados e em busca de instrumentos de identificação 
e vinculação local.

A demolição do casario da Sede representa a perda do 
patrimônio que reflete a história e a cultura dos seus mo-
radores. (JEUDY, 2005). Devendo, portanto, o patrimônio 
ser entendido como um produto da memória e ao mesmo 
tempo um produtor de certa memória coletiva que carrega 
símbolos capazes de desenvolver o sentimento de per-
tencimento de um indivíduo a um grupo e/ou a um local. 
Pois, a memória coletiva define o que é comum ao grupo 
e o que o diferencia dos outros. Dessa forma, reforça os 
sentimentos de pertença e as fronteiras sócio-culturais. 
(HALBWACHs, 1990; POLLAK, 1989).

As cidades e, principalmente, as metrópoles de hoje são 
espaços em que, permanentemente, se confundem e rede-
finem as trajetórias e os sinais identitários do pertencimen-
to social. Essa precipitada transmutação das identidades 
sociais em um processo designado “destruição criadora 
das identidades” é avaliado por Carlos Fortuna (1997) da 
seguinte maneira:

Nessa (re)construção das identidades está envolvido 
um processo dinâmico de constante confronto do 
velho com o novo. Esse constante fluir permiti-me 
utilizar analogicamente o pensamento de J. Schum-

Rua Dr. Cassiano, antiga Rua da Outra Banda. 

Rua Bernardo Monteiro antiga Rua da Direita. 
Foto: Laerson Ribeiro

Foto: Laerson Ribeiro 
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peter e admitir que, tal como no desenrolar evolu-
tivo do sistema capitalista, também as identidades 
sociais estão sujeitas a um processo de destruição 
criadora. Por destruição criadora das identidades en-
tendo a ação de contínua reelaboração dos critérios 
de autovalidação pública dos sujeitos, variável de 
acordo com a multiplicidade de situações sociais do 
cotidiano, e as transformações econômicas, políticas, 
científicas e culturais que caracterizam as sociedades 
contemporâneas e que proporcionam um contínuo 
reajustamento das matrizes identitárias dos sujeitos. 
(FORTUNA, 1997, p. 128) 

Nesse sentido, o procedimento de elaboração de 
significados a partir de um atributo cultural ocorre nas 
experiências coletivas e individuais do sujeito, inseridas no 
seu contexto de vida. É um processo mutável e reformu-
lado ao longo de toda a sua trajetória, contribuindo para 
o processo permanente de construção das identidades. 
(CAsTELLs, 1999). Contudo, vem ocorrendo um “descen-
tramento” dos sujeitos e a problematização das identida-
des, tanto no campo do “eu sou eu” quanto na identidade 

resultado da experiência de 
vida do indivíduo. “Há uma 
discussão que sugere que, nas 
últimas décadas, estão ocor-
rendo mudanças no campo da 
identidade – mudanças que 
chegam ao ponto de produzir 
uma “crise de identidade””. 
(WOODWARD, 2000, p. 16). 

Entretanto, as cidades 
transcendem a capacidade 
do indivíduo em se organizar 
e perceber os campos que 
ele interage. As cidades se 
apresentam então como o 
caos nas nossas represen-
tações. Esse caos pode ser 

compreendido como fruto de um processo de crescimen-
to desordenado em função de um capitalismo selvagem 
ou em consequencia de saltos tecnológicos que tornam 
obsoletas estruturas urbanas anteriores e formas de 
comunicação, sociabilidades, bem como edificações a 
elas correspondentes. As duas perspectivas nos permitem 
concluir que o cenário urbano, não apenas da sede, mas 
das cidades em geral, sofrerá com a deterioração dos 
espaços e equipamentos com a consequente privatização 
da vida coletiva, segregação, diminuição de contato entre 
os sujeitos e confinamento em redes sociais restritas. 
(MAGNANI, 2002). 

A cidade produz um estranhamento e anonimato 
(sIMMEL, 2005) que torna o cotidiano mais permissi-
vo às escolhas individuais. Os sujeitos estão forman-
do personalidades errantes, destituídas de vínculos e 
compromissos persistentes. São propícios a ligações 
fugazes a novos centros em emergência e pautados por 
novos signos culturais como a estética, o lazer, o corpo 
e o consumo. E é nesse contexto caótico que ocorrem as 
justaposições que forjam o contorno tênue e vulnerável 
da nossa identidade.

Foto: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC

Rua da Direita. Início do século XX.
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escola municipal 
dr saBino Barroso 

Júlia Carolina da Cunha*

Havia um tempo de cadeiras na calçada. Era um 
tempo em que havia mais estrelas. Tempo em que 
as crianças brincavam sob a clarabóia da lua. E o 
cachorro da casa era um grande personagem. E tam-
bém o relógio da parede! Ele não media o tempo 
simplesmente: ele meditava o tempo.

(Mario Quintana)

Considerando que “sam Gonçallo da Contage” tem suas 
origens no princípio do século XVIII, quando pertencia à Co-
marca de sabará, período em que se descobriu o ouro e pe-
dras preciosas na região das Minas Gerais, é de fundamental 
importância começar falando da educação em Contagem no 
período que antecede a emancipação política do Município.

MARCO EDUCACIONAL DO CENTENÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM

* Especialista em História do Brasil (PUC Minas) e Gestão da Memória, Arquivo, Patrimônio e Museu (UEMG). Historiadora da 
Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem.

A emancipação política do Município exigia que o mes-
mo tivesse sua liberdade ao conduzir, entre outras coisas, a 
educação. Contagem passa a ser um Município livre.

É comum considerar a cidade de Contagem a partir de 
sua emancipação política, em 1911. Mas na realidade, a 
cidade tem mais de trezentos anos e com isso várias possi-
bilidades de história e um vasto campo de identidades.

Apesar da existência do Registro Fiscal, Contagem se ex-
pandiu como área agrícola e sua população se concentrou na 
área rural, sendo os moradores da Vila em pequena quanti-
dade. A existência do Registro Fiscal não explica o crescimen-
to da Vila da Contagem que teve crescimento autônomo, 
independente das exigências da Coroa Portuguesa. Com isso, 
suas necessidades extrapolavam aos desejos da Metrópole.

Foto: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC

Escola Municipal Dr. Sabino Barroso. Início do século XX.



a escola do BaiRRo RetiRo 
O Bairro Retiro é considerado o mais antigo de Contagem. O ensino no povoado começou por volta de 1889. 

Pouco sabemos sobre a instituição do ensino rural em Contagem, visto a insuficiência de documentos e referências 
esparsas.

 Durante algum tempo a escola foi fechada e reaberta em 1912, em prédio doado por Augusto Teixeira Camar-
gos. Com dificuldades, a escola funcionava, e em 1911 já como escola rural mista. Uma das curiosidades era a luta 
das professoras que lecionavam por não ter acomodações para se abrigarem. Aqui ressaltamos a generosidade 
de D. Maria Assunção Costa - D. Zinha, que hospedava em sua casa as professoras como se fossem filhas. A ela, 
Contagem deve seu reconhecimento.

As crianças, consideradas como “adultas em miniatura” 
estavam ligadas às roças, no trabalho diário da plantação 
e capina, sendo o estudo voltado às famílias de posse 
que contratavam preceptores para morarem nas fazen-
das e casas da cidade.Ou então encaminhavam os filhos 
para colégios internos das grandes capitais. Entretanto, a 
proliferação dos novos colégios surgiu em meio a mudan-
ças políticas importantes que não deixaram de influir na 
orientação pedagógica daqueles estabelecimentos.

A renovação da sociedade brasileira, após a chegada 
da Corte, incrementou a demanda da escolarização. As 
famílias nativas, pressionadas pelos costumes europeus e 
por necessidades econômicas, passaram a desejar que os 
filhos tivessem um melhor nível de instrução. sobre a fun-
ção do colégio, dizia um autor: “Se a questão se limitasse 
ao ensino da leitura, caligrafia e aritmética, nada mais fácil 
que ser professor. Mas trata-se de nada menos que formar 
corações, preparar homens para a sociedade, aperfeiçoa-
los física, moral e intelectualmente”. (Armonde Amaro 
Ferreira das Neves ). 

Os primórdios da educação em Contagem estão vin-
culados à sabará. Apesar da existência de leis desde 1827 
que regulamentavam a existência da educação na provín-
cia, do recenseamento de 1831 de Contagem, não consta 
mestre algum de primeiras letras. A chamada pequena 
nobreza rural não atingiu Contagem. Em 1835, o Juiz de 
Paz, Manoel Alves de Macedo, expunha a necessidade da 
criação das primeiras letras em seu distrito, “visto a neces-
sidade de inúmeros meninos”. Nessa época, cria-se uma 
cadeira das primeiras letras no Distrito de Contagem.

Vamos ao que consta da ata da Câmara de 26 de 
janeiro de 1835: “Leram-se três ofícios dos Juizes de Paz 
de Contage, Santo Antonio do Rio Acima e Fidalgo, dando 
parte de não haverem aulas em seus Distritos e pedindo a 
criação de primeiras letras, visto a necessidade de inúme-
ros meninos. Resolveu a Câmara pedindo à Assembléia 
Provincial a criação de escolas nestes pontos, bem como 
para os Distritos de Congonhas, Lapa, Capela Nova e 
Contage”.

As escolas eram criadas por leis e transferidas de 
distrito a distrito, conforme o número de alunos. Criado o 
Grupo Escolar em Contagem, a escola de primeiras letras 
do sexo masculino, instalada conforme portaria de 8 de 
junho de 1836, foi convertida em Escola Mista pelo Decre-
to nº 4308, e transferida para o Distrito de Dom Viçoso, 

município de Cristina. (FONSECA, 1978, p. 239). As escolas 
eram criadas de acordo com o prestígio político, principal-
mente dos patriarcas de Contagem. A administração re-
gional do ensino provincial se fazia pelos círculos literários, 
semelhantes às atuais delegacias de ensino, e seus titulares 
eram conhecidos como delegados literários.

escola estadual dR saBino BaRRoso
Durante duzentos anos, de 1701 a 1901, Contagem es-

teve ligada a sabará. Em 1901, por questões políticas, foi 
vinculada a Santa Quitéria, atual Esmeraldas. Durante mui-
to tempo houveram desavenças entre Contagem e Santa 
Quitéria por desencontros de ideais políticos. Destaca-se 
aqui a presença do Dr Fernando de Mello Viana, um dos 
responsáveis pela criação do Município de Santa Quitéria.

Em parte, a demora da criação do Município de Conta-
gem se deve à insubordinação dos políticos e população 
da Vila em não aceitarem a implantação da República:

(...) os habitantes de Contagem não aceitaram a 
nova forma de governo: a República. Declaram 
Estado no Estado; não aceitam cargos policiais, 
comissões municipais, com bom intento, nem nada. 
A prova está nas duas eleições da Nova República: 
a 15 de setembro teve ali o partido pseudo católico 
o seu baluarte, havendo unanimidade, e agora só 
foram à eleição cinco mesários; dois abstiveram-se 
a votar, um votou oficialmente e dois opostamente 
(...). (FONSECA, 1978, p. 245).

De opiniões rígidas, os antigos líderes contagenses 
mantiveram por uma dezena de anos sua insubmissão ao 
legislativo quiteriense.

Convertido em Lei nº 556, de 30 de agosto de 1911, 
entre os municípios criados estava o de Contagem, com-
preendendo o distrito – sede, Campanha, Vera Cruz e 
Vargem Pantana. Para a efetivação do Município, exigia-
se a construção de vários equipamentos para compor o 
cenário. Era obrigatório a existência do Paço Municipal, 
da Câmara, Cadeia e Grupo Escolar, ou seja, elementos 
construtivos que constituíam uma cidade.

Este preâmbulo implica a necessidade de contextuali-
zar a história e a memória de Contagem, cuja existência 
extrapola os cem anos cantados em verso e prosa pela 
comunidade contagense.

Um dos primeiros melhoramentos de Contagem como 
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Município foi a criação do Grupo Escolar.
Com a adoção do regime republicano, continuam as 

mudanças que levaram à queda do Império. Parte destas 
mudanças referem-se à instrução, enraizada aos moldes 
coloniais. Neste contexto, perde-se o valor o “cabo da en-
xada” e o trabalho nas fazendas foi afetado. É necessário a 
alteração do trabalho nas fazendas pelo encaminhamento 
da gente jovem à escola.

Com a promulgação da primeira constituição do Estado 
de Minas Gerais, em 1891, o ensino primário passa a ser 
gratuito.

Com a reforma do ensino em 1906, vinha o fim das es-
colas singulares - para o sexo feminino e masculino. O Gru-
po Escolar passa a ser a reunião, em um único estabeleci-
mento, de várias cadeiras, tanto para as meninas quanto 
para os meninos. Houve certa rejeição e queixa dos pais e 
com isso retraimento das matrículas e os Grupos Escolares 
passaram a ter dois portões, conduzindo a alas distintas 
crianças de sexos diferenciados, com áreas separadas para 
o recreio.

Instalado o Município de Contagem, líderes políticos 
passaram a tratar da instalação do Grupo Escolar, criado pelo 
Decreto 4092, de 13 de janeiro de 1914. A Câmara ofereceu 
ao governo um excelente prédio, por ela mandado construir. 
Em 1913, o prédio estava quase pronto, com melhoramentos 
orçados em 15:893$400. Em 1914, a adaptação estava termi-
nada, com o aumento de duas salas de aulas, completando-
se com a construção de muros e cerca de arame.

O público escolar do “sabino Barroso” era extenso e 
variado. Em 1914 constava com 316 alunos.

Pronta a fachada da Vila, a Câmara Municipal, em 
sessão de 26 de janeiro de 1914, dava a denominação de 
“sabino Barroso” ao grupo escolar. Membro da comissão 
executiva do antigo Partido Republicano Mineiro, foi um 
dos que trabalharam no legislativo e executivo para que 
Contagem conquistasse sua independência administrativa.

o ensino feminino
Ao verificar testamentos dos antepassados, impressiona-se não en-

contrar entre centenas de inventários a relação de um livro sequer ou outros pertences que se 
prestassem ao ensino. Mulheres eram analfabetas. Poucas as famílias tinham o discernimento do que representava o 
ensino da mulher. As habilidades da casa constituíam aprendizagem obrigatória. A costura era feita à mão. As rendas 
eram de extrema qualidade. Passando à cozinha, a torrefação de café, pilagem, preparo de condimentos, colheita e 
curtição de pimentas, preparo de carnes bovinas e suínas exigiam trabalho para um longo período. Enfim, tinham 
acesso ao estudo as mulheres cujos pais se preocupavam em providenciar ensino às filhas em suas próprias casas.

Fotos: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHC

Alunos e Professores 
da Escola Municipal 
Dr. Sabino Barroso.
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 Crianças da área rural vinham à escola a pé ou a cavalo.
Os jogos da hora do recreio eram inusitados: meninas numa 
área e meninos em outra. Durante o trajeto, muitas brinca-
deiras ocorriam pelo caminho e a maioria das crianças anda-
vam descalças. O percurso até a escola era uma festa. Cor-
riam pelos pastos em busca de coquinhos maduros e cachos 
de banana, ressaltando também a “guerra de mamonas”.

Na década de 1940, alunos, professores e serventes 
resolveram implementar uma horta no quintal do grupo 
escolar. Frutas, legumes, verduras eram plantados pelos 
alunos, o que enriquecia a merenda escolar. segundo 
reminiscências dos antigos, era uma festa. Fazia-se rodízio 
entre aqueles que seriam responsáveis pelo trabalho de ca-
pina e aguamento das plantas. Durante o cuidado com as 
plantas, era comum “o banho de mangueira” pelos alunos, 
que se fartavam de brincadeiras.

Antes da sua criação por lei, o Grupo Escolar funciona-
va precariamente. Por contrato, o problema da água foi 
resolvido. A água que vinha do açude que localizava-se 
na Rua da Formiga, propriedade do senhor Peregrino foi 
conduzida para o grupo ou qualquer serventia pública, 
sem menor contribuição pecuniária.

segundo José Henrique Diniz (2001), a professora era, 

de fato, uma figura respeitada na sociedade. Era moti-
vo de orgulho para os pais ter uma filha normalista. A 
professora provinha sempre das “melhores famílias”. Até o 
salário das mestras era diferente dos tempos atuais.

Havia, contudo, uma situação engraçada. Na esco-
la, filho de professora vivia sob constante marcação do 
resto dos alunos. Ao contrário da plebe majoritária, os 
filhos das professoras eram sempre bem arrumadinhos, 
boa roupa, sapatos na moda. Ficavam, logicamente em 
evidência e em minoria. Ainda segundo o autor, qualquer 
coisa servia pra turma “pegar no pé” do coitado que, 
mesmo sendo “machão”, acabava sendo considerado “pó 
– de – arroz”.

Na década de 1960, a antiga edificação foi demolida e 
no lugar, construído um novo prédio, dentro dos padrões 
adotados pelo Estado.

Hoje, a escola chama-se Escola Municipal sabino 
Barroso e foi municipalizada em 06 de fevereiro de 1998, 
através do Parecer SEE número 8602. Contém 471 alunos 
do primeiro e segundo ciclos.

É uma escola que faz parte das comemorações do centená-
rio da emancipação política de Contagem e responsável pela 
formação de grande parte do público estudantil contagense.

RefeRências
FONSECA, Geraldo. Contagem Perante a História. Contagem: Prefeitura de Contagem, 1978.

DINIZ, José Henrique. Pelas trilhas da vida. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2001.

Professoras de Contagem publicavam redações de seus alunos no Jornal O 
Movimento. Em destaque, redação de uma aluna de D. Nair Mendes Moreira.
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matriz de 
são gonçalo

Alexandra Ponsá*

Convertida num elemento tradicional, a instituição 
católica, apresentou-se no Brasil Colonial, como extensão 
da sociedade local, permeando, dessa forma, a cultura 
popular. Nesta iniciante estrutura social brasileira, uma 
das mais fortes características da religiosidade popular foi 
o aspecto “santorial”. As devoções aos santos se diversifi-
caram, sendo cada um deles escolhido para desempenhar 

*Geógrafa da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Contagem.

papel específico como protetor de determinada classe 
social ou profissional.

No Brasil colonial, os viajantes, os tropeiros e todos 
aqueles que transitavam de um lado a outro do imenso 
país, passaram a ter como protetor que os amparassem, 
nas demoradas travessias, dos perigos, tanto dos assaltos 
de bandidos, dos ataques de animais perigosos, das águas 

No entanto há seguramente por ela uma procissão de sombras.
Sombras de todos os que passaram os que ainda vivem e os que já morreram.

(manoel Bandeira)
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dos rios turbulentos e das tempestades, o santo portu-
guês São Gonçalo do Amarante. Para tanto levantavam, 
nos caminhos, pequenas capelas onde faziam suas rezas e 
imploravam sua proteção.

No início do século XVIII, os tropeiros e viajantes que 
trafegavam pelo Registro da Contagem das Abóboras, 
levantaram perto do registro fiscal, onde havia espaços de 
descanso para  pessoas e para seus animais, uma pequena 
capela dedicada a este Santo. A imagem de São Gonçalo, 
até hoje existente na Igreja atual, tem gravado em seu ca-
jado o ano de 1725, data em que foi fabricada a imagem 
ou que foi instalada na capela.

Mesmo após a desativação do Registro, a Capela 
continuou no mesmo local, onde no seu entorno surgiu o 
núcleo urbano contagense.

Diante da documentação referente à igreja, deduz-se 
que a existência de uma capelinha inicial de taipa coberta 
de sapé é contemporânea à formação do Registro. A ca-
pela passou, no transcurso dos anos até hoje, por diversas 
modificações. 

No final da década de 20 do séc. XVIII, a primeira 
edificação de taipa foi substituída por uma edificação mais 
ampla, com capela-mor, nave e sacristia, onde o assoalho 
em campas abrigava os corpos de toda a comunidade da 
povoação. Como era costume, as pessoas de posse eram 
enterradas no interior da igreja e os pobres e escravos no 
adro.   

Segundo as historiadoras Carla Junho Anastasia e Adal-
gisa Arantes Campos (1991), na documentação consultada 
durante as pesquisas sobre a história de Contagem, a refe-
rência mais antiga à Capela de são Gonçalo se encontra no 
inventário dos bens de Jacinto Sanches, enterrado no ano 

de 1743 na “Capela de são Gonçallo da Contagem”1.
A primeira visita pastoral não oficial à Contagem acon-

teceu em 1748, quando Frei Manoel da Cruz, primeiro bis-
po de Mariana, se hospedou na casa de Bento Gonçalves, 
um rico morador de Contagem, que no percurso  parou 
na capela de são Gonçalo, “(…) da Fazenda de Bento, o 
prelado seguiu caminho parando na capela de São Gon-
çalo, tomando depois a estrada que levava ao pé do pico 
Itaubira (...)”. (FONsECA, 1978, p.81).

No início do século XIX, mais precisamente em 1822, 
foram feitas reformas na capela para receber o Bispo D. 
Frei José da Santíssima Trindade. Dados sobre a capela 
estão descritos em manuscritos do Arquivo Eclesiástico de 
Mariana citado por Carla Junho Anastasia e Adalgisa Aran-
tes Campos (1991). “(...) A capela está toda feita de novo, 
com seu adro fechado, no qual se fazem obras. A capela 
por dentro está bem acampada de novo, porém ainda seus 
dois altares ainda muito pobres e o corpo da igreja em 
telha vã. E as imagens todas pequenas (...)”2.

Em 29 de abril de 1854, a capela de São Gonçalo foi 
elevada à paróquia, sendo separada da Paróquia da Boa 
Viagem do Curral D’el Rei, como consta em livros de ofício 
da Câmara de sabará, “Contagem – é nova e dista desta 
cidade seis léguas (…). A população regula 3 mil almas”. 

Na segunda metade do séc. XIX, a edificação passou 
por algumas intervenções sendo financiadas pela Assem-
bleia Legislativa  Provincial.

Muitas festas religiosas eram celebradas na Matriz, 
numa visão barroca do catolicismo os Santos não se 

1  SABARÁ . MUSEU DO OURO. Inventário dos bens de Jacinto Sanches - 1743, 
REF ( 8 ): 14.
2  MARIANA. ARQUIVO DA DIOCEsE. 2ª Visitação. In: 1º Livro de Notas de Visitas 
Pastorais. Dom Frei José da santíssima Trindade. 1821 - 1825 . fl . 152 a 154.

MATRIZ DE SÃO GONÇALO ATRAVÉS DO TEMPO

19401920
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contentavam apenas com orações, eram necessárias  
comemorações onde um grande número de pessoas 
participavam. E nessa mistura do profano e do sagrado  
estabeleceram como festas: Jubileu de Nossa Senhora das 
Dores, a Procissão do Encontro, Festa dos Cavaleiros, Festa 
de São Cristóvão, a Procissão de Nosso Senhor dos Passos, 
o Padroeiro São Gonçalo, Divino Espirito Santo, Imaculada 
Conceição e outros.

No tocante ao estilo arquitetônico, o templo foi dota-
do, até a década de 1920, da mesma figuração tradicional 
às matrizes mineiras. Três naves e capela-mor,  porta em 
madeira almofadada, três janelas com vergas alteadas e 
guarda corpo, uma fachada quadrada encimada por um 
frontão triangular adornado  por uma cruz, com um óculo 
central, com duas torres laterais com telhado piramidal, 
sendo que em uma havia um sino e na outra um relógio. 
Internamente havia o altar central e dois altares laterais, 
púlpitos na arcada lateral. 

segundo pesquisas feitas na revista “A Voz Mariana”, 
um raio caiu nas torres da Igreja em 1922, destruindo-as. 
Com a reconstrução, a edificação passou a ter um estilo 
eclético. Recebeu uma nova fachada com cinco janelas 
simples em arco, a porta em arco entalhada, o relógio foi 
colocado onde antes estava o óculo central e em seu lugar 
foi colocado outro sino. As torres perderam sua cobertu-
ra de telhas coloniais e foram recobertas de azulejos. A 
cruz existente foi substituída. Mas internamente não foi 
alterada.

segundo o dossiê de Tombamento da Igreja de são 
Gonçalo, em 1928, foi trazido para Contagem o altar da 
antiga Matriz da Boa Viagem que constituiu com as ima-
gens de São Gonçalo, Nossa Senhora das Dores, Senhor 

dos Passos, o Senhor dos Mortos, Santa Helena e Santa 
Luzia,  peças da arte religiosa como os únicos fragmentos 
do período setecentista.

No centenário da paróquia a fachada da matriz foi no-
vamente alterada, sendo construído um alpendre fronteiro 
e a escada foi modificada. Estas alterações foram feitas 
para ao festejos do Centenário. Foram nove dias de festas.

Em 1969, sob a responsabilidade do Frei Adalberto 
Nolten, a edificação de mais de 200 anos foi quase total-
mente demolida, permanecendo apenas a fachada frontal 
que também sofreu modificações. seus altares laterais 
foram retirados, os arcos que dividiam as naves foram 
suprimidos, sua porta de madeira entalhada foi retirada 
e colocada uma porta de metal e vidro, apenas uma torre 
possui o sino e o relógio foi retirado. Segundo depoimen-
tos, durante o período em que a Matriz estava em obras,  
as imaginárias ficaram sob a guarda das famílias tradicio-
nais da cidade e uma listagem foi feita com os nomes das 
famílias e das imagens guardadas por elas. 

Atualmente, a edificação apresenta um estilo eclético 
onde predominam características modernas, permane-
cendo o frontispício, mas como citado anteriormente 
este também foi modificado. Apenas algumas imagens se 
encontram na matriz com características remanescentes do 
período colonial. 

A matriz e seus bens móveis santa Luzia, santa Helena, 
São Gonçalo, Nossa Senhora das Dores, Senhor Morto e 
Senhor dos Passos e como bem integrado o retábulo, fo-
ram tombados pelo decreto Municipal  nº 10.466 de 02 de 
maio de 2000. O tombamento da Matriz de são Gonçalo, 
se fez no sentido de impedir que os poucos fragmentos da 
memória religiosa coletiva contagense se esvaíssem pela 
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ação modernizadora. Na atualidade, a igreja vem buscan-
do retomar algumas tradições já esquecidas em Contagem, 
como o pároco receber fiéis na porta da Igreja, o tocar dos 
sinos anunciando  o início das missas e outras atitudes de 
aproximação com a comunidade, que foram aprovadas 
pelos fiéis. 

Entretanto, a Matriz vem sofrendo alterações, principal-
mente no adro, o que foi denunciado ao Ministério Público 
por um morador, que por sua vez acionou o Conselho Mu-
nicipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de 
Contagem – COMPAC, cujas deliberações, baseadas na lei 
nº 2842 dispõe sobre a  proteção do Patrimônio Cultural e 
Ambiental de Contagem e estabelece:

Art 16 - as coisas não poderão, em caso nenhum, ser 
destruídas, demolidas ou mutiladas; nem sem prévia 
autorização especial do Conselho Municipal de 
Cultura e Patrimônio Cultural e Ambiental de Con-
tagem, serem reparadas, pintadas ou restauradas, 
sob pena de multa de 50% (cinqüenta por cento) do 
dano causado.
Parágrafo Único - Tratando-se dos bens pertencentes 
ao Município, a autoridade responsável pela infração 
do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.
Art 17 - sem prévia autorização do Conselho Munici-
pal de Cultura e do Patrimônio Cultural e Ambiental 
de Contagem, não poderá, na vizinhança da coisa 
tombada fazer edificação que lhe impeça ou reduza 
a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes 
sob pena de ser mandada destruir a obra irregular 
ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, multa 
de 50% (cinqüenta por cento) do valor do mesmo 
objeto.
Art 19 - As coisas tomadas ficam sujeitas a vigilância 

permanente do Município e do Conselho Municipal 
de Cultura e do Patrimônio Cultural e Ambiental de 
Contagem, que poderão inspecioná-las sempre que 
for julgado conveniente, não podendo os respecti-
vos proprietários ou responsáveis criar obstáculos a 
inspeção, sob pena de multa de 10 Unidades Fiscais 
Padrão da Prefeitura de Contagem, elevada ao do-
bro em caso de reincidência.

Por essa Lei, fica claro que toda e qualquer modificação 
na Matriz de são Gonçalo tem que ser avaliada e autori-
zada pelo Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio 
Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC, cujo obje-
tivo principal é promover, proteger e preservar a herança 
cultural e ambiental do município.

A história de uma cidade é contada de diversas 
maneiras, uma delas é através do estudo do patrimônio 
arquitetônico. A Matriz de são Gonçalo é uma das poucas 
edificações que durante quase 300 anos esteve presente 
na história e nas memórias de milhares de pessoas que 
aqui nasceram, casaram, foram batizados, crismados, 
cultuaram seus santos, confessaram seus pecados e onde 
muitos foram enterrados. 

A Igreja de são Gonçalo é marco histórico de Contagem 
por sua representatividade social, religiosa e comunitária, e 
deve ser preservado, respeitando o direito à memória que 
têm todos os grupos humanos, pois a matriz é testemunho 
vivo da herança cultural de gerações passadas e exerce 
papel fundamental no momento presente, projetando-se 
para o futuro e transmitindo às gerações por vir as referên-
cias de um tempo e de um espaço singulares, que jamais 
serão revividos, mas revisitados, criando a consciência da 
intercomunicabilidade da história3.

3 CARTA de Burra, apresentada na Austrália em 1980, pelo Conselho Internacio-
nal de Monumentos e Sítios/ICOMOS.

Foto: Acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - MHCVista aérea da sede. Em destaque, a Igreja de são Gonçalo.
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A PREFEITURA DE CONTAGEM CRIOU O FUNDO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA APOIAR PROJE-
TOS E AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO E À PRESERVAÇÃO 
DOS BENS CULTURAIS DA CIDADE.

GARANTINDO A PROTEÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL


